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Årsberättelse för 1885.

1  ill årets märkligare tilldragelser inom Musei verksamhetsområde 
hör i främsta rummet öppnandet af en särskild afdelning för konsts 
slöjd, hvilket egde rum den 16 Februari i närvaro af D. D. M. M. 
konungen och drottningen, medlemmar af svenska och norska stats
rådet samt riksdagen äfvensom af ett större antal af konstslöjdens 
målsmän och vänner. Härigenom har den sedan omkring 15 år till
baka sväfvande frågan om upprättande af ett konstslöjdmuseum tills 
vidare erhållit en lösning. Statens konstslöjdsamlingar ha gjorts 
tillgängliga för allmänheten, för konstslöjdens idkare, för den konst- 
industriela läroanstaltens lärjungar och för forskaren. För dessa sam
lingars underhåll och vård samt tillökning har af Riksdagen anvi
sats ett extra anslag, motsvarande det belopp, som under en följd af 
år för liknande ändamål utgått till Svenska Slöjdföreningens, till staten 
numera öfverlåtna museum. — A f skäl, som i föregående årsberättelse 
närmare utvecklades, hade behofvet af en utgallring af målningar ur 
musei galeri gjordt sig allt kraftigare gällande. Förslag till en sådan 
utgallring har i följd häraf under året blifvit upprättadt och sedermera 
vunnit Kongl. Maj:ts godkännande. På grund häraf ha 2 11 taflor af- 
söndrats, hvilket i sin ordning medfört en genomgående omflyttning 
af den återstående delen af samlingen, hvilket arbete vid årets slut 
var i det närmaste fullbordadt. — A  andra sidan har samlingarnas 
tillväxt samtidigt varit ganska betydlig, särskildt hvad beträffar af- 
delningarna för den inhemska konsten. Sålunda har den tidigt hädan- 
gångne talangfulle skulptören A le x a n d e r  C arlso n  (f 1878) blifvit 
företrädd genom tvenne betecknande bronsarbeten. Å  de under året 
i hufvudstaden anordnade konstutställningarna ha blifvit inköpta 9 
målningar af lika många lefvande svenske konstnärer, bland hvilka 
endast tvenne förut voro i museum representerade. Samlingen af 
svenske konstnärers handteckningar har liksom gravyrsamlingen er-
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hållit en rik och mångsidig* tillökning, och det må härvid som ett 
glädjande faktum framhållas, att bland de sålunda förvärfvade konst
alstren befinner sig något mer än ett femtiotal etsningar af lefvande 
svenske konstnärer. Samlingen af äldre mästares arbeten har gjort 
ett dyrbart förvärf genom inköp af ett porträtt från 1500-talets förra 
hälft, efter all sannolikhet ett verk af den berömde Utrecht-målaren 
A n to n is  Mor. Konstslöjdafdelningen har genom upptagandet af 
S v e n sk a  S lö jd fö re n in g e n s  m useum  erhållit en tillökning af onv 

. kring 2,700 nummer, hvarjemte den från F r a n s k a  re p u b lik e n s  
re g e r in g  fått mottaga en dyrbar gåfva af moderna keramiska arbe
ten. Gåfvor ha för öfrigt blifvit öfverlemnade till samlingarna af 
H. M. K o n u n g e n , af K o n stfö re n in g e n  i S to c k h o lm , af Å b o  
s ta d s  h is to r is k a  m useum , af friherrinnan A d e ls v ä r d  f. M ac- 
nam ara, godsegaren Th. A n k a r  cr o na, protokollssekreteraren B ec- 
k er, grefvinnan C. B o n d e  f. R å la m b , frk. A g n e s  B ö r je sso n , fru 
C a lle rh o lm  f. S c h w e d e r, amanuensen E  i c h h o r n, fabrikant C. 
L u n d  (Köpenhamn), grefve A xel Mö m e r, konsul N o rd strö m  
(Alger), fröknarna Poppius, friherre H, R eh b in d er, fru B. Sw artz , 
herr J. U p m ark , grefve C. A. W ac h tm e iste r  (Lund), herr Ch. 

•W ern g ren , frk. J. V irg in , hvarjemte af frk. Agnes Börjesson blifvit 
till konstafdelningen och för dess samlingars ökande öfverlemnad en 
penninggåfva af 4,000 kronor. De af konsul Nordström i Alger 
skänkta föremålen ha kostnadsfritt för Museum blifvit hemförda med 
korvetten Balder,

Samlingarnas De konstföremål, som genom köp eller gåfvor förvärfvats förtillväxt, 0 ■ A 0
statens samlingar, finnas summariskt förtecknade i bilagorna Lit. A  
och B. För de betydelsefullaste äf dessa föremål redogöres härnedan 
utförligare.

skulptur- Inom skulptursamlingen utgör tillväxten 12 n:r. A f  dessa hasamlingen. x 0
10 blifvit öfverlemnade som gåfva, de två återstående inköpta för 
5,000 kronor. '

a) Med hufuudsam lingen ha införlifvats:
• C a r l s o n , Alexander, f. 1846, f  1878.
- V a s  m ed d an san d e b acch an ter. Brons.

Den flata skålen uppbäres af en stam, kring hvilken dansa tre 
nakna bacchanter; ur skålens midt höjer sig på ett fotställ en bock- 
bent satyr, blåsande dubbelflöjt. Vasens grepar bildas af genier,
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som öfvergå i akantusornament. Sign. A lex. Carlson scidft. A. N elli 
fu se  Roma 1878. Ii. 1,16. '

* Genom köp.

IiASSELRlIS, Louis, f. 1844. Dansk.
S ö ren  K irk e g a a rd . Statyett i brons.
Medelålders man, sittande å en stol, med framåtlutadt hufvud, 

den v. handen om stolskarmen, penna i h. handen, papper och bok 
i knät; under stolen böcker. Sign. L . H asselriis 1882. I i . 0,30.

Genom köp af konstnären.

b) Med samlingen a f modeller, skizzer m. m.:

S e r g e l , J  T., f. 1740, f  1814.
P o r trä ttm e d a ljo n g  a f  g re fv e  C lae s  A d am  W ach tm ei- 

s te r  (f. 1755, f  1828) amiral; i profil mot h. Gips. Sign. otydlig. 
D. 0.68. . . *

Gåfva af grefve C. A. Wachtmeister, Lund. Efter original å Mary Hill i Skåne.

FORSSLUND, J., f. 1754; t  i8o9- *
.P o rträ ttm e d a ljo n g  a f  g re fv in n a n  D e G eer, f. B jelke(?); 

i profil mot h. Gips. Sign. Forsslund 1799- D. 0.65.
Gåfva af grefvinnan C. Bonde, f. Rålamb.

HOFFMEISTER, Samuel, f. 1765, t  1818.
P o rträ ttm e d a ljo n g  a f  B en jam in  F r a n k lin ;  i profil mot 

h.; öfverskrift: ER IP V IT  COELO FV LM EN  SC EPT R V M Q V E 
T YR A N N IS. Gips. Sign. (otydligt) F, Hoffmeister f .  Holmice 1798. 
D, 0.46.

Gåfva af biblioteksamanuensen Chr, Eicbborn.

G ö th e, E . G v f. 1779, d. 1838.
P o rträ ttm e d a ljo n g  a f g re fv e  PI. G. T r o lle  W a c h tm e i

s te r ; i profil mot v. Gips. Sign. Göthe f .  18 14 . D. 0.65.
Gåfva af fröknarna F. G. ocli A. C. Poppius.

CARLSON, A lexan d er (se ofvan).

L o k e  b ind es a f  gudarne.
Grupp af tre figurer, skizzerad, gjuten i brons efter konstnärens 

sista ofullbordade arbete. Betecknad: O fullbordad skizz a f  Alex. 
Carlson Rom a 1878.
■ Gåfva af fröken Agnes Börjesson.
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Samlingen a f  
forns akcr.

Tafvel- 
s am lingen.

c) Med samlingen a f  gips a f gjutningar:
S a n d a lb in d a n d e  V enus, statyett efter antikt original.
V en u s-to rso , efter antikt original i marmor i museet i Alger.
Gåfva af konsul J. A. Nordström i Alger. r

? B ouchardon, J. Ph., f. 1 7 1 1, + 1753.
°  #C arl X II ,  hufvud efter original i Abo stads historiska museum.

Gåfva af His t. museet i Åbo. >

Sam lingen a f  grekisk-romerska fornsaker har som gåfva af kon
sul Nordström i Alger fått under året mottaga 24 n:r, hvilka finnas 
närmare angifna i bil. Lit. B.

Tillväxten inom tafvelsamlingen utgör 17 n:r, hvaraf 13 för- 
värfvade genom köp för ett belopp af 16,390 kronor, 4 som gåfva.

Med hufvudsamlingen ha införlifvats:

• a) Sam lingen a f  oljem ålningar, . '
? Mor, Antonis, f. i Utrecht I5I2(?), f  1576—78.
P o rträ tt  a f  Jo h an n es M ellin ch us.
Half figur en face af en medelålders man, skägglös, med bruna 

ögon, kortklippt hår; han har en liten bok med svarta perm ar i h. 
handen'; med den v. gör han en demonstrerande åtbörd. I~Ian är klädd 
i låg svart mossa, kappa af svart fasoneradt siden med breda upp
slag och slitsade ärmar, blågrön rock; den hvita, finveckade skjortan 
är synlig vid halsen. I b gr. ett mörkt draperi samt till v. utsigt 
öfver ett kuperädt landskap. Utan sign. På trä. PI. 0,60. B. 0,43.

0 o • « ♦A  ett a baksidan fäst papper läses Johannes M ellinchus nomine 
aaro? (duro?) quem rite decanum designant proceres Anno domini 
1538. Anth. Moro. .

Genom köp ur samlingen å Harg i Upland.

STEINHAM M ER, F. C., tysk, verksam omkring 16 12—20.
M o ses u p p h ö je r  k op p aro rm en  i öknen.
Moses till v. pekar med stafven på den å korset upphöjda kop

parormen. Han följes af en öfversteprest. Rundt omkring stå eller 
ligga israeliterna, män, qvinnor och barn, qvalda af ormarna, somliga 
döda, andra vridande sig i förtviflan eller blickande upp mot korset, 
en qvinna störtar fram från h. för att knäböja för detsamma. Till 
v. ,en tältrad, till h. i mellanplanet andra israeliter framför två tält. 
Bakgrunden blågrönt landskap med vid horisont och tunga skyar.
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Färgbehandlingen bjert, rörelserna våldsamma. Sign. 1620  | F . C\ 
Steinh. | F . Pä koppar. PI. 0 ,30. B. 0 ,40.

Genom köp med fö reg.

KRAFFT, P., d. ä., f. 1720, f  1793.
P o rträ tt a f  M aria V ilh e lm in a  K r a f f t  som  barn.
En liten flicka, konstnärens dotter, half fig. mot v., ansigtet mot 

h., med ljust, kortklippt hår, sitter i en rödklädd stol vid ett bord, 
hvarä en korg äpplen. Hon häller korgen med v. handen och fattar 
ett äpple med den h. I blått lif med korta ärmar och svart schalett; 
om det ljusa håret är knutet ett blått band. Sign. K ra fft P. 1783. 
På duk. Oval. H. 0,56. B. 0,47.

Genom köp.

F a g e r l i n , Ferdinand Julius, f. 1825.
H o llä n d sk  in teriö r.
Det inre af en holländsk fiskarstuga; öfre halfdörren till v. är 

uppslagen. Nära denna och belyst af den infällande dagern står en 
fiskarflicka, sedd från ryggen. Pion serverar ur en blank kopparpanna 
kaffe åt en ung sjöman, som sitter mot fondväggen och leende ser 
upp mot henne. Jemte honom till h. en grålurfvig hund. På den 
röda fondväggen en spegel, pä golfvet en båtshake, till v. en stege. 
Genom dörrluckan en skymt af hafvet samt båtmaster. Sign. Ferd. 
Fagerlin D f. 87. På duk. H. 0,65. B. 0 ,60.

Genom köp enligt statens inköpsnämnds förslag och Kgl. beslut den 3 Sept. 1885.

C e d e r s t r ö m , Thure, f. 1843.
F ä rs k a  n yh eter.
En äldre, korpulent, slätrakad munk, knäst., i hvit drägt med 

svart kapuschong, radband och svart filthatt, står vänd mot v. och 
läser genom stora glasögon en tidning, som han håller framför sig 
med begge händer. Sign. TA. Cederström Munchen. På trä. H. 
0,23. B. 0,17.

Genom köp med föreg.

PORSSELL, Victor Reinhold, f. 1846.
V å r la n d s k a p  med h a lfu ts la g n a  ekar.
En äng med bjert grönska, samt här och der halfutslagna ekar 

mellan gråa bergkullar. Till v. i fgr. en stor ek med gröngult ung- 
löf, till h. ett lågt snår af blommande slånbuskar. En gångstig,
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hvarå vandrar en gosse i skjortärmarna, leder från fgr. ned till en in
sjö i bgr., hvilken ligger gråblek mellan trädbevuxna stränder. Molnig 
himmel, kall dager. Sign. Victor Forssell 1885. H. 1,04. B. 1,79.

Genom köp med föreg.

L i n d m a n , Knut Axel, f. 1848.
F rå n  in lo p p et t i l l  S to ck h o lm .

I fgr. till v. (på Stora Varfvets tomt) reser sig en brant grå 
klippvägg; nedom denna en smal klippremsa och en söndrig träkaj, 
vid hvilken ett svartmåladt kofferdiskcpp ligger förtöjd t; längre bort 
ett hvitt stenhus och ett rödt plank. Till h. Saltsjön, i bgr. en del 
af Skeppsbron med ett hörn af Kgl. slottet, samt tornen till Stor
kyrkan, Tyska kyrkan (under byggnad) och Riddarholmskyrkan. 
Molnig himmel. Skizzeradt utförande. Sign. A xel Lindm an 1885. 
På duk. FL 0,58. B. 0,80.

Genom köp för J. S. Gieseckes donations medel.

L i n d s t r ö m , Arvid Mauritz, f. 1849.
L a n d s k a p  med ta lla r , m otiv frän  S k o ttla n d .

Öde trakt. Marken bevuxen af tofvigt gräs och mörkgröna 
ginstbuskar med bjertgula blommor, stiger och faller i långsträckta 
jord vågor af måttlig höjd. I fgr. en grupp mörka högstammiga 
tallar, som fortsätter åt v. På den låga marken i mellanplanet till 
h. en tät träddunge, landthöjden i bgr. nästan bar. Himlen, betäckt 
af ljusgråa, lösa moln, kastar en blek dager öfver landskapet. Sign.
A. M. Lindström . H . 1,06. B . 1,90.

Genom köp med föreg.

TlRÉN, Johan, f. 1853.
E fte r  sn ö sto rm , m otiv  från  L ap p lan d .
Ett öde snöfält, vid synranden begränsadt af den klargul a him

len; hög horisont. I fgr. till v. sitter i snön en gråhårig lappqvinna 
med knäppta händer, sluten blick och sorgset uttryck framför det 
stelfrusna liket af en lappyngling, som ligger utsträckt till h. Han 
hvilar till hälften pä den likaledes ihjälfrusna renen. Längre bort 
till h. gräfva tre lappar vidare bland drifvorna. Några renhorn sticka 
upp ur den djupa snön. Sign. Johan Tirén 1885. På duk. H. 1 ,6 4 .

B . 2 ,15 .
Genom köp enligt statens inköpsnämnds förslag och Kgl. beslut den 3 Sept. 1885.
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NYBERG, Ivar Gustaf Julius, f. 1855.
En  teckn are .
En tecknare, knäst., sitter i sin atelier vid ritbordet, i profil 

mot h., nedlutad öfver sitt arbete*, i v. handen håller han en rykande 
cigarr. På bordet glas, trästockar och ett nummer af »Kasper», i 
bgr. ett fönster, på väggen studier, en byst m. m. Sign. I. Nyberg, 
1884.. På duk. H. 0 ,32. B. 0 ,24.

Genom köp med föreg.

b) Samlingen a f  aqvareller och m iniaturer:

O b e s t ä m d e .

P o rträ tt  a f  kon. A d o lf  F re d r ik .
Half figur mot h., med pudradt hår, rustning, röd hermelins

mantel, serafimer-ordens stora band, blågult lifbälte. Utan sign. 
Miniatur i oval silfverkapsel. PI. 0,07. B. 0,05.

P o rträ tt  a f  d ro ttn in g  L o v is a  U lr ik a .
Half hg. mot v., ansigtet mot h., med pudradt här, låghalsad 

klädning af silfverbrokad, smycken om halsen och i håret, blå her- 
melinsmantal. Utan sign. Miniatur som föreg. H. 0,07. B. 0,05.

Gåfva jemte föregående af Sv. Slöjdföreningen.

P o rträ tt  a f L u ca s  von B red a  d. ä.
Bröstbild, ansigtet något mot v., af en medelålders man med 

bruna ögon, pudrad lockperuk, hvit halsduk med kräs, grön väst och 
rödbrun rock. Gråaktig bgr. Utan sign. Miniatur i oval silfverkapsel. 
H. 0,030. B. 0,025.

Genom köp.

K y l b e r g , Regina, f. 1843.
P a rk in te riö r .
Yppig grönska pä marken, högt gräs med en mängd röda, 

gula och hvita blomster: »hundlokor». Längre in åt taflan unga träd 
af olika slag: ett par granar, några björkar samt till v. en lönn. Blå 
himmel. Sign. Regina K ylberg  1884. Aqvarell. H. 0,44. B 0,35.

Genom köp enligt statens inköpsnämnds förslag och Kgl. beslut den 3 Sept. 1885.

E r i c s s o n -G a r d e l l , Anna, f. 1853.
Mån upp g ån g ö fver insjö.
Till v. går en vik in bland vassen, i förgrunden står ett ensamt 

ungträd, i vattnet nedanför simma hvita neckrosor*, på motsatta stran
den växa björkar och andra löfträd tätt på den sanka ängsmarken.
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Han dtecknings- 
samlingen,

Gravyr
samlingen.

Nymånen speglar sig i vattnet, lpsa skyar, skymning. Sign. Anna 
Gardell’ Aqvarell. I~L 0,48. B. 0,77.

Genom köp med föreg. .

