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EKSEM PLER.
1) Den Vs 1919; 1 + 3 + 0 (Gregor.) + 19 + 4 — 27; D i
vision med 7 giver Rest 6 — Fredag.
2) Den 2A 1801; 2 + 0 + 2 (Gregor.) + 1 + 0 — 5; Divi
sion m ed 7 giver Rest 5 — Torsdag.
3) Den Vs 1700; 1 + 4 + 4 (Gregor.) + 0 + 0 = 9; Divi
sion m ed 7 giver Rest 2 = M andag.
4) Den 18/s 1700; 18 + 4 + 1 (Jul.) + 0 + 0 = 23; Divi
sion m ed 7 giver Rest 2; S kudaar 2 = 1 = 1 — Søndag.
5) Den n /s 1676 (Griffenfeld arresteres); 1 1 + 4 + 2 (Jul.)
+ 76 + 19 = 112; Division med 7 giver Rest 0 = Lørdag.
6) Den 4A 1588 (Frederik II dør); 4 + 0 + 3 (Jul.) +
88 + 22 — 117; Division med 7 giver Rest 5 — Torsdag.
7) Den 31/s' 1030 (Slag ved Stiklestad); 31 + 3 + 1 (Jul.)
+ 30 + 7 — 72; Division m ed 7 giver Rest 2 — M andag (jvfr.
Saml. t. d. norske Folks Sprog og Historie, 1. Bind, C hristiania
1833, Pag. 468).

ANMELDELSER.
TRE MALERIKATALOGER.

B landt de K unstskatte og Fortidsm inder, der findes rundt
om paa Landet, indlager B aroniet Gaunøs M alerier en frem ra
gende Stilling. Den Billedsam ling, som Grev Otto T h o tt efter
lod sig ved sin Død 1785, var ubetinget den talrigste, der nogen
sinde h ar væ ret i dansk Privateje, og selv om en P art af den
blev afhæ ndet ved en Auktion et P ar Aar efter, er dens endnu
bevarede Del L andets største M alerisam ling i Privateje.
Man
m aa derfor være Stam husets nuvæ rende Besidder taknem lig,
fordi h a n stedse h a r draget Omsorg for Sam lingens Bevaring,
O rdning og videnskabelige Bearbejdelse. Allerede i 1876 u d ar
bejdede Julius Lange en try k t Katalog over dens bedste Billeder,
og 1914 udsendte Excel. L ensbaron Reedlz-Thott atter en »For-
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tegnelse over to hundrede af Baroniet Gaunøs Malerier af ældre
Malere sam t over dets Portrætsam ling«, et Værk paa noget over
200 Sider i sm agfuldt Udstyr.
M useum sdirektør Karl Madsen,
der h a r foretaget Udvalget af de 200 ældre Billeder, har om disse
givet en Mængde nye Oplysninger, og rent bortset fra, at der
ved denne Revision er frem draget et hidtil upaaagtet Arbejde af
en Verdensberøm thed som Rubens, har denne Del af Kataloget
ogsaa Interesse for dansk K unsthistorie ved at nævne Malerier
a f danske og i D anm ark arbejdende Kunstnere.
Langt større
national Betydning har dog selvfølgelig den af M useumsinspektør,
Magister O. Andrup udarbejdede Fortegnelse over Baroniets Portræ lsam ling. Af de 547 danske Portræ tter er ganske vist en stor
Mængde Kopier, som Grev Otto T hott lod male, men selv ad
skillige af disse ikke ju st fremragende Kopier har deres Værd,
fordi Originalerne er gaaede tabt, og foruden dem lindes en
Mængde ypperlige Originalbilleder.
Indtil de seneste Aar har Nutidens videnskabelige Kritik ikke
ret taget fat paa vore gamle Portrætm alerier.
I Værker som
D anm arks Adels Aarbog og D anm arks Riges Historie kan m an
linde gengivet slette, rent fantastiske Billeder, uden at det med
et O rd antydes, at de ikke er samtidige, og end ikke E. F. S.
L unds store Værk om Danske malede Portræ tter betød noget
helt godt; paa Grund af dets upraktiske Anlæg vil det aldrig
blive mere end en Torso, og hertil kom mer, at dets Udgiver
h ar m anglet vigtige Im rudsæ tninger til at løse sin store Opgave
paa tilfredsstillende Maade. Kritiske Bearbejdelser af større pri
vate Portræ tsam linger har derfor deres store Betydning, og det
er meget glædeligt, at Lensbaron Reedlz-Tholts fortjenstfulde
Exem pel i den sidste Tid h ar faaet ikke m indre end lo Efter
følgere, idet Excel., Grev Danneskiold-Samsøe h ar ladet u d ar
bejde en »Fortegnelse over M alerierne paa Gisselfeld Kloster
sam t i Grevskabets Privatbesiddelse«, ligesom Vemmetofte Kloster
h ar udgivet en »Fortegnelse over Malerierne paa Vemmetofte
adelige Jom frukloster«. Begge disse udførlige Kataloger skyldes
M useum sinspektør, Magister O. Andrup og er udarbejdede efter
ensartede Principper, paa Grundlag af en omhyggelig Gennem-
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gang og K ritik af selve Billederne. Der er herved naaet mange
interessante Resultater, f. Ex. Bestemmelsen af Portræ ttet a f
Sophie Amalie Lindenov (jvfr. Arkiv og M useum, Serie II,
Bind I) og af Ejler Krafses Epitafiem aleri fra-A versi Kirke. Hist
og her kan m an endnu savne Oplysninger, som f. Ex. n aar
Forf. ikke nøjere h a r om talt de religiøse Billeder i Vemmetofte
Kirke og deres Historie.
Men overfor en saadan Indvending
m aa det ikke glemmes, at det er Portræ tterne, som i første
Række h ar Forf.s Interesse, og at h an paa dette O m raade h ar
gjort stort Indhug i det Vildnis af fejlagtige Navnebestem m elser
og m angelfulde eller m isvisende T raditioner, som altfor længe
h a r overgroet vore gamle Portræ tm alerier.
Interessen for Portræ tm alerier h a r i Virkeligheden ikke blot
Bud til Ejerne af de store Samlinger. E nhver, der ejer Fam ilieportræ tter, burde erindre, at et P ortræ t uden N avn og Aarstal
kun h ar yderst ringe historisk Værdi, m en at selv et kunstne
risk lidet væ rdifuldt Billede kan faa Betydning, hvis det bærer
sil rette Navn. I det sm aa kan enhver lære af de nævnte Katalogarberder og følge deres Exem pel ved at virke for, at der
skrives eller m ales korrekte og sikre Navne bag paa saa mange
ældre og nyere P ortræ tter som muligt.
c . A. j .

GULDSMEDEBØGER.

Danske Guldsmedes Mærker. Anden meget forøgede Udgave
af Bernhard Olsen, De kjøbenhavnske Guldsmedes M ærker, ved
Jørgen Olrik. Udgivet af D ansk Folkem useum . K jøbenhavn 1919.
E nhver, der som M useum sm and eller Sam ler har haft at
gøre med gam m elt dansk Sølvtøj, ved, hvor uundvæ rligt Bern
hard Olsens Værk om G uldsm edem ærker er blevet. Første Ud
gave, der udkom 1892 som Sæ rtryk af T idsskrift for K unst
industri, h ar nu i nogen Tid været udsolgt, og den nye Udgave,
som er besørget af M useum sinspektør Jørgen O lrik, vil derfor
sikkert overalt blive m odtaget med Glæde.
Den h ar bevaret

