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Det-historiske Museumsvæsen har sit Midipunkt og sineVderkredse, som dette findes paa alle andre Omraader.Malerkunsten strækker sig fra Krøyers Pensel til Olie-1rykket , Theatret fra Skuespilhuset paa Kongens Nytorvtil Biografen, Museumsvæsenet fra Rosenborg og Nationalmuseet til det •her karakteristisk skildrede Museum: 
Til Paaske aabnes i ,Lars Mathiesens ldindec i Allegadeen Udstilling af gamle frederiksbergske Billeder og andre Minderom en s\'unden Tids Frederiksberg-Idyl. I den lange, laveLænge, hvor Lars var Traktør i mange Aar, vil man genrejsenedbrudte Skillerum for, snnvidt muligt, at føre det Indretilbage til den gamle Skikkelse, Udstillingen nrrnngeres af Forfatterne Kaj Holberg og Knud

Bokkcnhcuser med Assistance af Kunsthandler Grosell, og manhaaber dristigt at kunne holde den aaben Sommeren igennemmed to Bokkenheuser'ske Foredrag hver Dag. Vi yed næsten ikke, om vi tør røbe, hvad man har betroetos: at Udstillingen bl. 11. vil rumme saadanne Kuriosa som enPibe, af hvilken Skjaldenes Adam har røget, med egen Mund,Frederik den Sjettes L'hombre-Jcttons, et Naalebus, der hartilhørt Prinsesse Wilhelmine og et malet Portræt af Lars Matbiesen, fundet i Helsingør og ikke hidtil udstillet. Der ernoget at glæde sig til. 
(Dagbladet d. 14, M1trts 1915.) 

Ingen vil bryde Staven over selv det alleryderste Punkt:Olietrykket hos Husmanden er bedre end den bare Væg;Filmen har sit lovlige Publikum, og Lars Mathiesen faarmed Rette Tiltrækning. Selv i det alleryderste er der noge t
af Værd. Men at det ikke har Krav paa Statsmidler, er dog klart,heller ikke det næstyderste eller det derpaa følgende. Menhvor er da det Punkt i den hele Række Stadier mellemdet centrale og det mest periferiske, hvor Kravet paa Statsstøtte er berettiget? Det ,•ilde ialfald administrativt setvære en Fordel, om der paa hvert Omraade kunde pegespaa et bestemt !Punkt; man maa saavidt muligt have etbestemt Princip, hvorefter der skjelnes mellem, hvad derhører til det centrale, der har Krav paa Statsstøtte, og detperiferiske, der ikke har det. For Museumsvæsenet kan der peges paa et bestemtPunkt; der kan findes bestemte Principper, hvorefter Skille
linien kan drages. Her nævner jeg blot det, hvorfor derer Brug i den foreliggende Sag: til det centrale hører detægte og sande. til det periferiske del uægte og usande.Her er det Princip, som administrativt behøves, som kanhævdes, og hvorved der ikke gribes feil. Udover Grænsenmellem ægte og uægte kan man ikke gaa uden Fare forat glide fra Museet helt ud til Voxkabinettet, hvori derjo ogsaa er noget godt. Naar nu Talen er om Statsunderstøttelse til den nyBorgmestergaard i Aarhus, saa er det klart, at den harsin Plads udenfor Skillelinien: ikke mellem det ægte ogsande, men i det imiterede og kopierede. Dette gjælder,først Bygningen. Selve dens Plads er usand, i Haveselskabets Have i Stedet for midt i Byen. Med Urette udgiver den sig for at være den gamle Bygning, idet den toGange har været nedtagen indtil Grunden. Den er uægteog imiteret, naar intet andet end en Del af Skelettet er,gammelt, og naar alt, hvad der ses udvendig og indvendig,er nyt, undtagen hvor Skelettet træder frem. En af Fløieneer fuldstændig ny ligesom meget navnlig af nederste Stokværk. Dertil har Bygningen forhen set anderledes ud,end den nu staar. Der var nemlig først tre Stokværk,ved 1800 derimod kun to, med Tagværk fra samme Tid.Nu er der ligeledes to Stokværk, men med Tag og Gavlf;ra 16. Aarh., gjort efter Forbillede i en anden By. Natur-
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