F ö r  handtecknings sam ling en ha under året förvärfvats 98 n:r, 

h vara f 2 som  gåfva, de öfriga genom köp för 776 kr; 90 öre, nästan 

alla  a f  svenske konstnärer. T illväxten  omfattar arbeten a f  B ergi-i, 

E, (1), B lo m m é r, J. O. (1), B r a n d e l iu s ,  B. G. (43), B r e d a , C. F r .  

v o n  (2), B r e d a , J. F r .  v o n  ( i ), Ci-iiew itz, G. T . P. ( i ), D a i- ils trö m , 

A. C. (1), D e s p re z 5 skola (1), E i- ir e n s t r a h l ,  D . K . (2), E i- ire n strö m , 

M arianne (1), FlNNBERG, G. W . (1), G e ije r , E . G. (1), GlLLBERG, J. 
(i), I - Iö c k e r t , J. F . (i), K iö r b o e  C. F . (1), I C r a f f t ,  P. d. y . (1), L a r s 

so n , M. (2), L i l l je d a i - i l ,  J. (i), L indi-iolm , L. A. (1), M a z e r , C. P. 
(1), Pasci-i, L. d. y . (1), R in g d a i-il, J. J. (i). R ö ö k , L. J. v o n  (24), 

S c i- irö d e r , G. E . (1),. S n a c k , J. (i), W a h lb o m , C. (x), W e t t e r l i n g ,  

A . C. (1), W rig i-it , M. vo n  (i), V eri-ioeic  (2).

Gravyrs am lingens tillväxt under året utgör 281 n:r, hvaraf 69 

tillfallit samlingen som gåfva och 2 12  förvärfvats genom köp för ett 
belopp af 1,054 kr* öre. Häraf komma på kopparstick och ets
ningar 262 *n:r, på litografi I4 'n;r, på fotomekaniska efterbildningar 
5 n:r. Bland tillväxten må nämnas:

a) Kopparstick och etsningar.
R e m b r a n d t  V. R i j n . »David och Goliath». Cl. 40, B.
F A LC K , Jeremias. Ludvig XIII, kon. af Frankrike, 1643, efter J. 

d ’E g m o n t.
 , Ludvig X IV  som barn, 1646, efter J. d ’Egm ont.
 , Carl Gustaf Wrangel till häst, 1655, efter E h re n stra h l.
W A L T N E R , Charles A lbert »Le Doreur», efter R em b ran d t. 
G ESELLSCH AFT f u r  R a d i r ic u n s t  ZU  W e i m a r : »Radirungen» årg.

1883, 1884, 1885. 41 n:r.
LAFR ENSEN , N. (efter). »Le dejeuner anglais», gr. af G. V id a l. 

Bocher 17. ,

A n d e r s s o n ,  J. A . G . f. 1859. Vinterfiske, (etsning). 
G ELLERSTEDT, A . T . f. 1836. 32 etsningar:

Studiehufvud, gubbe i profil mot h.
Pilar vid hafsstranden, Visby. A . T. G, i 88j .
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Väderqvarn; Bur gs vik, Gotland. A, T. G.
Stuga på en sluttning mot hafvet.
Tallskog i månsken. A. T. G.
Hed med en slingrande väg, Öland.
Utsigt vid Hammarby sjö. Vinterstycke. A . T. G. 
Skogsinteriör med tallar och granar, motiv från drottning Chri

stinas väg, A. T. G. ■
Björkskog, motiv från Liljans. • •
Björkar, en tallstam till h., motiv från Liljans.
Två tallar vid en sjöstrand, månskensstycke.
Trädgrupp vid ett vattendrag, skymning.
»Vid ITjelmarens strand», småskog och vass.
Gotländsk bondgård, månsken, motiv från Burgsvik.
Stuga från Kullaberg. A . T. G.

• Aalsgaard på Seland efter A. Lindman. A . T, G. sc. <?y. A xel 
Lindm an A alsgaard 18 8 3 .

Stora Hopar gränd i Stockholm.
Gata på Capri med kaktushäckar. A. T. G . — Capri 1864., 
Qvarn vid Lysekil. A. T ‘ G. L ysekil d. 2g Aitg. 83. 
Qvarngrupp vid Vickleby på Öland, 4 qvarnar, stuga med flagg

stång. A . T. G.
Qvarn vid Klintehamn, rund, till v. en båt.
Qvarn vid Öfre Grefgatan i Stockholm, flaggstång till v.
Qvarn på byrummet utanför Visby, aftonstämning.
Qvarn, parti på Fredrikshavn nära Vor Frelsers Kirke, mån

sken. •
Qvarn vid Kapelludden på Öland, på hög och smal stenfot 
Kruttornet i Visby. A. T. G.
Från Kalmar slott, n.v. tornet, månsken. A. T. G .
I-Iököpinge k y rk a  i Skåne. Hdköpinge 1866.
Torp i Nerike, grind och gärdesgård,
Skogsparti från (Nerike, ung gran mellan två tallar. A. T. G, 
Strandparti från Vårby vid Mälaren, pilträd, en smal brygga. 
Djurgårdsparti: äng med ekar.

H a g l u n d , R ., f. 1844. 5 etsningar:

Interiör af Storkyrkan i Stockholm med Kruus’ grafmonument 
R . H< 1883. Epr. d’artis te, ,
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Gata i Königstein. Rob. H aglund 1884. Epr. d’artiste. 
Stockholms hamn, regnstämning. R. H  1884. Epr. d’artiste.

. Porträttstudie, bröstbild mot v. af en medelålders man. R.
H aglund del. et A qva Forte.

Porträttstudie, bröstbild af en ung dame med perlhalsband.
' R . H. 1885. .

PIÄGG, A . H., f. 1835. 2 etsningar.
Port i Toledo. Sign. A  H  I~1 1884. .
Koromgången i Upsala domkyrka. Sign. A  H  H  1884.

HäGG, J., f. 1839. Motiv från Helsingör. J .  H ägg 1885 . Etsning.

N o r s t e d t , R ., f. 1845. I I  etsningar:

Stadsgata, med spetsbågshvalf i fonden. R . Norstedt sculps.
1882. R. Harpignies.

Staden i dynerna. R. Norstedt sculps. — J .  R u ysdael— National
museum i  Stockholm.

Från Lunda i Vingåker, vintermorgon. R. Norstedt 18 8g.
Från Vingåkerskärren. Norstedt 1883.
Från Kilsmo, insjöstrand. R . Norstedt 1883.
Två hyddor på en backsluttning vid sjöstranden. R . Norstedt 

sculps. 1883. H arpignies pinx.
Träsk med en betande ko. R. Norstedt sculps. 1883. Corot 

pin x. .
Från Bayonne, park, i fonden ett torn. R. Norstedt 1884. 
»Motiv från Södermanland», gosse med metspö i en. båt. R .

Norstedt inv. et sculps. 1883.
Från Lunda i Vingåker, flicka med en räfsa. R. Norstedt 1883. 
Från Lunda by i Vingåker, hus och, 2 halmstackar. R. N or

stedt i88q. .

TALLBERG, A x e l, f. 1860. 15  etsningar.

Stadsmur med ett torn, Visby. A. T.
Stadsmur med två torn, Visby. A. T. ■
Från S. Karins ruin, rundbåge, Visby. A. T. .
Plillersjö kyrka. A. T. 83. -
Bondgård och träd, Godesberg. A. T. 83.
Tornruin. Godes berg am Rhein, A, T.
Hus med trappa och staket. A. T. 8$. Godesberg a/R.
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Borgruin med en flaggstång. A. T. 85.
Torn med hörnutsprång och lågt tak. A . T. 85.
Skogsinteriör. A. T. 85.
Ångare i storm. A, T. 85.

. »Marabout. Algier», bröstbild. A li-H as an, A . T. 85.
Neger, bröstbild. A lger, A . T. 8g.
Kamelryttare i öknen. B iskra , A . T. 85.
»Karthago», ruiner. A. T ‘ 8g.

b) Litografier.
SANDBERG, J. G. »Gallerie af utmärkta svenska lärde» etc. Lithogr. 

af J. E. Cardon.

c) Fotomekaniska efterbildningar. .
SÉID LITZ, W. v. »Allgemeines Historisches Porträtwerk», Miinchen

1885, Vol. I. 100 pl. facsimile af kopparstick med text (fort- . 
sättes). '

SCHM IDT, W. »Handzeichnungen alter Meister im Königl. Kupferstich- 
kabinet zu Miinchen». Miinchen 1884, 1885. Lief. 1. 2, 40 
facsimile (fortsättes). ,

Tillväxten i öfrigt inom samlingen utgöres hufvudsakligen af 
äldre svenska stick, hvaribland märkes en vacker samling af färg
lagda gravyrer af bröderna E. och J. F. M A R TIN .

Konsts lo j dafdelning en, som vid årets början utgjordes dels af Konstsidjd-scimlingen.
Natonalmusei egen äldre samling, häri inbegripna de föremål, som 
genom grefve A. G. Bielkes testamente år 1877 öfvergingo i Musei 
ego, dels af den från Ulriksdal hösten 1884 öfverflyttade eller redan 
förut i Museum befintliga delen af kon. Carl X V :s samlingar, har 
sedermera vunnit en rik tillökning genom mottagandet af Svenska 
Slöjdföreningens samlingar, hvarjemte afdelningen riktats genom gåf- 
vor i Öfrigt af 22, samt genom inköp af 15 n:r föremål till ett sam- 
manlagdt värde- af kr. 477: 50. .

Ofver större delen af kon. Carl XV*.s samling finnes som bekant .
en utförligare katalog, affattad på tyska språket af Jakob Fallce och 
tryckt i Wien 1871. Den keramiska delen af dessa samlingar är 
beskrifven i en särslcildt utgifven katalog af G. Upmarlc och L. Loo- 
ström (jfr årsberättelsen för 1883). Då härjemte en år 1885 tryckt
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vägledning i Konstslöjdafdelningen lemnar närmare uppgifter om de 
märkligare föremålen, anser jag mig här ej böra ingå i någon ytter
ligare redogörelse för dessa, utan inskränker mig till att hänvisa till 
nämnda- arbeten samt till en här nedan meddelad, summarisk upp
gift på antalet nummer inom de olika grupperna af samlingen vid 
årets slut.

Såsom i årsberättelsen för 1884 meddelades, hade Kongl. Maj:t, 
på grund af ett af Svenska Slöjdföreningen den 20 Maj samma år 
gjordt anbud, hvaröfver Nationalmusei nämnd den 15 September af- 
gifvit underdånigt utlåtande, förordnat, att så stor del af de utaf 
Svenska Slöjdföreningen erbjudna konstindustriela samlingarna, som 
nämnden efter behörig granskning ansåge böra med statens motsva
rande samlingar förenas, skulle för statens räkning mottagas af inten
denten vid Nationalmuseum. Ett förberedande förslag till utgallring 
ur samlingen af mindre värdefulla nummer hade i följd häraf och 
enligt nämndens uppdrag blifvit upp gjordt af mig i samråd med 
amanuensen Looström, hvilket förslag den 23 Februari 1885 erhöll 
nämndens godkännande. På grund häraf öfverflyttades sedermera 
till Nationalmuseum det i nedanstående öfversigt upptagna antal 
konstslöjdföremål jemte en samling ej ännu specificerade gipsaf- 
gjutningar, ett konstindustrielt bibliotek och en del utställnings- 
materiel.

Bland dessa från Svenska Slöjdföreningen öfverlemnade föremål 
befinna sig många af framstående värde. Inom den k e ra m isk a  af- 
d el n ingen  äro de märkligare europeiska fabrikerna representerade, 
såsom den äldre Meissenfabriken, fabrikerna i Berlin, Wien, Sévres, 
L a  Courtille, Angouléme, Mennecy-Villeroy, Chantilly, Belleville m. fl. 
A f  Capo di Monte’s särskildt i norra Europa sällsynta tillverkningar 
finnes en större skål med ett Bacchuståg i hög relief och från Sa- 
vona ett skriftyg, de enda föremål af italienskt porslin, som ännu 
finnas i Nationalmusei samlingar. Den engelska porslinstillverkningen 
var i Slöjdföreningens museum representerad genom ett antal pjeser 
från Spodes och Wedgwoods fabriker, hvarjemte samlingen innehöll 
prof på den äldre porslinstillverkningen i Köpenhamn, S:t Petersburg' 
och vid Marieberg. Några grupper och statyetter, framställningar 
af ryska folktyper, voro upplysande för den nuvarande keramiska 
tillverkningens ståndpunkt i Ryssland. — Porslinsföremålen från Kina
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och Japan äro jemförelsevis fåtaliga, hvilket har sin grund deri, att 
inköpen för Slöjdföreningens museum i allmänhet, på detta liksom på 
andra områden, under de senare åren ständigt gjorts med hänsyn 
till fullständigande af de samlingar, svenska staten förut egde, och i 
dessa är som bekant särskildt det äldre kinesiska och japanska 
porslinet rikligen företrädt. Deremot saknades i Nationalmuseum nä
stan alldeles prof på den moderna fajanstillverkningen i dessa länder. 
Slöjdföreningens museum egde en liten förträfflig samling dylika 
pjeser af framstående dyrbarhet och stort konstnärligt värde frän 
fabrikerna i Satsuma och Kioto, liksom modernt porslin från Hizen 
och Seto, hvilka föremål gifva en god föreställning om den höga 
ståndpunkt, hvarpå den keramiska tillverkningen fortfarande befinner 
sig i den fjerran östern. De europeiska fajans- och stengodsföremål, 
som Slöjdföreningen egde, komplettera likaledes i väsentlig mån 
Nationalmusei äldre samling, särskildt hvad den moderna tillverknin
gen beträffar. Så finnas härstädes talrika ungerska, ryska och turki
ska fajanser, modernt tyskt stengods, till större delen imitationer 
efter äldre mönster, ett antal föremål från fabriken i Gien i Frankrike, 
hvilka tillverkningar till stilen ansluta sig till den äldre majolikan 
m. m.

G la ssa m lin g e n  är af intresse särskildt genom de många äldre 
svenska pokalerna, af hvilka några prydas med Carl XII:s, Adolf 
Fredriks och Gustaf liks krönta namnchiffer. Äfven den moderna 
glastillverkningen på kontinenten är företrädd genom ett antal före
mål från Salviatis bekanta fabrik i Venedig samt Lobmeyrs föga 
mindre berömda i Wien.

Bland arb eten  i ädel m eta ll finnas sex pjeser af guld, hvar
ibland två dosor, den ena i Ludvig XVI:s stil, helt och hållet öfver- 
klädd med turkosblå emalj och prydd med en bård af äkta pcrlor, 
den andra, af något senare datum, med en miniatyrmålning på locket. 
Dessa begge jemte ett fickur i guld med ett elegant rokokomönster, 
af Cabriers tillverkning i London, äro att räkna bland samlingens 
dyrbarare nummer. — Silfversamlingen utgöres till största delen af 
bord- och toalettsilfver samt allmogesmycken. En pokal från 1600- 
talet med Ntirnbergs stämpel må dock särskildt nämnas, liksom 
två större bägare från samma tid, af hvilka isynnerhet den ena är 
af framstående konstvärde. Det moderna silfverarbetct representeras
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af en vas med drifna, naturalistiskt hållna murgrönsrankor, utförd af 
ciselören F r . S c h ö NSTR ö M. Bland de o äd la  m e ta lle rn a  förtjena 
att framhållas tvenne stora, försilfrade ljusstakar af drifven koppar, 
från 1600-talet, ett antal orientaliska vapen, delvis med ypperliga 
damaskeringar, tvenne tekök af koppar med särdeles typisk rokoko- 
ornering, flere större messingsfat med drifna figurscener, en synner
ligen rikhaltig och intressant samling äldre jernbeslag och Hycklar, 
terriner, kannor och stop af tenn från 16- och 1700-talen, samt åt
skilliga galvanoplastiska efterbildningar af äldre metallföremål, der- 
ibland det bekanta Hildesheim-fyndet (22 nummer).

Bland m öb lern a intages främsta platsen af en större säng af 
ek, ett danskt arbete från omkring år 1600, prydt med rika sniderier, 
deribland med fyra i rundbågar infattade figurscener i hög relief ur 
gamla testamentet. — A f det stora antalet smärre, sn id ad e  och  in
la g d a  arb eten  i trä, ben, perlemor m. m. är särskildt att framhålla 
en tafla med inläggning af perlemor i ebenholz, utförd , af en af Hol
lands utmärktaste. eb enis ter, D. van RlJSWlCK (omkr. år 1650), och 
framställande en vas, fullsatt med blommor och omgifven af insekter. 
Konstnärens monogram läses på vasens fotkant. I öfrigt äro inom 
hithörande afdelning att märka några arbeten utförda i s. 1c..halm
mosaik, hvilken tillverkning bedrefs i ganska omfattande skala i åt
skilliga trakter af Pommern och Mecklenburg under 1700-talets förra 
del och midt.

Den te x t i la  konstslöjden upptager den jemförelsevis största 
delen a j samlingen. Här är först att framhålla en större gobelin — 
likväl' med stympad bård — framställande en björnjagt i gammal' 
■flandrisk stil. Den moderna franska gobelin-väfnaden är represen
terad genom en till väggfyllning afsedd tapet. Vidare förtjenar fram
hållas ett prydligt sadeltäcke med påläggsöm i färgrikt mönster, 
prydt med friherrliga Ungern-Sternbergska vapnet. Det har ursprung
ligen tillhört samlingen på Äs, och har sannolikt tillverkats för fält
marskalken friherre Mathias Alex. Ungern-Sternberg, f  1763 på 
nämnda egendom. — I öfrigt är denna afdelning rik på olika prof 
på äldre praktväfnader i guld- och silfver-brokad, sammet, damast 
m. m., hvilken intressanta samling för omkring 10 år sedan inköptes 
i Italien, vidare på spetsar, broderier, allmogeväfnader samt en del 
moderna tygprof af olika slag. -
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Öfriga gåfvor till konstslöjdsamlingen uppgå till ett antal af 22 
nummer. A f dessa böra i främsta rummet nämnas de 7 dyrbara 
vaser af modern Sévres-tillverkning, hvilka genom Kgl. Utrikes
departementet öfverlemnats som gåfva från franska reptiblikens re
gering. Dessa både i konstnärligt och tekniskt afseende märkliga 
tillverkningar utgöras af:

V aser, 2 st., af »porcelaine dure, décorées au grand feu, sous 
couverte», hög smal form med indragen hals (potiche), dekorerad 
hvar och en med 2 figurer i pålagd ljus massa mot grön botten: 
de 4 elementen, omgifna af blommor och insekter. Sign. B arriat 
i8jg> Figures d*apres From ent.

V a s  (Vase de Corinthe) af »porcelaine dure décorée au feu de 
moufle», buren af fyra fritt modellerade genier; kring skålen metande 
amoriner och simmande najader i violett camaieu. Sign. E . From ent 
1883 Sevres. Modellen af C arrier Belleicse3 figurerna å fotstället af 
Larue, målningen af From ent. .

V a s  (Vase de Nola) af »porcelaine nouvelle», äggformig på 
fot, med ornament i hvit och gul emalj mot mörkblå botten, formen 
af Carrier Belleuse, komposition och utförande i öfrigt af Cabau.

V a s  (Vase de Nola), form som föreg, grön, kring lifvet ett 
bälte, hvari ett landskap med barnfigurer i purpurfärgad camaieu, 
förhöjd med.guld. Komposition och utförande af H enri Renard .

V a s ,  fyrsidig, japansk form.

V a s , flasklik, refflad, båda med flammig fond.

Bland öfriga förvärf för den keramiska afdelningen må fram
hållas :

S k å l,  v as  och 2 fa t  af Wedgwoods tillverkning med hvit 
reliefornering mot grön botten.

B å l med lo c k , marmorerad; å locket en fritt modellerad 
papegoja* af Mariebergsfajans från Ehrenreichs period.

Nedanstående tabell meddelar, enligt en af amanuensen Loo- 
ström gjord beräkning, en summarisk öfversigt af antalet föremål 
inom konstslöjdafdelningens olika grupper. Häri äro ej inräknade
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Boksam lingen.

D epositioner.

den å Ulriksdal qvarstående delen af Kon. Carl XV:s samling eller 
de till densamma hörande silfverföremålen, som f. n. förvaras i sta
tens historiska museum, liksom ej heller ornamentala gipser.

N
. 

M
. 

äldre 
sam

ling

Bielkes
sam

ling

Carl 
X

V
:s 

sam
ling

| 
Slöjdfrs 
sam

ling
p: 00
x  COrf UT

po 
O: 00
£  £

Sum
m

a

Keram iska föremål ... 274 2,212 1,147 435 27 4,095
G la s .................................. 13 144 238 173 — 568
Em alj ..................... . . 2 37 65 38 — 142
Guld och silfver ......... 33 43 — 157 2 235
U r ..................................... — 5 25 6 — 36
Oädla m etaller............. 4 SI 148 556 — 759
Möbler, träförem ål.... . 9 28 250 285 — 572
Elfenben, ben 0. d. ... 12 4 25 43 I 85
S te n .................................. 16 47 27 76 — 166
T extil konst ................ 3 — 5 847 I 856
Diverse ........................... 1 3 i — I I I — 143

Summa 367 2,602 1,93° 2,727 31 7,657

Boksamlingens tillväxt under året utgör 220 n:r. Häraf komma 
på tidskrifter 136, allmän konsthistoria 13, skulptur 1, målning 5, 
konstindustri 16, kataloger och diverse 49. I detta antal äro emel
lertid ej inräknade de från Svenska slöjdföreningen öfverlemnade 
böckerna, hvilka ännu ej blifvit förtecknade.

För de konstverk och konstslöjdföremål, som under året varit 
någon kortare tid utstälda i Nationalmuseum redogöres i bil. Lit. C. 
Antalet n:r utgör 62, hvaraf komma på skulptur 2, på målning 4, 
på konstslöjd 56. För flyttningar mellan statssamlingarna, till en 
del under formen af depositioner, redogöres i bil. Lit. D.

Beträffande personalen liksom arbetsfördelningen äro inga för
ändringar att anföra. Intendenten och de båda amanuenserna ha 
begagnat dem medgifven rätt till semester. Intendenten har der- 
utöfver, och jemlikt stadgarnas § 28, för fortsättning af en utländsk 
resa varit tjenstledig i 12 dagar. Amanuensen Göthe har för liknande
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ändamål samt jemlikt § 30 i samma stadga haft sig beviljad 1 %  
månads tjenstledighet. Sekreteraren dr J. Bottiger, som under året 
blifvit utnämnd till hofintendent och föreståndare för H. M. Konun
gens konstsamlingar, har haft tjenstledighet under en tid af 2 måna
der. Intendentens befattning har under hans semester och öfriga 
ledighet uppehållits af amanuensen Göthe. Dr Bottiger har haft för
ordnande för ordinarie amanuens under 1 månad (19 Juni—3 Juli och 
22 Juli —4 Aug.), dr Huldt likaledes under 2 månader (19 Maj— 19 
Juni, 15 Aug. — 1 Sept. och 15 Sept.— 1 Okt.), e. o. amanuensen 
Granberg under % månad (1 — 15 Aug.). De båda ordinarie amanu
enserna Göthe och Looström ha förklarats berättigade att från och 
med ingången af år 1886 hvardera åtnjuta ett första ålderstillägg å 
lönen. Studieresor till utlandet ha under året företagits af intendenten, 
som med understöd af statsmedel studerat konst- och konstslöjdsam- 
lingar i Tyskland (Hamburg, Berlin, Dresden, Munchen) och Italien, 
af dr Göthe, som studerat konstsamlingar i England (London), Frank
rike (Lille, Paris), Tyskland (Köln, Kassel, Berlin) samt af e. o. ama
nuensen Granberg, som studerat konstsamlingar i Tyskland, Osterrike- 
Ungern, Holland och Belgien.

Beträffande museiarbetenas fortgång må först i allmänhet an -Museiarbetenas 
föras, att antalet rådfrågningar af enskilda rörande konst och konst- f orti>mk 
slöjd ej obetydligt tilltagit. Synnerligen har detta varit märkbart 
inom gravyr- och handteckningssamlingen (jfr sid. 36 här nedan) 
samt, såsom äfven var att vänta, inom konstslöjdafdelningen, der 
register i detta afseende emellertid förts endast under årets tvenne 
sista månader. E11 ej ringa del af tjenstemännens arbetstid tages 
genom dessa rådfrågningar i anspråk.

Inom skulptur afdelningen och den härmed förenade samlingen skuiptur- 
af antika vaser och öfriga smärre fornsaker (dr Bottiger) ha i följd â ddnmktn' 
af upprättandet af den nya konstslöjdafdelningen åtskilliga omflytt- 
ningsarbeten egt rum. Hela den sistnämnda delen af samlingen: 
vaser och fornsaker af grekiskt-romerskt ursprung, har, liksom sam
lingen af bronser, blifvit nyordnad och inrymd dels i flyglarna till 
den s. k. Endymionsalen, dels i det derintill gränsande n.ö. hörn
rummet. Samtliga till den moderna skulpturafdelningen hörande före
mål ha undergått en väl behöflig rengöring.
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Tafvei- j  årsberättelsen för 1884 anförde jag i korthet de allmänna.samlingen. < ^
utgaiiring, praktiska såväl som estetiska skäl, hvarför en minskning af tafvel- 

antalet i Musei galeri syntes mig af behofvet påkallad. Jag  fram
höll härvid, att de målningar, hvilka under en eller annan synpunkt 
kunde ifrågasättas till afsöndring, läte sig fördelas i tre stora hufvud- 
grupper, hvaraf

den första omfattade mer eller mindre svaga och underhaltiga 
arbeten, klena kopior eller atelierbilder o. d., "

den andra ej egentligen underhaltiga, men fo r  museum a f  ett . 
eller annat skäl obehofliga taflor,

den tredje slutligen sådana autentiska verk a f  m indre kän de'
■ och m indre betydande konstnärer, som väl för konstforskningen 

egde en viss betydelse, men ej kunde antagas intressera en större 
allmänhet.

Det förslag, som efter verkstäld omfattande granskning af samt
liga taflor i galeriet af mig efter samråd med amanuensen Göthe 
framlades till nämndens granskning, innan detsamma understäldes 
Kongh Maj:ts ompröfning, upptog i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
härmed tre grupper af arbeten, nämligen:

a. till utgaiiring föreslagna,
b. till utgaiiring endast ifrågasatta, .
c. till undanflyttning ifrågasatta.

• Till gruppen a. öfverfördes dock från den andra klassen härofvan
ett antal arbeten, hvilkas obehöflighet för museum syntes mig all
deles påtaglig. Beträffande de i gruppen b. i öfrigt qvarstående 
taflorna' förklarade jag mig ej göra något särskildt yrkande. För de 
synpunkter, som för öfrigt inom de olika skolafdelningarna gjorde 
sig gällande vid upprättande af förslaget, redogöres genom här in
förda utdrag ur den åtföljande niotiveringen.

I ta lie n sk a  och  s p a n s k a  a f  d e ln in g arn a . Den italienska sko
lan är utan gensägelse den afdelning • af Museets målningsgaleri, som, i 
synnerhet i förhållande till antalet af de nummer den innehåller, eger de 
flesta taflorna af tvifvelaktigt eller rent af underhaltigt värde. Bland dem 
påträffas ett icke obetydligt antal, som härstammar från den Martelliska 
samlingen. 1 1  n:r ha af gammalt blifvit undansatta.
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Bibehållas böra naturligtvis i främsta rummet alla taflor af oomtvist
ligt konstvärde samt originalarbeten af en mera individuel karakter. Af 
de öfriga — skolarbeten, s. k. atelierbilder och kopior, i synnerhet ur den 
senvenetianska skolan (se namnet Bassano m. fl.), ur den naturalistiska skolan 
(se namnet Salvator Rosa m. fl.), från de senromerska artistkretsarna i slu
tet af 1600- och början af 1700-talet (se namnen Cortona, Romanelli, 
Cerquozzi m. fl.), framför allt från Bologna-skolan, de s. k. eklektikerna 
(se namnen Carracci, Guido Reni, Albani, Guercino, A. Sacchi m. fl.) — 
synas mig endast så många bland de bättre numren böra i galeriet bibe
hållas, som behöfvas för att ge en föreställning om den respektive skolans 
eller gruppens allmänna karakter. Mera kunna dylika arbeten ej ge. Men 
detta mål vinnes också lika väl genom ett fåtal arbeten som genom många, 
under det att ett större antal af sådana svagare arbeten föra med sig den 
olägenheten, att intrycket af de bättre verken försvagas.

N ed erländ ska och ty sk a  afdeln ingarna. Vid granskningen 
af den nummerstarka nederländska målningssamlingen torde fordringarna 
böra stegras något på de taflor, som skola anses förtjenta att i galeriet 
utställas. Den allmänna nivån i fråga om målningarnas konstvärde är 
nämligen här afgjordt högre än i den italienska afdelningen. •

Antalet af dem, som kunna anses rent af undermåliga, är ej stort; 
hufvudsakligen utgöras de af kopior ur Rubens, Rembrandts, Potters m. fl. 
krets, samt af namnlösa holländska landskap i J, Boths och Berchems art,
d. v. s. den italieniserande landskapsgruppen, hvilken dem förutan torde 
vara tillfredsställande företrädd genom flere goda arbeten i samlingen. Af 
de här nedan upptagna ha 7 af gammalt varit undansatta.

Men andra finnas, hvilka, ehuru rätt goda i för sig, dock synas mig 
böra utgallras ur galeriet såsom åtminstone obehofliga, då de väl qvantita- 
tivt, men icke qvalitativt rikta samlingen, i det att de mästare eller grupper, 
till hvilka de höra, äro bättre och tillfredsställande företrädda genom andra 
här befintliga verk. Jag föreställer mig, att, såsom ofvan blifvit antydt, 
dessa långt ifrån värdelösa målningar kunde bli välkomna förvärf såsom 
deposita för jdi*ovinsmuseer, som ej ha dessa artister eller skolor represen
terade. Såsom exempel må nämnas arbeten ur A. v. Ostades skola (n:r 
553; 555> 556) samt arbeten af A. v. der Yenne (n:r 1165), J, Molenaer 
(E. v. der Hemskerk? n:r 1102), J. Ochtervelt (n:r 65g), Brekelenkam (n:r 
358), Huchtenburgh (n:r 289), Carrée (n:r 380), J. v. Huysum (n:r 480), 
R. de Yries (n:r 691, 692), Vinckeboons art (n:r 678) m. fl.

De taflor, 35 till antalet, som inom denna afdelning blifvit ifråga
satta till undansättning nu eller framdeles, ehuru inom Museum, utgöras 
dels af äldre, i mycket dåligt skick befintliga målningar, dels ock hufvud-
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sakligen af sådana alster af 1600-talets nederländska konst, hvilka ur rent 
estetisk eller konstnärlig synpunkt ej ha någon synnerlig betydelse, men 
som på grund af data och signatur ha intresse som ett slags konsthistoriska 
dokument, förtjenta • att uppmärksammas af specialforskaren.

Om den tyska afdelningen gälla i hufvudsak samma allmänna an
märkningar som om den nederländska.

F ra n sk a  afdeln ingen. Två stora grupper inom det franska 
måleriet äro som bekant rätt nummerstarka i vårt Museum. Den ena är 
den Poussin’ska landskapsskolan på 1600-talet, den andra omfattar rokoko
tidens figurmålare med Boucher — och Chardin — i spetsen. Men, då 
den senare gruppen här räknar ett icke ringa antal framstående och ge
nom originalarbeten representerade artister, företrädes den Poussin’ska grup
pen hufvudsakligen af ett antal (20—30) blott i skolans allmänna manér 
hållna, mer och mindre mörknade dukar, utan något originelare värde. 
Hela afdelningen synes blott kunna vinna på, att något mer än halfva 
antalet gallras, återstoden, hvaribland några synnerligen goda verk, skulle 
fullt tillräckligt representera arten.

Tre artister, Bourguignon, Joseph Vernet och J. B. Oudry, hvilka äro 
företrädda af ett rätt stort antal arbeten, resp. 6, 7 och 13, skulle likaledes 
framträda mera till sin fördel, om några af de svagare och osäkra numren 
gallrades. Tre nummer (862, 869, 871) af Oudry skulle så mycket lättare 
kunna undvaras, som mästaren sjelf dem förutan ändå eger 10 nlr här; 
som vidare hans art dessutom representeras äfven af den honom närastå- 
ende Fr. Desportes (5 n:r) och som slutligen dessa 3 n:r af Oudry äro 
synnerligen användbara antingen såsom representanter för artisten i andra 
museer eller såsom dekorationsstycken, t. ex. å Stockholms slott.

.Slutligen finnes också här, som i den nederländska afdelningen, ett 
antal målningar, hvilka genom signatur eller genom historisk karakter ega 
det intresse, att de böra i Nationalmuseum vara tillgängliga, ehuru deras 
konstvärde är alltför obetydligt, för att de skulle tillåtas att upptaga en 
dyrbar plats i galeriet och der försvaga intrycket af de bättre verken.

S v e n sk a  afdelningen. Endast undantagsvis påträffas här taflor> 
hvilka synas vara af det bbetydliga eller rent af underhaltiga värde, att de 
af denna grund böra ur Nationalmusei samling gallras.

Exempelvis må nämnas de små, Ehrenstrahl tillskrifna historiska 
porträtten n:r 924, 925, hvilka torde böra flyttas till den historiska porträtt
samlingen på Gripsliolm, Hörbergs serie af små skizzerade taflor ur Kristi 
historia n:r 969 — 980, samt de mindre styckena af E. Martin, n:r 997 och 
Westin n;r 1 1 3 7 .
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Något större är antalet af de bilder, hvilka synas böra gallras, icke 
på grund af underhaltigt konstvärde, men emedan deras respektive mästare 
dem förutan redan genom sina öfriga härvarande arbeten äro fullt så väl 
företrädda. Dylika för Nationalmusei galeri obehöfliga arbeten torde så 
väl genom sitt konstvärde som genom sitt svenska ursprung synnerligen 
väl lämpa sig att som depositioner öfverlemnas till konstsamlingar i lands
orten eller också att uppsättas som dekorationsbilder på de kungliga lust
slotten.

De konstnärer, hvilka här åsyftas, och hvilka alla i galeriet ega ett 
flertal verk, äro till största delen äldre, för flere år sedan aflidne artister; 
endast ett fåtal utgöres af nu lefvande mästare. Bland de äldre må här 
nämnas: Berger, kon. Carl XV, Schröder, Wahlbom, med hvardera 5 n:r, 
Laureus och Wertmtiller med hvardera 7 n:r, d’Unker med 8 n:r.

De nu lefvande artister, som ega ett större antal arbeten, af hvilka 
något eller några torde böra aflåtas till.andra samlingar, äro: A. Wahlberg, 
som har 6 n:r, M. E. Winge 5 n:r och G. Rydberg 4 n:r.

Nedanstående öfversigt redogör för antalet taflor inom de olika 
skolorna, grupperade efter ofvan angifna grunder.

Ital.-Sp. Ned. Ty. Fr. Sv. Summa

a) Till utgallring föreslagna . .. 86

COvo 1 1 42 29 226
b) Till utgallring ifrågasatta . . 45 IO — — 13 68
c) Till undanflyttning ifrågasatta — 35 4 6 — 45

Summa 13 1 103 15 48 42 339
Det sålunda upprättade förslaget utgjorde föremål för National

musei nämnds öfverläggningar vid sammanträden den 3 Nov. och 
12 Dec. 1884 samt den 5 Jan., 2 Febr., 2 Mars, 17 April och 15 Maj, 
hvarefter det till Kongl. Maj:t insändes. Beträffande de till den 
tredje gruppen hänförda konstverken hade nämnden ej funnit an
ledning afgifva något yttrande. Bland de i första och andra gruppen 
upptagna målningarna, tillstyrkte nämnden utgallring

, Ital. Ned. Ty. Fr. Sv. Summa

inom grupp a) a f ............  75 45 8 29 27 184
» » b) » .................  16 2 — — 4 22

Summa 91 47 8 29 31 206

Härtill kommo inom den italienska afdelningen under gransk- 
ningsarbetet ytterligare 5 målningar, alltså tillsammans 2 11. Detta
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O m flyttning.

förslag blef af Kongl. Maj:t den 28 Augusti godkändt. Å  de utgall
rade målningarna meddelas förteckning i bil. Lit. E.

Något förslag till placering af de utgallrade konstföremålen, af 
hvilka åtskilliga lämpligen torde kunna öfverflyttas till de kgl. 
slotten eller till offentliga samlingar i landsorten, hvarifrån också flere 
anmälningar i detta afseende ingått, har ännu ej kunnat uppgöras. 
De utgallrade taflorna förvaras alltså och enligt nyss anförda kgl. 
bref uti Nationalmusei förråd tillsvidare och intill dess Kongl. Maj:t 
på förnyad framställning i fråga om deras användande annorlunda 
besluter.

Sedan de utgallrade taflorna blifvit afsöndrade, har en genom, 
gripande omflyttning af den återstående delen måst ega rum, dels för 
att täcka de uppkomna luckorna, dels för att åstadkomma en mera 
systematisk anordning af konstverken. Hufvudfördelningen af tafvel- 
samlingen i byggnadens öfre våning är visserligen densamma som 
förut, men de flesta enskilda taflor ha dock bytt plats, och särskildt 
har innehållet af kabinetten undergått betydliga förändringar. I det 
hela ha dessa gått ut på att så vidt möjligt lokalt sammanföra be- 
slägtade smärre grupper af konstverk. Den italienska samlingen 
upptager fortfarande den stora s.ö. salen, men numera derjemte blott 
tre af de tillstötande kabinetten. A f  dessa är ett egnadt åt de fä 
äldre verken, från 1400- och 1500-talet, det andra åt 1600-talets och 
det tredje åt 1700-talets romerska och venetianska konst. I de tre 
återstående genom gallringen ledigvordna rummen äro nu ordnade 
taflor af danske och norske konstnärer. I den lilla s. salen ha de 
tyska målningarna fått sin plats gent emot alstren af den äldsta neder
ländska konsten. Den härpå följande stora s.v. salen upptages fort
farande af den nederländska konstens verk, den flamska ej mindre 
än den holländska. Deremot äro de tillstötande fem kabinetten upp
tagna af endast holländska målningar, medan det flamska kabinetts- 
måleriet fått sig anvisade 2 vid sidan af den franska eller n.v. salen 
liggande smärre rum, der 2 kabinett jemväl äro anvisade åt den 
senaste nederländska konstens alster, förfallets period. Inom hela 
denna afdelning äro taflorna för öfrigt ordnade så vidt möjligt krono
logiskt och i historiska grupper. Den franska  tafvelsamlingen in-# 
rymmes i den n.v. salen och ett af de derintill liggande kabinetten.
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Den svenska samlingen har blifvit fördelad i tre hufvudgrupper. Den 
första, omfattande svenska eller i Sverige arbetande konstnärer från 
tiden före konstakademiens stiftande och med Ehrenstrahl som 
medelpunkt, upptager den lilla n. salen. Den andra, som omfattar 
frihetstidens och den gustavianska periodens konstnärer, är anordnad 
i de tre n.v. hörnrummen, medan den tredje, hufvuddelen, 1800- 
talets konst, fortfarande har sin plats i den stora n.ö. salen samt 
dertill hörande 6 kabinett. Inom dessa har likaledes en anordning 
efter tid och historiskt sammanhängande grupper så vidt möjligt 
sökt genomföras. I kupolsalen inrymmas nu endast arbeten af nor
diske konstnärer behandlande nordiska ämnen. Omflyttningsarbetet 
har ledts af dr Göthe.

A f »Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i krita 
och vattenfärg i Nationalmuseum» har en ny upplaga, den I2:te, ut- 
gifvits (Göthe). Facsimilerandet af signaturer å taflor har fortgått, 
och ha med undantag för den moderna nordiska afdelningen samt
liga namnteckningar och monogram blifvit afbildade. A f dessa ha 
for den beskrifvande katalogen blifvit i träsnitt utförda alla de 
nederländska och tyska skolorna tillhörande signaturer. Kostnaden 
härför har bestridts af behållna katalogmedel. Med anledning af de 
under året pågående utgallrings- och omflyttningsarbetena har utgif- 
vandet af den till större delen i manuskript färdigliggande beskrif
vande katalogen för någon tid uppskjutits.

Inom handtecknings- och g r  avyr sam ling en (Upmark) ha, i följd iiandtecknmgs- 
af den under förlid et år företagna flyttningen af samlingen i dess °Lmiingen. 
helhet frän mellanvåningen till öfre våningen, åtskilliga yttre anord- 
ningsarbeten fortgått. Samtliga under året inkomna gravyrer ha 
blifvit förtecknade, äfvensom återstående delen af tillväxten efter år 
1866 (Upmark, Huldt). Denna är således nu i sin helhet förtecknad 
och upptager 8 folioband, nämligen 1) 1866—68, 2) 1869—72, 3) 1873,
4) 1874, 5) 1875 —77, 6) 1878, 7) 1879, 80, 8) 1881—84, hvartill kom
mer ett band för den s. k. Hårlemanska samlingen från 1866 samt 
särskilda kataloger för grefve Bielkes och prof. Wahlbergs testamen
terade samlingar. A f de senare är den förra endast delvis specificerad.
Arbetet med upprättande af en porträttkatalog har fortgått och om
fattat gravörerna A —K  inom den tyska skolan (Granberg). Det
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K onstslöjd- 
afdeln ingen .

systematiska ordnandet af samlingens olika delar har likaledes full
följts och detta år omfattat den engelska afdelningen, som nu inrym
mes i 9 portföljer och 5 portföljlådor. Museum står för detta arbete 
i förbindelse till herr E. v. E h r e n h e i m  på Grönsöö, som af intresse 
för saken frivilligt egnat densamma sin tid och sina krafter.

Arbetena för den nya konstsldjdafdelningens (Looström) ord
nande och uppställning fortgingo ännu vid årets början och voro till 
sina hufvuddrag afslutacle, då afdelningen, såsom ofvan är nämndt, 
den 16 Febr. högtidligen öppnades. Det hade här gällt att samordna, 
klassificera och systematiskt uppställa de grupper af olika konstslöjd- 
föremål, som, efter öfverflyttandet af större delen af de å Ulriksdal 
hittills förvarade samlingarna, här skulle inrymmas. Den stora n.v. 
salen i mellanvåningen med tillstötande hörnrum, i hvilka gravyr
samlingen samt Museets äldre samling af majolika och antika 
vaser hittills förvarades, anslogs åt de keramiska alstren, hvarvid 
den europeiska afdelningen inrymdes i den stora salen, den orientali
ska i det mindre rummet. De europeiska föremålen äro efter materia
let, fajans, stengods, porslin, ordnade i stora hufvudgrupper och inom 
dessa i tidsföljd samt efter tillverkningsorter, den orientaliska är i 
hufvudsak ordnad efter dekorationens karakter. Såsom utställnings- 
materiel fans att tillgå åtskilliga för 1877 års konstslöjdutställning 
förfärdigade skåp och montrer, hvaraf några hittills disponerats af 
Svenska Slöjdföreningen, men mycket nytt har härjernte måst an
skaffas, och behofvet kan ingalunda ännu anses fullt tillgodosedt. — 
A  motsatta sidan af byggnaden i mellanvåningens s.v. del ordnades 
möbelafdelningen. Då den treskeppiga, med fönster å båda sidor 
försedda salen saknade de väggytor, som äro behöfliga för utställ
ning af möbler, och dessa senare för öfrigt säkerligen ej skulle ha 
gjort sig fullt gällande, 0111 de utan vidare uppstälts i de stora och 
höga rummen, så inlades i den stora salens v. sidoskepp ett upphöjd t 
lösgolf, hvarefter skeppet medels tvärskärmar afdelades i tre smärre 
rum. På liknande sätt bildades i s.v. hörnrummet 2 kabinett samt i 
s. gafvelsalen ett större gemak. I dessa sålunda vunna, åt framsidan 
öppna rum ordnades möbler och öfrigt husgeråd, så att hvarje 
afdelning skulle så vidt möjligt ge en bild af en viss tidsperiods 
smak och konstsinne. Målade glas anbragtes i fönsteröppningarna, 
så långt tillgången medgaf, och å väggarna upphängdes taflor, gyllen
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läder eller gamla flamska, franska och svenska hautelisse-tapeter, 
hvilka med H. M. Konungens begifvande välvilligt öfverlemnades till 
konstslöjdafdelningen från kgl. husgerådskammaren.

Den öfriga delen af den stora salen har tills vidare upplåtits åt 
glassamlingen, åt föremål af metall samt åt smärre snidade och in
lagda arbeten i trä, elfenben m. m., ordnade i fristående montrer. I 
de angränsande rummen äro på samma sätt utstälda en samling ur 
samt åtskilliga smärre föremål af guld och silfver. Den hufvudsak- 
liga delen af dessa senare qvarstår dock ännu i Statens historiska 
museum, dit den efter kon. Carl XV:s död »tills vidare och intill dess 
annorlunda kunde varda föreskrifvet» öfverflyttades. Något hinder 
för denna grupps återförening med den Öfriga samlingen möter dock 
icke numera, och underdånig framställning har i detta afseende blifvit 
från konstafdelningens sida till Kongl. Maj:t inlemnad. — A f brist 
på passande utställningsmateriel och till en del äfven utrymme har 
den textila samligen samt föremålen af smidt jern, som båda äro 
rikhaltiga och intressanta genom mängden af typer, ej kunnat offent
ligen utställas. Likaledes var vid årets slut den ornamentala gips- 
afgjutningssamlingen ännu ej tillgänglig.

Öfver den nya konstslöjdafdelningen har under året blifvit ut- 
gifven en »Vägledning för besökande» (Looström).

Beträffande konstsamlingarna å de kgl. slotten må anföras 
följande. Sedan hufvuddelen af samlingarna på Ulriksdal blifvit under 
år 1884 öfverförd till Nationalmuseum, har återstoden, som med H. M. 
Konungens tillstånd får tills vidare förblifva pä slottet, ordnats dels 
i hufvudvåningen, dels i de s. k. Oxenstiernska rummen i n. flygeln. 
I samma rum som möblerna ha äfven de å Ulriksdal befintliga mål
ningarna i olja och pastell blifvit uppsatta.

Å  Gripsholm har arbetet på en beskrifvande katalog ofver 
porträttsamlingen fortgått under någon tid af sommaren och omkring 
ett hundratal taflor ytterligare blifvit granskade. Tillväxten af de här 
förvarade samlingarna har under årens lopp ej varit obetydlig. Den 
har från 1,454 n:r år 1853 vuxit till 1 ,7 12  är 1885 och placeringen af 
dessa nytillkomna konstföremål har efter hand vållat en mängd små 
förändringar i det ursprungliga anordningssystemet, om och der ett 
sådant funnits. En utgaiiring af ur historisk och konstnärlig syn-

Sam lingam  a 
å de kgl. slotten .
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punkt värdelösa arbeten är således äfven här nödvändig, och i sam
manhang med denna en omflyttning af vissa partier af samlingen. 
Såväl med afseende härpå som med hänsyn till möjligheten af en 
framtida stilenlig restauration af byggnaden, hvilken jemte sina sam
lingar allt mer antagit karakteren af ett nationelt museum, har en 
noggrann uppmätning af rummen i första våningen egt rum, sedan 
Kongl. Maj:t på intendentens vid Nationalmuseum underdåniga hem
ställan härtill beviljat nödiga medel.

Vid Drottningholm ha, såsom nedanföre sägs, under årets sista 
månader pågått omfattande afgjutnings- och restaurationsarbeten.

T jensteresor. Tjensteresor till de kungliga slotten i och för tillsyn, vård och
bearbetning af derstädes befintliga samlingar upptaga för intendenten 
16 dagar (Gripsholm, Ulriksdal), för amanuensen Looström 8 dagar 
(Ulriksdal, Gripsholm) samt för konservatorn, prof. Holm, 2 dagar 
(Drottningholm). Samlingarna å Drottningholm och Rosersberg ha 
inspekterats af hofintendenten Bottiger, som härjemte, enligt särskildt 
uppdrag, utöfvat tillsyn öfver den här nedan omnämnda afformningen 
i gips af ett antal bronsstatyer å Drottningholm.

u tg ifn a  arbeten. Följande arbeten ha under år 1885 blifvit från Nationalmuseum

utgifna.
S t a t e n s  k o n s t s a m l i n g a r s  t i l l v ä x t  och f örva l t ni n g 1884. 

Un d e  r då nig ber ä t t e l s e  a f g i f ven  af  Nat i ona l mus e i  I n t e n 
dent.  Med

Bi ha ng :  J o h a n  T o b i a s  S e r g e l s  por t r ä t t me da l j onge r .  
A f  Ge o r g  Göthe.  Det hela utgör N:r 5 af Meddelanden från Na
tionalmuseum. 61 sid. hög 4:0. Pris kr. 1,50.

F ö r t e c k n i n g  öfver  o l j e f ä r g s t a f l o r  samt  må l n i ng a r  i 
kr i t or  och v a t t e n f ä r g  i Nat ionalmuseum.  (Genom dr G. Göthe). 
Tolfte uppl. VIII +  144 sid. 8:0. Pris kr. 0,50.

V ä g l e d n i n g  för b e s ö k a n d e  i Na t i o n a l mu s e i  kons t s l ö j d-  
a fdelning.  (Genom dr L. Looström). 40 sid. 8:0 med två plan
kartor. P ris kr. 0,30.

I sammanhang härmed må nämnas följande inom Musei verk
samhetsområde liggande, af dess tjenstemän offentliggjorda arbeten:

K o n u n g  E r i k  X IV :s  gul dvä f vare .  A f  G u s t a f  Upmark.  
Med afbildningar i ljustryck af 2 staten tillhöriga tapetväfnader,
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svenskt arbete från 1500-talet. (I »Med pensel och penna en årsbok 
om svensk konst, utgifven af W. Silfversparre» 1885. Sid. 24—40. 4:0.)

Ko n u n g  F r e d r i k  I I :s a f  D a n ma r k  t r onhi mmel  i N a t i o 
nalmuseum.  A f  L u d v i g  L o o  ström.  (I »Meddelanden från Sven
ska Slöjdföreningen år 1885». Sid. 45—59. 8:0.)

Tronhimmeln med tillhörande väggstycke finnes af bildad i ljus
tryck i »Mönster för konstindustri och slöjd utgifna af Svenska Slöjd
föreningen» (genom dr L. Looström). Arg. 1885.

B e s k r i f v a n d e  k a t a l o g  öfver  u t mä r kt a  el ler  säl l synta,  
ti l l  stor  del  förut  o kända  mål n i ng a r  a f  ä l dre  mä s t a r e  i 
S v e r i g e s  pr i vat a  t a f ve l s aml i nga r ,  uppsökta ,  g r a n s k a d e  och 
bes kr i f na  af  Ol o f  Granberg .  Stockholm, H. Bukowski. r.sta 
häftet. 80 sid. 8:0.

Förf. har af museimedel erhållit understöd för utgifvandet af 
detta arbete.

Följande 26 oljemålningar ha under året undergått restauration: R estau reringar.

a) Ur samlingen i  Nationalmuseum:

D a h l , M. Porträtt af Kon. Carl XII. N . M. 947.

b) Ur samlingen å Drottningholm:

LEM KE, J. Ph. Å tta  v ä g g m å ln in g a r  i nedre galeriet.

 . Ätta väggmålningar i öfre galeriet.
O b e s t ä m d , Porträtt af Kejsar Frans Josef af Österrike. Dr.h. 442.
 . Porträtt af Kejsar Napoleon III. Dr.h. 425.
K r a f f t , P. d. y. Slaget vid Halle. C. XV. 124.
P e s n k , A. Porträtt af Kon. Fredrik Wilhelm I af Preussen. Dr.h. 162.
   Porträtt af densamme. Dr.h. 167.
 . Porträtt af Drottning Sophia Dorothea af Preussen. Dr.h. 166.
 . Porträtt af Kon. Fredrik II af Preussen. Dr.h. 153.
E H R E N ST R A H L . Porträtt af Kon. Carl XI. Dr.h. 592.
 . Porträtt af Kon. Carl XII. Dr.h. 593.

Restaureringen af de Drottningholmssamlingen tillhöriga tafiorna 
har, med undantag för Krafft: »Slaget vid Plalle», bekostats af H. M.
Konungen.

Beslut om restaurering af ett antal af 14 statyer och grupper i 
brons af Adrian de Fries, af ålder uppstälda i trädgården och parken
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M useinäm nden.

Förvaltn in gen .

Statens 
inköp sn dm n d.

vid Drottningholm hade före årets utgång fattats, sedan tillstånd 
blifvit lemnadt att afforma dessa konstverk i gips. De återfinnas för
tecknade här nedan sid. 37.

Nationalmusei nämnd har under året förlorat en af sina leda
möter, professoren vid Kgl. Akademien för de'fria konsterna JOHANNES 

F r i t i i i o f  K j e l l b e r g , som, född i Jönköping den 5 Febr. 1836, afled 
i Stockholm den 16 Dec. 1885. Prof. Kjellberg blef 1873 suppleant i 
nämnden och erhöll år 1877 Kongl. Maj:ts förordnande att vara leda
mot af densamma. Då nämnden alltifrån utgången af 1880, då den 
nuvarande museiorganisationen genomfördes, varit öfvertalig, har ingen 
ny ledamot behöft förordnas.

Nämnden har under året haft 11 ordinarie och 7 extra samman
träden, hvarjemte den deltagit i statens inköpsnämnds 3 samman
träden.

Inför intendenten ha i förvaltningsärenden förts 51 protokoll. 
Antalet inkomna ärenden utgör enligt diarium 339, hvaraf 41 kgl. 
remisser och beslut eller skrifvelser från andra embetsverk. Ingångna 
skrifvelser med förfrågningar och meddelanden från enskilde uppgå 
till omkring 100. Utgångna embetsskrifvelser enligt registraturet äro 
59? genom postverket befordrade försändelser i tjensteärenden 235.

Till ledamöter i statens nämnd för inköp af lefvande svenske 
konstnärers arbeten hade Kgl. Akademien för de fria konsterna för 
år 1885 utsett:

professorerna grefve G. v. ROSÉN, prof. J. A. MALMSTRÖM, in
tendenten A. T. G e l l e r s t e d t ,

samt Nationalmusei nämnd
statsrådet frih. G. T a m m  (hindrad), herr O. W lJK  (hindrad), 

prof. C. R. N y b l o m .

Till deras suppleanter hade Akademien utsett:
prof. P. D. H o l m , frih. A. G. K o s k u l l , v .  prof. M. E. W i n g e ,

samt nämnden
h err W . W ALLDÉN (inkallad), grefve  F . C:SON WACHTMEISTER, 

hofin tendenten  J . BÖTTIGER (inkallad).

Kgl. Akademien för de fria konsterna hade vid årets början 
tillkännagifvit sin afsigt att, för firande af sin 150-åriga verksamhet,



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1885. 33

under loppet af Augusti och September anordna en konstutställning 
i hufvudstaden, i hvilken samtlige svenske konstnärer blifvit inbjudna 
att deltaga, Med anledning häraf beslöt nämnden den 7 Februari 
att till Kongl, Majit ingå med anhållan, att, utan hinder af föreskrif
ten i § 4 af det för inköpet faststälda reglemente, få till inlösen för 
statens räkning, om så funnes lämpligt, föreslå arbeten af svenske 
konstnärer, som funnes exponerade å sagda utställning. Den åbe
ropade föreskriften stadgar, att »konstverk, som till inlösen hem- 
bjudes, bör jemte af konstnären meddelad skriftlig uppgift å priset, 
aflemnas till intendenten vid Nationalmuseum». Inköpsnämndens 
•hemställan bifölls enligt kgl. bref den 13  Februari. I följd här
af, och sedan utställningen den I Aug. blifvit öppnad, samman
trädde inköpsnämnden den 7 Aug. i Akademiens lokal, hvarvid be
slöts, att hos Kongl. Maj:t till inlösen för statens räkning föreslå 
5 oljemålningar och 2 aqvareller till ett sammanlagdt värde af 
12 ,850  kronor. Förslaget blef af Kongl. Maj:t den 3 Sept. godkändt, 
hvarjemte museinämnden erhöll nådig befallning att afgifva underd. 
utlåtande, hvarest ifrågavarande konstverk lämpligen borde förvaras. 
I följd af denna nämnds underd. framställning den 4 derpå följande 
Dec. ha de inköpta konstverken: 5 oljemålningar af Th. Ceder- 
ström, Fagerlin, Forssell, Nyberg och Tirén samt 2 aqvareller af 
Regina Kylberg och Anna Ericsson-Gardell, samtliga blifvit med 
Nationalmusei samlingar införlifvade. De finnas här ofvan beskrifna 
sid. 11 . På samma gång nämnden anförde de särskilda skäl, som 
nu talade för att införlifva de förvärfvade konstverken med National
musei samlingar, ansåg den sig dock böra framhålla, att med bevil
jandet af statsanslaget till inlösen af lefvande svenske konstnärers 
arbeten ingalunda torde afsetts att uteslutande öka just dessa sam
lingar —  i riksdagsförhandlingarna från 18 56 — 58, då anslaget första 
gången beviljades, talas uttryckligen om prydandet af kyrkor, embets- 
rum, skolor och andra offentliga församlingsrum — men att, om den 
grundtanke, som innebäres i dessa ord och i anslagets öfriga moti
vering, skulle i någon nämnvärd mån under nuvarande förhållanden 
kunna förverkligas, en förhöjning 1 det nu med 6,000 kronor utgå
ende, men redan vid 18 5 6 —58 års riksdag till 15,000 kronor ifråga
satta anslaget, syntes för framtiden nödvändig.

3
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Vägg vi (iln ingar. Frågan om anbringandet af monumentala målningar å de för
detta ändamål afsedda väggfälten i Museibyggnadens trapphus, en 
fråga, som redan sommaren 1882 bragtes å bane vid ett National
musei nämnds sammanträde, har sedan dess varit föremål för be
handling af så väl nämnden som en särskild komité. Denna komité 
afslutade den 12 Dec. sitt arbete, och redogörelsen för dess förhand
lingar och uppfattning af frågan har, jemte förslag, afsedda att bringa 
densamma till slutlig lösning, blifvit till Kongl. Maj:t insända. Då 
handlingarna i ämnet komma att i tryck blifva tillgängliga ungefär 
samtidigt med utgifvandet af denna årsberättelse, hänvisas här till 
desamma.

Besöken å söcknedagar, jemförda med motsvarande tal under
de närmast föregående fyra åren., utgöra:

1 8 85 1 8 S 4 1 8 8 3  1 8 8 2 1881

å fridagar... •• 39,083 32,677 38,858 40,861 36,551
å betalningsdagar ....... .. 6,207 6,219 6,109 6,556 6,232
med frikort .. 2,789 3,721 3,581 ?

Summa 48,079 42,617 48,548 47,417 42,783
De ej räknade söndagsbesöken kunna i medeltal uppskattas till

minst 1,500 för hvarje gång eller för 50 söndagar 75,000, hvarigenom
totalantalet besök blifver i rund summa 123,000.

A  söcknedagarna fördelas för öfrigt besöken på följande sätt:

Fridagar Betalningsdagar Frikort: Summa Inkomster

Januari....... ....  2,530 241 335 3,106 I 20 : 50
Februari .........  3-633 381 423 4,437 I 90 : 50

Mars ........... .... 4,144 292 304 4,740 146: —
A p ril........... ....  2,348 598 354 3,300 299: —
Maj.............. .... 3,842 293 233 4,368 146: 50
Juni.............. .... 4,742 673 146 5,561 336: 50
Ju li .............. .... 3,680 1,095 85 4,860 547= 50
Augusti .... ....  3,534 999 147 4,680 499: 50
September.. .... 4,422 965 148 5,535 482 : 50

Oktober .... 2,201 332 228 2,761 166: —
November .... 2,025 165 269 2,459 82: 50
December .. . . .  1,982 173 117 2,272 86: 50

Summa 39,083 6,207 2,789 48,079 3,103: 50
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Högsta antalet besökande å fridag, Fred. den 26 Juni 1,350.
Lägsta » » » Tisd. » 13 Oktober |

» » 27 » i 134-

Högsta » » å betalningsdag, Torsd. » 25 Juni 214.
Lägsta » » » » » 24 December 2.
Högsta » » med frikort » » 19 Februari... 57-
Lägsta » » » Sond. » 4  Juli- 1.

Fritt tillträde till samlingarna för idkande af studier eller för
kopiering har lemnats åt:

1 8 8 5  -1884 1 8 8 3 1 8 8 2 1881

'män.........................  122 120 153 137 121
qvinnor...................  q8 127 122 124 108

Tillsammans 220 247 275 26I 229

A f de personer, som under året erhållit denna tillåtelse, äro:
Män Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare 0. d....................................... 25 22 47
Lärjungar af Akademien för de fria konsterna IO 19 29
Lärjungar af Tekniska skolan ............................. 25 18 43
Lärjungar af enskilde konstnärer.......................... IO 20 30
Yrkesidkare.................................................................. 28 3 3 i
Literatörer, konstvänner.......................................... 9 I 10
Öfriga........................................................................... 15 15 30

Tillsammans 122 98 220

Efter det uppgifna ändamål, för hvilket frikort erhållits, fördelas
dessa sålunda:

Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen .......................... 59 57 1 16
För teckning i skulptursamlingen och konst-

slöjdsamlingen...................................................... 27 28 55
För studier i allmänhet..... ..................................... 36 13 49

Tillsammans 122 98 220

De personer, som begagnat sig af medgifven rätt att kopiera i Kopiering. 
tafvelsamlingen, utgöra 75, hvaraf 41 manliga, 34 qvinliga. A f dessa 
hafva 7 utfört hvardera 6 kopior, 3 hafva utfört hvardera 5 och 4 
hvardera 4.
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Ilandtecknings - 

och g ra v y r- 
sa vilin g a m a .

Sam lingarna  
ii de kgl. 
slotten.

På de olika afdelningarna af tafvelsamlingen fördelas antalet 
kopior i olja och aqvarell sålunda:

Inom Italiensk-Spanska afdeln. io kopior efter 7 konstverk
» Nederländska » 20 » » 16 »
» Franska » 7 » » 7 »
» Norsk-Danska » 39 » » 22 »
» Svenska » 94 » » 45 » •

tillsammans 170 kopior efter 97 konstverk. 

Teckningar efter antika skulpturföremål och gipsafgjutningar 
samt ornamentstudier äro ej inbegripna i ofvannämnda siffror.

Bland de kopierade oljemålningarna har under året 

Rasmussen: Utsigt från Hardangerfjord, n:r 1335 återgifvits 6 gånger
Törnå: Vårlandskap, » 1342 » »
W ahlberg: Månskenslandskap, » 1155 » »
Holm: Utsigt från Bergslagen, » 1092 5 »
Saloman: Flicka med ett bref, » 1156 » »
Wickenberg: Flolländskt vinterlandskap, » 1244 » »
Melbye: Franska linieskeppet ’Le Fleurier’, » 1279 4 »
Gude: Sandviksfjorden, » I 343 » »
Jernberg: Den sönderslagna pipan » 1210 » »
Koskull: Hushållsbestyr, » 1057 » »
Rydberg: Skånsk torpstuga, » 1230 » »

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha på Tisdagar och 
Fredagar (100 dagar) blifvit utlemnade till genomseende 537 nummer 
(volymer och portföljer). A f en jemförelse med föregående år visar 
det sig, att stegringen har varit ganska betydlig, nämligen:

1 8 8 5  1 8 8 4  1 8 8 3  1 8 8 2  1881

537 350 441 402 343

I följd af en från den bekante konstvännen kaptenen, brygga
ren C. Jacobsen i Köpenhamn ingången beställning, hade konstgjuteri- 
firman Faustman & Östberg härstädes anhållit om tillstånd att taga gips
afgjutningar af ett antal i parken vid Drottningholms slott befintliga 
bronsstatyer, ursprungligen tillhörande två fontäner å Fredriksborgs slott 
i Danmark. Denna underd. anhållan har, sedan såväl riksmarskalks- 
embetet som museinämnden i frågan afgifvit tillstyrkande utlåtande,
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blifvit af Kongl. Maj:t den 16 Okt. 1885 bifallen. Afformning har 
sedermera egt rum för vidare utförande i brons, och ha gipsafgjut- 
ningar på detta sätt blifvit tagna af

I. Neptun, jfr Bottiger, Adr. de Fries pl. I.
2. Nymf ..................................................... » X. A.

3- Venus ................................................. . » XI. A.

4 - Ceres ..................................................... » » B.

5- Flodgud.................................................  » XII. A.
6. Flodgud.................................................  » » B.

7- Flodgud.................................................  » » C.
8. Gosse med en orm.............................  » XIII. A.

9- Gosse med en g å s .............................  » » B.
10. Triton ...................................................... » XIV. A.
11 . Triton..................................................... » » B.
12. Farna med ett lejon .......................... » XV. A.

13- Fredens genius med ett lejon........  » » B.
14. Mercurius med ett lejon...................- » XVI. A.

15- Venus och Amor, grupp ................ » X. B.

I Nationalmusei samling ha på H. M. Konungens bekostnad 
gipsafgjutningar blifvit tagna af bronsstatyerna n:r 350 Mercurius, n:r 
351 Neptun af Giov. da Bologna, hvarefter styckformarna blifvit som 
gåfva till Nationalmuseum öfverlemnade.

Den ekonomiska ställningen vid årets början och vid dess slutDcn ekonomiska
# > ställningen.

framgar af följande öfversigt.

a» w 
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cn w a
^ tö S  m tö 13-

cn

^ p o 00 2 p 00 crq p o p
00 &

00 öOx cr>
00 |ZC 

0 1  r-F 00 jEf BOO HJ*
crq

(0 p Ordinarie statsanslag på Ct> 00 y
crq

p
åttonde hufvudtiteln.

____________ 24?35°-00 24,350,00 Personalen ........................ 24,350,00 ____________ 24,350,00
--- 5,000,00 5,000,00 Brännmateriel m. m........... 3,797,23 1,202,77 5,000,00
— 2,700,00 2,700,00 Golf, fönster, renhållning... 2,699,45 00,55 2,700.00

19,01 1,500,00 1 .519,01 Samlingarnas vård och un
derhåll ........................... 1 ,480,91 38,10 1,519,01

5>7* 300,00 305,71 Boksamlingen..................... 245>76 59-95 305,71
148,17 6,500,00 6,648,17 Samlingarnas ökande 4,I5L79 2,496,38 6,648,17

14,705,00 6,000,00 20,705,00 Lefvande svenske konstnä
rers arbeten ................. 19,850,00 855>00 20,705,00

14,877,89 46,35°)°° 61,227,89 56,575,m 4,652,75 61,227,89
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B
ehållning 

från 
18

8
4

Inkom
ster

188
5

S
u

m
m

a

------ 27,44 27,44

8 6 1,55 --- 8 6 1,55

999,90 --- 999,90

--- 3,000,00 3,000,00
--- 1,500,00 1,500,00

200,00 200,0 0

1,8 6 1,4 5 4 ,727,44 6,588,89

------ 4,000,00 4,000,00

--- 4,000,00 4,000,00

8 7 5 ,° ° 875,00

73?°° 5 5 ° , 00 623,00

--- 192,00 192,00

1 ,13 2 ,5 8 I 486,5 O 2,619,08

1,20 5 ,58 3 ,103,50 4 ,3° 9 ,o8

3 7 ,0 ° 37 ,0 °
517,75 001-0 L067.75
329 ,37 1 16,80 446,77

8 4 7 ,12 703,80 i ,55°,92

--- 2,723,70 2,723,70

--- 557<4o 557,40
6,93 1,16 5 ,9 9 1 ,17 2 ,9 2

1 4,000,00 5.500,00 19.500,00

1,294 ,7  2 2 ,935,54 4.230,26

i 5,3o i ,65 12 ,882,63 28 ,184,28

Öfriga statsanslag.
Postförsändelser i tjenste-

ärenden ........................
Vård af konung Carl XV :s

samlingar ....................
Utgifvande af förteckningar

öfver de samma.............
Till konstslöjdafdelningen ..
Till inredningsarbeten ......
Uppmätning af Gripsholms 

slott...............................

Gåfva.

A f fröken Agnes Börjesson 
till konstsaml. ökande ...

Förevisningsmedel.

T ill konstslöj dafdeln ingen.. 
Lönefyllnad åt betj eningen 

enligt K. B. 10/i2 1880.., 
Aflöning af en kontrollant... 
Till Musei disposition ......

Katalogmedel.

Efterbildningar af konstverk
Literär verksamhet ..........
Till Musei disposition ......

J. 8. Gieseckes donation.

Legat, räntor, utskylder, för
valtning ........................

Vatten, renhållning, sotning
Underhållskostnad ............
Femårsfonden .............
Till Musei disposition ......

U
tgifter
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8
5

B
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18
8

6

S 
u 

m 
111 a

27,44 --- 27,44

8 6 1,55 --- 8 6 1,55
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9 99 ,9 °  

3,000,00 
1,500,00

200,0 0 --- 200,00

5 ,235,69 L 353 , 2° 6,588,89

4,000,00 4,000,00

4,000,0 0 --- 4,000,00

875,00 --- 8 75 ,0 °

4 3 3 , ° °
192,00

L 4 3 5 ,3 2

190,00

1,18 3 ,7 6

623.00
192.00 

2 ,6 19 ,08

2 ,9 35 ,3 2 L373,76 4,309,08

3 7 ,0 °  
55° , 00 5 17 ,7 5

4 4 6 ,17

37,oo
1 ,067,75

4 4 6 ,17

587,00 963,92 L 550 ,92

2 ,723,70
557,40

i ,i 53,29

2,600,00

19,63
19,500,00

1,630,26

2,723,70
557,40

1 ,17 2 ,9 2
19,500,00
4,230,26

7,034,39 2 1,14 9 ,8 9 28,184,28
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tp W
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1 ,861,45

1 ,205,58

847?12 
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4,000, o o 
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12,882,63

71,767,37

co0

6 1 ,227,89
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105,861,06

Sammandrag af 
ofyanstående.

Ordinarie statsanslag . ...
Öfriga statsanslag.........
Gåfva ............................
Förevisningsmedel ........
Katalogmedel.................
J. S. Gieseckes donation

U
tgifter
1885

B
ehållning 
till 

1886

S
u

m
m

a

56,575,7+ 4)^52,75 61,227,89
5,235,69; i )353)2° 6,588,89
4,000,00 ----------- 4,000,00
2,935-3 = •1)373.76 . 4-309,o8

587,00 963,92 U550,92
7-034-3 9 21,149,89 28,184.28

76,367,5 + 29)493)52 105,861,06

Behållningen å de båda anslagen till brännmaterial samt till un
derhåll af golf, fönster m. m., tillsammans 1,203 kr. 32 öre, har i före- 
skrifven ordning blifvit till statsverket återburen. Den feserverade 
behållningen utgör således 28,290 kr. 20 öre.

Det extra anslag af 1,500 kronor, som varit anvisadt för inred
ningsarbeten inom konstslöjdafdelningen motsvarar ungefärligen den 
behållning, som för år 1884 blifvit till statsverket återlemnad.

Förevisningsmedlen ha influtit med 3,103 kr. 50 öre. Rörande 
deras fördelning på de olika månaderna hänvisas till tabellen sid, 34.

Katalogmedlens tillväxt 703 kr. 80 öre utgöres af behållningen 
å slutsålda II uppl. af förteckning öfver oljefärgstaflor m. m.

. A f J. S. Gieseckes donations inkomster utgöra:
influtna hyresmedel ......................................................      kr. 12, 112:  50

» räntemedel ........................................   » 770: 13

Summa kr. 12.882: 63.

Sedan under året kapitalafbetalning å donationens skuld (pre
mielån) egt rum med kr. 54: 06 utgjorde dess egendomars bokförda 
värde efter afdrag af skulden vid årets slut kr. 148,443: 01.

Nationalmuseum i Mars

G U S T A F  U P M A R K .
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' B il. Lit. A ,

Förteckning på konstföremål, som under år 1885 
blifvit inköpta för statens samlingar.

För skulptursamlingen.

Sept. 14. Vas med dansande bacchanter, i brons af A. Carlson.
Nov. 2. S. Kirkegaard, statyett i brons af L. Hasselriis (dansk).

För tafvelsamlingen.

Febr. 2. Porträtt af L. von Breda d. ä., miniatur af okänd.

Sept. 3. »Parkinteriör», aqvarell af Regina Kylberg. 4 *
 , »Holländsk interiör», oljemålning på duk af F. Fagerlin.
 , »En tecknare», oljemålning på trä af I. G. J. Nyberg.
 , »Vårlandskap», oljemålning på duk af V. Forssell.
 , »Efter snöstormen, motiv från Lappland», oljemålning på duk

af J. Tirén.
 , »Månuppgång öfver insjö», aqvarell af Anna Ericsson-Gardell.
 , »Färska nyheter», oljemålning på trä af Th. Cederström.

Sept. 22. »Landskap med tallar, motiv från Skottland», oljemålning 
på duk af A. M. Lindström.

 , »Från inloppet till Stockholm», oljemålning på duk af K . A.
Lindman.

Okt. 5. Porträtt af Maria Vilhelmina Krafft, oljemålning på duk af 
P. Krafft d. ä.

Nov. 11 .  Porträtt, af J. Mellinchus, oljemålning på trä af Antonis 
Mor (?). '

 , Moses upphöjer kopparormen i öknen, oljemålning på koppar
af F. C. Steinhammer. .
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För handteckningssamlingen.

Febr. 2. Sjelfporträtt af J. F. von Breda.
Apr. 13. Teckningar af G. Brandelius, 36 n:r.
  , Teckningar af G. Brandelius, L. v. Röök, 32 n:r.
Dec. 4. Teckningar af svenske konstnärer, 27 n:r.

För gravyrsamlingen.

Febr. 2. Porträtt af J. E. Mandelberg, grav. af Clemens.
  , David och Goliath, etsning af Rembrandt.
 , Port i Toledo, etsning af A. H. Hägg.
 . Les Dessins du Louvre, utgifna af H. de Chenneviéres (forts.

och slut). „
 , Etsningar af A. T. Gellerstedt, 18 n:r.
 , Galeri af utmärkte svenske lärde, lit. efter J. G. Sandberg af

J. Cardon.
Apr. 12. Porträtt af kon. Ludvig XIV, grav. af J. Falck.
—----, Le dejeuner anglais, grav. efter Lafrensen.
 , Allgem, Historisches Porträtwerk, utg. af W. v. Seidlitz, Vol. 1.
Maj 4. Gravyrer af E. & J. F. Martin, 23 n:r.
 , Etsningar af R. Haglund, 5 n:r.
Sept. 14. Etsningar utgifna af Gesellschaft fur Radirkunst, arg. 1883, 

84, 85. 41 n:r.
Okt. 5. En saml. gravyrer, hufvudsakligen äldre svenska, 68 n:r.
 , Etsningar af A. T. Gellerstedt, 14 n:r.
 , Etsningar af R. Norstedt, 1 1  n:r.
Nov. 2. »Le Doreur», etsning af Waltner efter Rembrandt.
Dec. 4. Etsningar af A. Tallberg, 15 n:r.
 , Porträtt af kon. Ludvig XIII, grav. af J. Falck.
 , Konstnärsklubbens album, 5 etsningar.
 Handzeichnungen alter Meister; facsimile. Heft. I, II.

Till konstslöj dsamling en.

Sept. 14. Elfenbenssnideri, rifjern.
Nov. 11 . Bål med lock, Mariebergsfajans.
 , Skål, vas och två fat af Wedgwoodgods.
Dec. 4. Äldre svenska fajanser, 9 n:r.
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Bil. Lit. B.

Förteckning på konstföremål, som under år 1885 
blifvit skänkta till statens samlingar.

Till skulptursamlingen.

A f  frokn. F . G. och A. C. Poppius.
Apr. 13. Porträttmedaljong af grefve Trolle-Wachtmeister. Gips af 

Göthe.

A f  g re f  ve C. A. Wachtmeister, Lund.
—, Porträttmedaljong af grefve Clas Adam Wachtmeister. Gips 

efter Sergel.

A f  amanuensen Chr. Eichhorn.
 , Porträttmedaljong af Benj. Franklin. Gips af S. Hoffmeister.

A f  konsul J .  A. Nordström, Alger.
Juni 1. Venus-torso. Gips efter original i Alger.
— —, Sandalbindande Venus. Gipsstatyett.

A f  Åbo stads historiska museum.
 , Carl XII. Byst i gips efter Bouchardon.

A f  enkegref v innan Clara Bonde, f  Rålamb.
■-, Porträttmedaljong af grefvinnan de Geer, f. Bielke. Gips af

Forsslund.

A f  fabrikant Carl Lund, Köpenhamn.
Sept. 14. Två marmorreliefer: Danae, Psyche?

A f  fröken Agnes Börjesson.
 , »Foke bindes af gudarne». Grupp i brons efter skizz af A .

Carlson.
A f  H. M. Konungen.

Dec. 4. Styckformar i gips efter bronsstatyerna n:r 350, 351 i Na
tionalmuseum.
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Till fornsakssamlingen.

A f  konsul J .  A. Nordström, Alger.
Juni 1. En samling romerska fornsaker, nämligen:

1. Cippus, fragment, marmor, D. M. PRIMITIV FILIA E.
2. Cippus, fragment, marmor.

3 -9 . Urnor af bränd lera, 7 st.
1 0 - -14. Lampor af » » 5 st.

J 5- Fat af » »
16. Flaska af » »

i;- Flaska af glas.
18. Kopp af »
19. Mynt af brons.

20, 21. Spännen af brons, 2 st.
22—-24. Ringar af brons, 3 st.

Till tafvelsamlingen.

A f  Svenska Slöjdföreningen.
Febr. 23. Porträtt af kon. Adolf Fredrik, miniatur.
 , Porträtt af drottning Lovisa Ulrika, miniatur.
 , Porträtt af påfven Pius VII, miniatur.

A f  enkefriherrinnan Adelsvärd, f .  Macnamara.
Dec. 11 . »Utsigt af Ulriksdal», oljemålning af kon. Carl XV.

Till handteckningssamlingen.

A f  protokolls sekreteraren A. Be eker.
Dec. 4. Ilandteckningar af fru Marianne Ehrenström och ur Desprez’ 

skola, 2 n:r. .

Till Gravyrsamlingen.

A f  amanuensen Chr. Eichhorn.
Mars 2. Gravyrer i rödkritsmanér, 45 n:r.

A f konstföreningen i  Stockholm.
Apr. 13. Koromgången i Upsala domkyrka, etsning af A. PI. Hägg.
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A f  enkefru B. Swartz.
Juni 29. Porträtt af fabriksidkaren Erik Swartz, litogr. och autotypi.

A f  grefve A. Mörner.
Nov. 2. Carl Gustaf Wrangel till häst, gravyr af J. Falck efter 

Ehrenstrahl.
A f  protokolls sekreter ar en A. Be eker.

Dec. 4. Gravyrer och litografier, 7 +  4 n:r.
Genom intendenten afleninade.

 , Gravyrer och litografier, 1 +  8 n:r.

Till konstslöjdsamlingen.

A f  Svenska Slöjdföreningen.
Febr. 23. Dess samling af konstindustriföremål i original och efter- 

bildning (efter urval).
A f  frökn. F . G. och A. C. Poppius.

Mars 2. Porträttmedaljong. Sign. Posch. 1809.
A f  franska republikens regering.

 , E11 samling af 7 vaser i Scvres-porslin.
A f  f r u  Callerholm, f .  ScInve der.

Apr. 13. Broderi i bandsöm på hvitt siden.
A f  gods eg aren Tli. Ankarcrona.

Maj 4. Två tallrikar af porslin med fam. Ankarcronas vapen.
A f  konsul J .  A. Nordström, Alger.

Juni 1. 6 st. gipsafgjutningar, plattor med arabisk skrift.
A f  fröken J .  Virgin.

Juni 29. Ur med silfverboett.
A f  herr J .  Vpmark, Hammar.

Okt. 5. Kopp af porslin med fam. Adelbergs vapen.
A f  herr Ch. Wenngren, Carlskrona.

 , Tallrik af Mariebergsfajans.
A f  frih erre  H. Rehbinder.

Nov. 2. Kopp med fat af porslin med fam. Relibinders vapen.
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Bil. Lit. C.

Tillfälliga depositioner 1885.

A f  norske landskapsmålaren Chr. Skredsvig.
Febr. 2. »I September, motiv från Kristiania», oljemålning af Chr. 

Skredsvig (hembjuden).

A f  löjtnanten, f r ih . C. Rosenblad.
 »Benjamin Franklin», marmorstaty i half naturlig storlek.

A f  agréén, genremålaren J .  Kulle.
Mars. 2. En samling skånska allmogesmycken.

A f  finske målaren Alb. Edelfeldt.
Apr. 13. »Porträtt af kommerserådinnan S.» i Helsingfors, oljemål

ning af Alb. Edelfeldt.
 , »Profsegling», oljemålning af densamme.

A f  v. professor J .  Börje son.
 , Porträttbyst af F. W. Scholander, gips af J. Börjeson.

A f  historiemålaren, v. professor C. G. Hellqvist.
Juni 1. Porträtt af amerikanske ministern Thomas, oljemålning af 

C. G. Hellqvist.

A f  genremålaren L. Frid .
Nov. 11. Väfd tapet med Salomo och drottningen af Saba.

Genom riksantiqvarien II. Hildebrand.
En samling galvanoplastiska afbildningar af guld- och silfverföremål 

i Ungerska samlingar, 39 n:r.
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Bil. Lit. D.

Flyttningar mellan konstsamlingarna.

A. Till samlingarna i Nationalmuseum.

F rån  K g l'. Husgerådskammaren.

1. Magog, med svenska riksvapnet, svensk tapetväfnad.
2. Vildsvinsjagt, flandrisk tapetväfnad.
3. Juno, fransk gobelin.

B. Från samlingarna i Nationalmuseum.

T ill Kgl. Slottet i  Stockholm.

1. Blommor och frukter. N.M. n:r 865.
2. Döda foglar och fiskar, en hund m. m. N.M. n:r 868.
3. Villebråd, en hvit hund, drufvor och äpplen. N.M. n:r 869.
4. Hare, fogel, bössa, m. m. N.M. n:r 871.

Oljemålningar af J. B. Oudry.

De två senare tillhöra de ur samlingen utgallrade taflorna. Samt
liga f. n. uppsatta som dörrstycken i den s. k. lilla matsalen i H. M. 
Drottningens våning.

C. Mellan samlingarna å de Kgl. Slotten.

T ill Drottningholm frå n  Rosersberg.

1. Kon. Oscar I som kronprins, C. X V  n:r 303.
2. Drottning Joséphine som kronprinsessa, C. X V  n:r 304.

Oljemålningar af Westin.

Båda taflorna tillhöra kon. Carl X V :s till staten testamenterade 
samling.
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Bil. Lit. E.

Förteckning på oljemålningar, utgallrade ur National
musei samling jemlikt Kgl. B ref 28 Aug. 1886 

till Intendenten vid Nationalmuseum.

På derom af Nationalmusei Nämnd, efter verkstäld granskning 
af ett utaf Eder upprättadt förslag, i skrifvelse den 15 sistlidne Maj 
gjord underdånig framställning hafve VI funnit godt i nåder med- 
gifva, att nedannämnda målningar må ur Musei tafvelgalleri utgallras 
och ur katalogen deröfver utelemnas, nemligen:

i den Italienska afdelningen.

N:r 4. Albani (?), Diana och Calisto.
» 5. Albani (?), Galathea.
» 6. Albanis skola (?), Sileni triumftåg.
» 7 .  .» » Diana och nymfer.
» 10. Allori, porträtt af Savonarola(?).
» 14. Amerighis skola, David med Goliaths hufvud.
» 1 5 .  » » Johannes Döparen.
» 25. Benefial, M., Kristus och en lärjunge.
» 28. Berrettini, Bacchiskt sällskap.
» 29. Berrettini, kopia efter(?), Perseus och Medusa.
» 30. » » » Jupiter och Bellerophon.
» 31. Bonifazio, Den heliga familjen.
» 46. Veronese, P., kopia efter, Allegori.
» 47 . » » » Europas bortförande.
» 58. Carracci, L., kopia efter, Kristus död, hos Maria.
» 59. Carracciernes skola, Maria med barnet.
» 60. » » Flykten till Egypten.
» 6 1 .  » » Josefs dröm.
» 65. Castiglione, Landskap.
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N:r 67. Cavedone, J.(?), Vingårdsarbetare.
» 71. Cerquozzi, M., Vandrande skomakare.
» 72. » Två qvinnor och en karl.
* 75. » (?), Bönder i en grotta.
» 77. Circiniani, Mikael och draken.
» 87. Gennari, E., Ung man, som röker.
» 88. Ghezzi, P. L., David med Goliaths hufvud.
» 89. » » Kristusbarnet med kors.
» 90. Gimignano, Bacchus och Ariadne.
» 92. Giordanos skola, Johannes halshugges.
» 93. Lanfranco, G., Josef af Arimathia.
» 100. Maratti, kopia efter, Den heliga familjen.
» 101. Maratti, Kristusbarnet och en gubbe.
» 102. de Marchis, Landskap.
» 105. Mazzoni, S., Erminia och Tancred.
» 106. de Michelis, Katarinas förlofning.
» 113. Nogari, G., Gumma med slända.
» 117. Orsi, L., kopia (?), Maria med Kristusbarnet.
» 124. Poggi, A., Maria med barnet.
» 126. da Ponte, J., hans skola, Sädesbergning.
» 127. » » » Vinskörd.
» 130. da Ponte, F.(?), Jagtstycke.
» 1 3 1 .  » » Jagtstycke.
» 136. da Ponte, J., hans skola, Kristus gisslas.
» 140. Rcni, G., hans skola, Cleopatra; bröstbild.
» 141. Reni, G., kopia efter, Flykten till Egypten.
» 144. Reni, G., hans skola, Flicka med dufva.
» 145. » » » Flicka med tvä dufvor.
» 146. » » » (?), Qvinnohufvud.
» 147. » » ». (?), Manshufvud.
» 148. » » » (?), Ynglingahufvud.
» 150. Robusti, kopia efter, Mansporträtt.
» 152. Romanelli (?), Mars, naken figur.

»1 53-  » (r), Vertumnus(?).
» 157. Rosa, S., hans skola, Landskap med stad.
»1 58.  » x- » » » figurer.
» 159. Rosa, S., kopia efter (?), Merkurius och Argus.
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N:r 160. Rosa, S. (?), Landskap med vatten.
» 1 6 1 .  » » » »
» 162. » » » »
» 167. Sacclii, A., kopia efter, Noach drucken.
» 168. Sassoferato(?), Qvinligt helgon.
» 170. Salaino(?), David med Goliaths hufvud.
» 180. Schidone, Qvinnohufvud.
» 181. Sirani, E., Lucretia.
» 186. Tassi, Landskap.
» 201. Tizian, kopia efter(?), Hertigen af Urbino.
» 203. Okänd, Don Carlos som barn.
» 206. Tizian, kopia efter, Venus, Amor och satyrer.
» 207. » » » (?), Hertigen af Alba.
» 212. Okänd, Landskap med ryttare.
» 213. Zampieri, Dianas jagt.

. » 215. Okänd, Naken man bärande tvä barn.
» 216. » Mansporträtt.
» 217. » Kristus bär sitt kors.
» 222. » Batalj stycke.
» 223. Reni, G., kopia efter, Maria med barnet.
» 224. Okänd, S:t Sebastian.
» 226. » Fartyg i storm.
» 228. » Gubbe- bröstbild.
» 229. » Kristusbarnet sofvande.
» 230. » Naken gosse.
» 233. » Landskap med ruiner.
» 234. » » » figurer.
» 235. » Maria med barnet; en biskop.
» 238. » Maria; bröstbild.
» 239. » Krigare; hufvud.
» 243. » Evangelisten Marcus.
» 244. » » Mattheus.
» 245. » Fiickporträtt.
» 246. » Landskap med herdefolk.
» 247. » » » figurer.
» 1065. da Ponte, J., hans skola, Elementet luften.
» 1066. » » » » jorden.

4
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N:r 1067. da Ponte, J., hans skola, Elementet elden.
» 1068. » » » » vattnet.
» 1085. Gabbiani, Kristus hudflänges.

i Tyska afdelningen;

N:r 251. Brandel, Gubbhufvud.
» 2 5 2 .  » »
» 282. Roos, Ph., Djurstycke.
» 284. » »
» 286. Roos, G., »
» 287. » »
» 288. » »
» 742. Preisler, Blomsterstycke.

i Nederländska afdelningen:

N:r 318. Berchems art, Landskap med kreatur.
» 319- » » » » »
» 377. Bril, kopia efter(?), Landskap med månsken.
» 414. v. Dyck, A., kopia efter, Tiden och Amor.
» 415. » » » (?), Jupiter med örnen.
» 480. v. Pluysum, J.(?), Persikor.
» 481. Okänd (L. v. IT), Berglandskap.
» 493. » Landskap vid Campagnan.
» 502. v. d. Linde, Monte Aventino i Rom.
» 503- v- Mander, K., Kristian IV. ,
» 509. v. d. Meer, J.(?), Landskap med kreatur.
» 526. Molijn, P., d. y., Sjöstycke; krigsskepp.
» 527. » » » hamn.
» 530. Okänd, Landskap med herdefolk.
» 531. » » » figurer.
» 532- » • » * »
» 553. v. Ostade, A.(?), Slagsmål mellan bönder.
» 574. Potters art, Gumma med boskap.
» 605. Rubens, kopia efter (?;, Kristushufvud.
» 612. » » » (?), Silen med följe.
» 613. » » » Karl den^djerfve.
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N:r 614. Rubens eller v. Dycks skola, S:ta Katarinas förlofning. 
» 625. Schalcken, G., Loth och hans döttrar.
» 641. Okänd, Döda foglar.
» 642. » » »
» 643. Spränger, B., Diana och nymfer.
» 651. Teniers, D., d. y., kopia efter(?), Ölkrog.
» 659. Ochtervelt, J.(?), Musicerande sällskap.
» 663. Uijterwael(?), Paris och gudinnorna.
» 664. » Venus och amoriner.
» 668. v. d. Veide, A.(?), Landskap med kreatur.
» 669. Okänd, Landskap med figurer.
» 684. v. Vliet, H., kopia efter (?) Kyrkinteriör.
» 691. v. Vries, R., Byggnader vid en kanal.
» 697. Netscher, kopia efter(?), Faun och nymf.
» 700. de Witte, E.(?), Kyrkinteriör.
» 723. Okänd, Landskap med vatten.

732. » » » figurer.
733. » Flodlandskap.
736. » Landskap med figurer.
738. » Landskap.
744. » Landskap med figurer.
746. » Liggande Venus.
748. » Sjöstycke.
749. » Landskap med vatten.
750. » Gosse med glas.

1165. v. d. Venne, A., Judas med silfverpenningarna.

i Franska afdelningen:

N:r 787. Chardin, Dam med räkenskapsbok.
» 788. Courtois, Bataljs ty eke.
» 790. » »
» 795. Desportes (?), Blomsterstycke.
» 796. » Blomsterstycke.
» 810. Dughet, G., Landskap vid Nemi.
» 815. Poussinernas skola, Landskap; Johannes Döparcn.
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N:r 816. Poussinernas skola, Landskap; Villa Medici.
» 818. » » » med vattenledning.
» 8 2 1 .  » » » med tempel och pyramid.
» 823. » » » med vattenfall.
» 824. » » » med vattenfall och bro.
» 825. » » » med flykten till Egypten.
» 826. » » » med Bileam och åsnan.
» 831. Claude Lorrain (?), Constantini triumfbåge.
» 837. Lacroix, Sjöstycke.
» 838. » »
» 855. Mola, Landskap med Kristusbarnet m m.
» 869. Oudry, Villebråd.
» 871. » »
» 877. Poussin, N.(?), Abels offer.
» 878. » Landskap; Magdalena.
» 885. Subleyras, Segergudinnan.
» 896. Vernet, Jos., Sjöstycke.
» 898. Vouet, S.(?), Marias bebådelse.
» 900. » Polyfem och nymfer.
» 905. Okänd, Ryttare.
» 907. » Landskap.
» 1105. Oudry, Lejonhufvud.

i Svenska afdelningen:

N:r 924. Ehrenstrahl(?), Porträtt af Carl XI.
» 925. » (?), » » Hedvig Eleonora.
» 969—980. Hörberg, P., Bilder ur Jesu lif; 12 stycken.
» 988. Lauréus, Drufvoförsäljerska.
» 997. Martin, PL, Flodlandskap.
» 1017. Schröder, G. E., Allegori.
» 1021. Stäck, Dalalandskap.
» 1036. Wertmiiller (?), David med slungan.
» 1076. Martin, E., Sjelfporträtt.
» 1078. Ovarnström, Landskap.
» 1137. Westin, Amor och Psyche.
» 1195. Berger, Månsken.
» 1196. » Irländsk kust.
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N:r 1233. d’Unker, Gosse. .
» 1234. » Flicka.
» 1235. » De båda döfve.
» 1236. » Pantlånekontor.
» 1246. Wickenberg, Eva och Abel.
» 13 12 . Hoffman, J., Danaé.
» 1321. d5Unker, Första klassens väntsal;

skolande- dessa utgallrade målningar i Nationalmusei förråd för
varas, till dess V I på förnyad framställning i fråga om deras använ
dande annorlunda beslute.
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STOCKHOLM
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1886.





Konstväfvarne på Stockholms slott under 1700-talet.

Fullbordandet af det genom 1697 års brand förstörda kungliga 
slottet i Stockholm var en af de många uppgifter, som frihetstiden 
öfvertog i arf från Carlarnes tidehvarf. Det var ett stort arbete, som 
här förelåg. Oaktadt byggandet bedrifvits med ifver under de fem 
sista åren af Carl XI:s regering och under Nikodemus Tessins er
farna ledning, hade man vid tidpunkten för konungens död ej hunnit 
längre med hela företaget, än att den norra fasaden var fullbordad 
och äfven så pass inredd, att den kungliga familjen dit kunnat in
flytta. För öfrigt stodo Tre kronors gamla förfallna murar ännu 
qvar, eller voro de delvis nedrifna för att lemna rum för den grund, 
som här och hvar var lagd för det nya slottet. Så utbröt den stora 
eldsvådan. Hade Carl X I icke haft den tillfredsställelsen att upp- 
lefva den dag, då det af honom med så mycket intresse omfattade 
byggnadsföretaget skulle blifva färdigt, var han dock nog lycklig 
att icke behöfva skåda den härjande branden, som några få da
gar efter hans död lade en del af det nyresta slottet i aska. Så
ledes måste man åter igen börja så godt som från början, och man 
gjorde det med den energi, som utmärkte tidehvarfvet och dess 
ledande män. Långt ifrån att nedslås af olyckan eller göra några 
förenklingar i den ursprungliga byggnadsplanen, höjdes röster för en 
utvidgning af densamma. Redan dagen efter branden uppkallades 
Tessin i rådet, då han hade med sig den gamla ritningen, efter 
hvilken den afbrunna delen var uppförd, hvarvid kanslipresidenten 
grefve Bengt Oxenstierna erinrade honom, att arkitekten nu mera än 
förr hade fria händer, sedan det gamla, som stått hindrande i vägen, 
var borta,'och allt måste byggas ånyo. Tessin var ej sen att ställa 
sig en dylik fingervisning till efterrättelse; inom kort hade han ett
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nytt, mera omfattande förslag färdigt, som godkändes i rådet den 21 
juni s. å. Omkring fem månader derefter förklarade ständerna den 
femtonårige Carl XII myndig. Nu kunde man hoppas, att det nya 
slottet snart skulle blifva verklighet. Skattkammaren var fyld, den 
unge konungen visade redan tidigt ett lifiigt intresse för arkitektur 
och dithörande vetenskaper, och vid hans sida stod en af århundra
dets störste byggmästare, den nyutnämnde öfverintendenten öfver alla 
Kongl. Maj:ts slott, hus, trädgårdar och byggnader, Nikodemus Tes- 
sin, i sin fulla mannakraft, färdig att skrida till verket. Så skedde 
ock, ehuru arbetet kom att fortgå endast en kort tid.

Konung Carl fick snart andra saker att tänka pä; byggnads
konsten måste gifva vika för krigskonsten, och med det nya århun
dradet började arbetet på det nya slottet snart att aftaga af brist på 
medel, till dess det slutligen nästan afstannade. Efter år 1707 såg 
man, enligt sägen, inga arbetare mera på slottsmurarna, som ännu 
stodo gapande mot himmelen, och från den tiden skall under de 
närmaste tjugu åren ingen sten hafva lagts på dem. Då hade tiderna 
förändrats. Stormagtstiden var förbi, till och med drömmarna der- 
om, och landet hade något så när hunnit hemta sig efter de för
störande krigen; man hade åter kunnat börja tänka på fredens värf. 
Nikodemus Tessin lefde ännu, och, ehuru gammal vorden, hade han 
ej släpt ur sigte hoppet att åter få börja slottsarbetet. Så skedde 
ock. A r 1727 återupptogs det på allvar, närmast med anledning af 
ett Tessins till ständerna inlemnadt memorial. Aret derpå afled dock 
den gamle byggmästaren, yngre krafter skulle nu taga itu med slotts
byggnaden, för hvars yttre den bortgångne efterlemnat ganska full
ständiga ritningar. Äfven för den inre dekoringen var åtskilligt 
undangjordt, särdeles genom inkallandet af ett antal franske målare 
och bildhuggare, hvilka dock under de första krigsåren begifvit sig 
härifrån, efter att hafva lemnat prof på sin konst i de stora salarna 
i slottets norra del. Här är icke platsen att följa de åtgärder som 
vidtogos för att fylla den brist på konstnärer, som härigenom upp
kom, och som ännu på 1730-talet var i hög grad kännbar; här må
ste vi lemna den egentliga konsten ur sigte för att endast fästa oss 
vid en sida af den konstindustriela uppgift, som förelåg för de ledande 
männen vid slottsbyggnaden, och hvilken, äfven den, såsom vi skola 
se, nödvändiggjorde anlitandet af utländsk hjelp, då det vid denna
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ticl stod lika slätt till med den inhemska konstslöjden som med den 
inhemska konsten.

Carl XI:s regering hade varit betydelsefull för vårt land icke 
blott ur politisk utan äfven ur industriel synpunkt. Särskildt hade 
väfnadsindustrien — manufakturerna för kläde, ylle, siden och lärfter 
— legat den store rikshushållaren varmt om hjertat, och de svenska 
yllefabrikerna voro under hans regering nog kraftiga att kunna be
kläda 40 regementen och ändock kunna utskeppa. Men sonens krig 
hade bortsopat spåren af äfven denna verksamhet, och de med så 
mycken omsorg och kostnad anlagda väfnadsfabrikerna hade redan 
under den sistnämndes regering till största delen måst nedläggas, 
ehuru man på många sätt sökt stödja dem, särskildt genom stränga 
införselförbud och hög tull*). Under det man på sådant sätt sökte 
framtvinga en inhemsk industri, som skulle tillfredsställa behofvet 
äfven af lyxartiklar, fann man snart, att bristen på skickliga inhem
ska arbetare gjorde alla försök i dylik rigtning fruktlösa. Utländska 
väfvare måste således inkallas. • I början af 1720-talet öppnade der- 
för kommersekollegium en brefvexling härom med de svenska mini- 
strarne vid de utländska hofven. Detta kunde dock icke leda till 
något egentligt resultat, sedan ett förslag att medgifva dylika främ
lingar religionsfrihet i riket strandat mot presteståndets hårdnackade 
motstånd. Allmänt erkändes dock inom riksdagen behofvet af dy
lika manufakturers inrättande, och lika allmänt medgafs, att enda 
medlet härför var utländska arbetares inkallande. För att komma 
ifrån saken, förenade sig slutligen stånden att åt regeringen uppdraga 
ordnandet af denna angelägenhet, hvarvid någon mindre grad af 
religionsfrihet skulle tillåtas utländingar af reformert trosbekännelse, 
hvilka just voro föremål för förföljelse i katolska land, något som 
dock icke hindrade, att manufakturkontorets agenter i utlandet före- 
speglade äfven katoliker samma löften **), hvarigenom ett mindre 
antal franske väfvare samt i synnerhet talrike ylleväfvare från Aachen 
inom kort befunnos här bosatte. Att lemnä dessa arbete och på 
samma gång draga den största möjliga vinst af dem för den inhem
ska industrien blef nu vederbörancles uppgift. Så alldeles lätt gick

*) Kommersekollegii relation till 1719 års riksdag.
**) Arnberg, J. W., Anteckningar om Frihetstidens politiska ekonomi. I. Han

deln och näringarna. Upsala 1868.
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detta visserligen icke, oaktadt icke obetydliga förmåner kommo främ
lingarna till godo. Dels ersattes deras resekostnader af svenska sta
ten — vid 1734 års riksdag utgick såsom sådana en summa af 60,000 
d:r s:t — dels erhöllo de frihet under vissa år från personliga ut- 
skylder m. m. Detta väckte återigen ond blod härstädes, så mycket 
mera som främlingarnes verksamhet stod i strid med skråväsendet, 
hvars förfäktare vållade regeringen ganska mycket obehag. Emeller
tid gick man stadigt fram mot målet, den inhemska väfnadsindu- 
striens höjande såväl till qvantitet som qvalitet, och utländingar 
började komma hit i allt större antal. Med hvarje år förfogade dess
utom denna industrigren öfver allt flere inhemska krafter* år 1741 
funnos icke färre än tio sidenfabriker i hufvudstaden och af de 46 
yllefabriker, som samtidigt voro upprättade i olika delar af landet, 
voro aderton förlagda härstädes. Tillverkningarna bestodo naturligt
vis i främsta rummet af enklare varor, men man försökte sig äfven 
pä lyxartiklar och konstrikare väfnader, i förhoppning att kunna 
drifva upp skickligheten så högt, att inga sådana skulle behöfva in
föras utifrån. Man drömde om den tid såsom snart förestående, dä 
ingen svensk man eller qvinna skulle kläda sig med annat än livad 
hemma var tillverkadt, och man hoppades till och med, att Kongl. 
Maj:t sjelf skulle föregå med godt exempel i detta hänseende, »eme
dan det är ofelbart, att en klädnad, tillverkad af trogna undersåtares 
händer, huru slätt och enfaldigt den äfven efter deras ringa konst 
må vara åstadkommen, dock buren af så höga och dyra personer 
vore oskattbarare än de allra största rikedomar genom det bevis, 
som låge deri, 0111 öfverhetens ömma och faderliga hjerta för undcr- 
såtarenas trefnad och uppkomst» *). Också sökte öfverheten att, sä 
vidt möjligt var, gå dessa önskningar till mötes, och detta icke blött 
livad kläderna angick, utan äfven vid de dyrbara och omfattande be
ställningar, som vid denna tid måste göras i och för inredningen af 
det nya slottet. I Kongl. Maj:ts förnyade manufakturprivilegier af är 
1739**) bestämdes nämligen, att alla de manufakturvaror, som er
fordrades för Kongl. Maj:ts och kronans räkning, alltid skulle upp

•) Sekreta handels- och manufakturdeputationens berättelse år 1738.
**) Slottsbyggnadsarkivets Handlingar Del. 3. Detta arkiv, som förvaras på kgl. 

slottet i Stockholm, innehåller särdeles vigtiga handlingar rörande den svenska konst- 
och konstslöjdhistorien under 1700-talet. Källorna för förevarande uppsats äro till stor 
del att söka derstädes. I det följande betecknas slottsbyggnadsarkivet med S.B.A.
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handlas från de inländska manufakturverken och ej något dertill från 
utrikes orter införas, utan de sorter, hvilka i riket ej kunde tillverkas, 
alldeles afskaffas och ingalunda brukas, vid vite af iooo daler silfver- 
mynt. Detta kunde naturligtvis icke genomföras. Konstslöjden här 
hemma stod ännu på för låg ståndpunkt, för att kunna åstadkomma 
allt som behöfdes för slottets inredning, hvarför också en senare 
kunglig skrifvelse tillät användandet af utländskt gods, för sä vidt 
intet motsvarande af inhemsk tillverkning funnes att tillgå. Slotts- 
byggnadsdeputationen, som hade slottsbyggnadens ekonomi om hand 
och hade att besluta om inredningen, måste också flere gånger vända 
sig till utlandet för att få det nödvändiga, hvilket isynnerhet gälde 
rummens beklädnad med väfnader. Häröfver anförde visserligen 
manufakturkontoret besvär hos Kongl. Maj:t under erinran, »att fabri
körerna här i staden inom kort tid kunna göra behöriga leveranser», 
och detta yttrande remitteras af Kongl. Maj:t till slottsbyggnads- 
deputationen, som i sin tur svarar*), att det visserligen vore sant, att 
åtskilliga fabrikörer till en början åtagit sig beställningarna, men, 
sedan de fått se prof på tygerna, hade de undanbedt sig arbetet i 
medvetande om sin oförmåga. Detta gälde särskildt de väfnader, 
som behöfdes för väggarnas dekorering. Då dessutom kungl. hus- 
gerädskammaren ej vore försedd med sådana persedlar, som kunde 
användas, måste man upphandla dem. Dels derför, dels också för 
att anskaffa mönster och modeller till slottsmöblerna fick öfver- 
intendenten Hårleman i uppdrag att afresa till Frankrike, hvilket 
»märkeligen skulle bidraga till fabrikernas uppkomst och befordran 
i landet samt till handtverkeriernas fromma»**).

Emellertid hade sekreta utskottet redan året förut anmält, att 
en svensk för utskottet uppvisat väfnader af kamelgarn med schatte
rade silkesblommor, buketter, positurer och figurer, hvilka till stolar 
och andra möbler voro tjenliga, hvarvid han förklarat, att han ej 
ämnade stanna qvar i landet, om han ej finge afsättning å dessa till
verkningar. Utskottet ansåg, att detta slags väfnad måtte bland in- 
byggarne blifva känd, och att de uppvista styckena voro särdeles 
lämpliga för slottsmöblerna, hvarför slottbyggnadsdeputationen an
modas att af sina medel köpa dem. Så skedde också, mera dock för

*) Conceptbref af den 25 juli 1744. S.B.A.
**) Slottsbyggnadsdep:s prot. den 7 nov. 1744. S.B.A
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att efterkomma utskottets önskan än af belåtenhet med arbetet. De 
anbragta figurerna voro nämligen ej väfda i ett stycke med det öfriga 
mönstret utan påsydda, hvilket icke var i deputationens smak. Sär
skildt påpekade öfverintendenten Hårleman — dess verkställande 
direktör — dessa väfnaders underlägsenhet i jemförelse med tvenne 
gobelinstycken för stolar, som två i Stockholm bosatte tapetmakare, 
P i e r r e  L o u is  D u r u  och E s p r it  S e r r e , tillverkat, och hvilka Hårle
man nu förevisade*). Till dem hade Johan Pasch gjort ritningarna, 
de kunde således helt och hållet betraktas som inhemskt arbete, 
hvarför allt skäl vore att uppmuntra tillverkarne med beställningar. 
För hvart och ett af de båda stolstyckena begärdes 12 dukater, 
hvilken summa deputationen nedprutade till 30 plåtar (— 60 d:r s:t).

Denne Pierre Duru var en af dem, som år 1744 inkommit till 
Sverige på föranstaltande af manufakturkontorets agenter. I yngre år 
hade han arbetat vid de kungliga gobelinfabrikerna i Paris, der han för- 
värfvat en ovanlig skicklighet i det s. k. hautelisse-arbetet samt äfven 
i ett slags väfnader af persisk art (enligt Hårlemans uppgift). Dess
utom hade han rykte om sig att kunna förbättra hvad som å gamla 
tapeter blifvit förslitet och sönderrifvet utan att det märktes, och 
huru svarta och smutsiga tapeterna än voro, kunde han dem förnya 
och till deras forna anseende befordra, och det utan något det ringa
ste vattens tillhjelp**). En sådan person var just hvad man beliöfde 
för slottet. Deputationen insåg det också. Duru upptogs bland 
slottshandtverkarne och erhöll till en början beställning på ett dussin 
stoltyg i hautelisse efter ritningar, som Pasch skulle förfärdiga. Dess
utom erhöll han af manufakturkontoret ett årligt understöd af 600 
d:r s:t. Hans kamrat, som inkommit i riket samtidigt, Esprit Serre 
— han skref sitt namn äfven Serres och de Serres — fick också an
ställning vid slottet och sökte likaledes att af manufakturkontoret 
erhålla något »salarium», hvilket dock afslogs. I ansökningen härom 
berömmer han sig af att vara skicklig i basselissekonsten, och då 
manufakturkontoret ansåg det vara lämpligt, att infödde svenskar 
lärde sig densamma, besluter det att understödja honom med pre
mier, lämpade efter hvad andra fabrikörer åtnjöto, för de svenska

*) S.B.D:s prot. den 28 nov. 1744. S.B.A.
*'*') S.B.D:s skrifvelse till manufakturkontorets fullmäktige den 23 okt. 1745 

S.B.A.
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lärlingar, han antager och i hallrätten låter inskrifva, samt med till
börlig flit och uppriktighet i sin handaslöjd undervisar*). Sålunda 
erhöllo de begge understöd af allmänna medel, hvarförutom de fingo 
särskildt betaldt för hvarje arbete, de levererade. Durus årsunderhåll 
indrogs dock helt oförmodadt af manufakturkontoret i början af år 
1747, just »under det att han var sysselsatt med en stor himmels 
förfärdigande af gobelin och s. k. hautelisse, hvaruti han allena här 
i riket eger kunskap och förfarenhet». Med anledning häraf beslöt 
Duru att resa hem till sitt land igen, då slottsbyggnadsdeputationen 
trädde emellan och åtog sig hans sak. Påpekande, att hautelisse- 
arbetet för slottets möblering alldeles skulle afstanna, om Duru reste, 
och förmälande, att han sedan någon tid haft till lärjunge en svensk 
gosse samt att han såväl härför som för sitt trägna arbete på slottet 
förtjenade uppmuntran, utverkade deputationen af sekreta utskottet 
ett understöd för Duru af 600 d:r s:t årligen till nästa riksdag, mot 
att han fortfarande undervisade sin; svenska elev**). Derpå höll 
utskottet strängt. Det var ju också för de inhemska manufakturernas 
förkofran, som man på deWa tid offrade så stora summor på ut- 
ländingen.

Några veckor efter denna för Duru glädjande tilldragelse hade 
Hårleman vid slottsbyggnadsdeputationens sammanträde anmält, att 
den unge' svensk, som af Duru med all flit undervisades i väfnads- 
verkstaden på slottet, gaf ovanligt hopp om sig att i framtiden blifva 
en skicklig konstväfvare. Hans namn var P e r H lLLESTR Ö M , och han 
var ännu endast femton år gammal. För att kunna uträtta något på 
detta område, var det dock, ansåg Plårleman, icke nog att i grund 
lära känna väfnadskonstens teknik; dermed kunde man ej komma 
öfver handtverkarens ståndpunkt. Man måste också lära sig teckna. 
Visserligen skall Hilleström redan till någon del hafva öfvat sig deri, 
men man måste skaffa honom en verkligt god läromästare, så firamt 
en dylik undervisning skall bära några frukter. Derför föreslår 
Plårleman, att deputationen måtte till fäderneslandets tjenst och nytta 
bestå ett årligt arvode åt någon skicklig ritlärare enkom för Hille- 
ströms undervisning, i hvilken händelse Plårleman ville tala med löjt
nant Rehn, som egde de nödvändiga förutsättningarna härför, då han

* )  Del. 3. S.B.A.
**) Sekr. utsk:s prot. den 26 sept. 1747. Utdrag i S.B.A.



64 l . l o o s t r ö m :

i Frankrike särskildt studerat den ornamentala teckningskonsten och 
dekorationsväsendet, samt dessutom redan år 1745 åtagit sig att gå 
de svenska sidenfabrikörerna tillhanda med mönster och patron
ritningar.

Detta bifölls. Nu började en sträng arbetstid för den unge 
mannen: vid väfstolen förflöt den ljusa delen af dagen under Durus 
ledning och vid ritbrädet aftnarna under »den snälle och muntre» Jean 
E. Rehn*). Några egna arbeten fick han dock ej ännu utföra, utan 
biträdde Duru vid de beställningar, denne mottog. Först i februari 
1749 kunde han inlemna sitt första läroprof, ett stolstycke i hautelisse, 
hvilket uppvistes för slottsbyggnadsdeputationen, som betraktade det 
»med nöje» och tilldelade honom en belöning af 180 d:r k:t, hvar
jemte sekreteraren fick i uppdrag att uppkalla Hilleströms fader, 
löjtnant Hilleström, och meddela honom, att deputationen med denna 
discretion för hans son haft mesta afseende på att förhjelpa honom 
till kläder och förmodar för den skull, att pengarna dertill komme 
att användas.

Denna omständighet gifver oss en antydan om, att fattigdom 
rådde i den unge väfvarens föräldrahem, på samma gång det före
faller egendomligt, att deputationen ansåg sig böra särskildt för 
Hilleströms fader uttala en förhoppning, att penningarna skulle 
väl användas. Detta senare stod åter i samband med fadrens 
mindre ordentliga lefnadssätt. Fattigdom och bekymmer hade 
nämligen gjort honom svag för glaset, och man fruktade derför, att 
den lilla summa, sonen fick, skulle förstöras. Understödet blef 
emellertid en välkommen förstärkning i familjkassan. A f oblan- 
dadt glädjande natur skulle dock denna belöning icke blifva, ty den 
synes hafva varit första orsaken till det mindre goda förhållande, 
hvaruti Hilleström .kom att stå till sin lärare. Samtidigt med lär
jungen hade nämligen också läraren uppmuntrats med en gratifikation 
af 120 d:r k:t »för sin flit och möda med Hilleström». Dermed var 
han dock icke nöjd, och gjorde dessutom anspråk på eganderätten 
till allt hvad lärjungen förfärdigade, under påstående, att vid de kung
liga gobelinfabrikerna i Paris vore vanligt, att alla stycken, som en 
lärling tillverkade, tillkommo den mästare, under hvilken han arbe-

* )  G a i i m  P e r s s o n s  yttran d e 0111 h o n o m ; i h an d sk riftsa m lin g e n  i U p sa la .
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tade. Duru skulle således hafva betalningen för Hilleströms ofvan 
nämda läroprof, om det kunde användas för slöttet, i annat fall skulle 
han ega rättighet att sälja det på annat håll. Deputationen gifver 
honom på visst sätt rätt häri och förbinder sig att betala honom för 
hvarje sådant stycke en summa af 20 plåtar, så länge och till dess 
lärjungen hunnit någon större fullkomlighet*). I sammanhang här
med påpekade Duru önskvärdheten af, att Hilleström bereddes till
fälle att på ett eller två år göra en liten resa till Frankrike för att 
ytterligare förkofra sig i sin konst vid de kungliga gobelinfabrikerna, 
hvarest han skall finna en mängd utmärkta arbetare, med hvilka han 
kunde inlåta sig i täflan. Någon resa blef dock icke utaf på de 
närmaste åren.

Redan år 1746 hade Duru af slottsbyggnadsdeputationen erhållit 
beställning på en större tronhimmel i gobelin, hvilken skulle vara 
rikligt inväfd med guld. Samtidigt med att beställningen gjordes, 
mottog han en penningsumma för uppköp af nödiga materialier, och 
i slutet af år 1746 får han ytterligare penningar, särskildt till guld
tråd. I början arbetar han ensam på densamma,. efter någon tid får 
Hilleström i uppdrag att vara honom behjelplig. Arbetet kräfver 
mycken tid och mycket penningar, ty'oupphörligt anhåller Duru om 
förskotter, hvilka slottsbyggnadsdeputationen beredvilligt lemnar ho
nom. Men det ena året går efter det andra, den ena räkningen in
kommer efter den andra på kamelgarn, silke, m. m., det »stora 
stycket på slottet» tyckes dock aldrig blifva färdigt. Herrarne i 
slottsbyggnadsdeputationen börja blifva otåliga, Duru är icke så 
ordentlig som förr, man har till och med öfverraskat honom med att 
icke vara fullt nykter under arbetet. Hårleman gör honom med an
ledning häraf föreställningar, men han svarar undvikande, eller också 
skyller han på andra göremål och på den tid, som Hilleströms under
visning tager. For öfrigt tröstar han deputationen med, att han i 
honom skapat en elev, som skall blifva en prydnad för sitt yrke. 
»Redan nu», skrifver han i oktober 1751, då han i fem år hållit på 
med tronhimmeln, »finner jag icke mycken skilnad mellan hans ar
bete och mitt.» I sammanhang dermed ber han att utfå de 400 dal er, 
som deputationen lofvat honom för ett år sedan, hvilken anhållan

*) Prot. den 15 mars 1749. S.B.A.
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åtföljes af en »Memoire des ouvrages, que j ’ai faits et de Pargent que 
j ’ai regu depuis que je suis au chateau» (hvilken promemoria dock 
är högst ofullständig). Denna anhållan afslås till Durus stora 
öfverraskning »i anseende dertill att han på datta arbete redan und
fått nog».

Detta var också sant. Då tronhimmeln nu var nära färdig, 
hade väl deputationen i alla fall tillhandahållit honom nödvändiga 
medel, om det icke varit en offentlig hemlighet, att Duru sedan någon 
tid tillbragte större delen af dagen på krogen och lät Hilleström ut
föra det egentliga arbetet, utan att derför erhålla motsvarande ersätt
ning. Och man hyste medömkan med den unge mannen, som nu 
också fått en supig lärare och fortfarande lefde under ytterst knappa 
omständigheter. Dessa hade ytterligare förvärrats genom den stora 
vådeld, som år 1751 lade större delen af Klara församling i aska. 
Den 8 juli nedbrann nämligen äfven hans föräldrahem, då enligt 
fadrens till slottsbyggnadsdeputationen stälda klagoskrift, alla möb
ler, kläder, böcker och instrument blefvo lågornas röf. Vid samma 
tillfälle, skrifver han, förlorade äfven min son Per jemte annat alla 
ritningar och, hvad svårast var, någon qvantitet silke och förfärdigadt 
arbete, som han vid lediga stunder hemma hos mig gjort, hvartill 
jag honom utaf egna medel nödigt förråd med mycken min afsaknad 
och kostnad upphandlat och förskaffat hade, på det att han så mycket 
bättre tillfälle skulle ega att i det s. k. hautelisse- eller gobelins-ar- 
betet öfva sig. — Derefter tillägger han följande sorgliga skildring 
af familjens belägenhet: Ehuru väl jag alltsedan ofvan berörda tid inga 
beqvämliga husrum för mig och mina många barn kunnat öfverkomma, 
utan mestadels varit nödsakad att uti en liten vedbod vid S:tJohan- 
nis kyrka oss uppehålla under största besvär och trängsel, har jag 
likväl så lagat, att förenämde min son ingen stund fått försumma i 
arbetet på det stora stycket uppe i kungl. slottet, hvilket allt jag 
förmocfar Riksens Högloflige Ständers Slottsbyggnadsdeputation kunna 
vid åskådandet med nöje och välbehag erfara och förnimma. Emedan 
nu mina besvärligheter verkligen äro de drygaste af allas, som jemte 
mig vid branden lidit, fördristar jag mig att i största ödmjukhet 
anhålla och bedja,, det täcktes Riksens Högl. Ständers Slottsbygg
nadsdeputation nu nådeligen och gunstigt anse mitt bistra öde samt
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hugna min son Per med någon hjelp och undsättning eller nåde- 
gåfva*). .

Deputationen tog saken om hand, och familjen hugnades med en 
liten hjelp. Någon tid derefter gjorde en medlem af deputationen, 
presidenten grefve Nils Adam Bielke, ett besök i väfnadsverkstaden 
på slottet, då han särskildt tog i betraktande den gobelinshimmel, 
som unge Hilleström höll på med, och det med särdeles nöje »i an
seende dertill, att en svensk hunnit så långt-i den vetenskapen». Vid 
detta tillfälle nämnde Hilleström för honom, att, ehuru Duru uppsatt 
detta stycke och äfven från början derpå väft, så hade-dock Hille
ström sjelf ensam fullbordat det. Han hade då också bedt grefven 
rekommendera honom till något understöd i hans fattiga vilkor, 
hvilket denne också gjorde vid ett derpå följande sammanträde. 
Deputationen fans härtill benägen, hvaremot Hårleman anmärkte, att 
han för sin del ansåg bäst vara, att dermed anstode, till dess Hille
ström fått hela himmeln riktigt färdig, då han gjort sig förtjent till 
en proportionerlig betalning af det, som Duru eljes bort hafva. För 
öfrigt tänkte Hårleman nu gifva Duru afsked »emedan han genom 
liderligt supande är så liderlig blefven, att han aldrig går upp och 
något arbetar» och i stället låta Hilleström få hans lön. T y  om 
deputationen nu skulle gifva honom någon liten penningsumma, så 
får han ingen nytta deraf, ty fadern tager penningarna af honom 
och super upp dem. '

Denna deputationens välvilliga stämning mot Hilleström kunde 
icke undgå att i hög grad förarga Duru. Förhållandet mellan lä
rare och lärjunge hade på de senare åren aldrig varit riktigt godt, 
äfven om den förre någon gång ansett lämpligt att offentligen be
römma den senare, hvaraf en återglans ju alltid skulle falla på ho
nom sjelf. När han börjar inse, hurudan hans ställning egentligen 
är, vänder han sig med hela sitt hat mot Hilleström och söker äfven 
nedsätta honom i deputationens ögon. Särdeles betecknande är i 
detta afseende en (odaterad) skrifvelse, som han dit inlemnade, för
modligen på nyåret 1752, hvari han beklagar sig Öfver den skada 
han vållat sig sjelf genom att af Hilleström hafva gjort »un habile 
homme». Om lärjungen åtminstone vore tacksam, skulle det göra

*) S.B.A. Band 4. Böneskriften är odaterad och föredrogs i Dep. först den 15 
jan. 1752.
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mindre, men tacksamheten tyckes vara en okänd dygd för honom, 
menar Duru. Och dock är han enligt alla verldens lagar, tillägger 
han, min lärjunge, emedan hans läroår ännu ej äro slut. Men under 
det han nu i sina egna ögon är så försigkommen, behandlar han mig 
med en oförskämdhet utan like. Så t. ex. frågade jag honom på 
julaftonen, hvarför han ej kommit upp och arbetat, hvarpå han hade 
den näsvisheten att med värjan vid sidan och hatten på hufvudet 
svara mig, att han då hade annat att göra. Då sade jag åt honom, 
att jag ville , att tronhimmeln skulle vara färdig om tre veckor, »du 
skall ställa dig på den der sidan om den, och jag på den här», men 
då invände han oblygt nog, att, om jag arbetade, så tänkte icke han 
arbeta, och att han under sådana omständigheter skulle gå sin väg. 
Jag  borde icke bli behandlad på det sättet af en menniska, som dock 
ännu är min lärjunge.

Dylika uppträden måste naturligtvis inverka störande på arbe
tets fortgång. Deputationen hade nu tröttnat på Duru, på hvilken 
icke ens hotelsen att blifva arresterad för dagdrifveri och oordentligt 
lefnadssätt hade någon inverkan. Då således hvarken tjenliga på
minnelser eller allvarsamma förmaningar hjelpte, yrkade Hårleman 
bestämdt på hans afsked, såsom sista resursen. Han hade länge 
tänkt dröja dermed i förhoppning, att den försumlige skulle bättra 
sig, men förgäfves. Med anledning häraf beslöt deputationen den 1 6 
dec. 1752 att från och med nästa års början skilja Duru från hans 
innehafvande plats och lön (som var 300 d:r s:t) samt från det årliga 
understöd från manufakturkontoret, som utgått med samma belopp.

Nu stod han således på bar backe och hade inga utsigter till 
utkomst mer här i landet. Han beslöt sig då för att resa tillbaka 
till Frankrike. För den stränga vintern kunde han dock ej så snart 
komma härifrån. Hans. belägenhet var under tiden ytterst nödstäld, 
och han hade ingen annan utväg än att vända sig till deputationen 
med bön om hjelp. I betraktande af hans fattigdom tillåtes han då 
att ytterligare utqvittera ett qvartals lön; något mera får han dock ej 
vänta, utan kan han till våren resa härifrån, om han så för godt finner. 
Då börjar Duru eget nog att åter arbeta, och när juli månad kom, 
påminner han på vanligt sätt om sitt qvartal, hvilket den godhjertade 
deputationen fann godt att gifva honom, alldenstund han antagit en 
annan lärling till undervisning. A f  det skälet utgick också det tredje
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qvartalet; för det fjerde står antecknadt, att det skulle utbetalas i 
anledning af den instundande helgen. Durus qvitto derå är dateradt 
den 18 dec. 1753. Namnteckningen är gjord med svag och darrande 
hand. Två dagar derefter, den 20 dec.., får deputationens kassör be
fallning att till fransyske tapetmakaren Pierre Louis Durus enka ut
betala 30 d:r silfvermynt i begrafningshjelp*). Han hade således 
dött, förmodligen den 19 dec. Tronhimmeln hade han aldrig fått 
färdig; bården eller kappan, som skulle uppsättas kring dess. öfver- 
stycke, återstod nämligen ännu. Han hade emellertid uppköpt åt
skilligt med silke och garn för densamma, hvilket enkan — hon 
hette Esther Elisabeth Roquette — nu hembjöd till slottet för ett 
pris af 350 d:r k:t. Som unge Hilleström sedan någon tid höll på 
med denna kappas fullbordande, fann deputationen skäligt vara att 
köpa lagret. A f  denna vänlighet tager sig enkefru Duru anledning 
att begära ytterligare hjelp, hvilken dock afslås, och dermed för
svinner namnet Duru ur slottsbyggnadsdeputationens räkenskaper 
och protokoll.

Durus landsman, den ofvan nämnde Esprit Serre, hvilken in
kommit i landet samtidigt med honom, hade likaledes varit anstäld 
vid slottet. Plans verksamhet derstädes är dock af mindre intresse, 
dels emedan han uteslutande egnade sig åt utförande af stolstyg och 
skärmar och således ej. genom något större verk kunnat ådraga sig 
uppmärksamhet, dels emedan ingen af hans elever — ty äfven han 
undervisade svenska ynglingar — nådde någon konstnärlig mognad. 
I motsats till Duru synes han hafva varit en särdeles ordentlig och 
arbetsam man, hvilket också var nödvändigt för honom, då han ej 
hade att påräkna samma understöd som denne. Någon egen verk
stad hade han ej på slottet, men »en mindre fabrik nere i staden». 
Då jag får tillfälle att tala närmare om honom vid redogörelsen för 
de olika väfnadsarbeten, som utfördes för slottet, torde det vara lämp
ligt att här återtaga tråden i berättelsen och se till, huru det gick 
för Hilleström efter hans lärares frånfälle.

Den kungliga hautelisse-väfvareplatsen kunde ingen göra honom 
stridig. Fullbordandet af den stora tronhimmeln hade uppdrägits 
åt honom redan under Durus Hfstid. Denna blef nu hans hufvud-

* ) S,B.Dep:s Diarium eller lcassakladd åren 1750—54-« Band 25* S.B.A.
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sakliga arbete, hvilket icke hindrade, att han till slottet emellanåt 
aflemnade ett och annat stolstyg, som han på lediga stunder .utfört. 
Dessutom börjar han vid denna tid äfven i väfnad utföra porträtt 
samt andra kopior efter oljemålningar. Några större beställningar 
erhöll han icke ännu af vederbörande; man ansåg vigtigare att 
draga nytta af honom såsom lärare.

1756 års ständer tyckte sig finna vår industri i ett temligen 
blomstrande skick. Hvad särskildt väfnadsindustrien angick, hade 
antalet arbetare vid siden-, ylle-, linne- och bomulls-fabrikerna stigit 
till 14,000 personer, och i det hela kunde det antagas, att 50,000 
individer genom dem hade sin utkomst*). Så till vida hade således 
de magtegandes ansträngningar för att skapa en inhemsk industri 
krönts med framgång. Då tillräckliga arbetskrafter nu således funnos 
i landet, hade man endast att sörja för att qvaliteten af det tillver
kade hölle sig på en sådan höjd, att varorna kunde finna afsättning 
äfven utomlands**). Åtskilliga mått och steg vidtogos härför; en 
af utvägarna var att lemna direkta understöd åt personer med 
nödiga förkunskaper i sitt yrke. Hilleström blef en af dem, som 
härvid ihågkommos. Vid 1756 års riksdag beslöt nämligen sekreta 
utskottet att hugna honom med ett årligt understöd af 600 d:r s:t, 
»sedan han efter ådagalagda prof på kunskap och färdighet i det 
s. lo gobelins-basse-lisse-arbetet blifvit antagen till tapeters och möb
lers förfärdigande för kungliga slottet; och tilldelades honom detta 
understöd mot vilkor, att han till en så nyttig handaslöjds uppbrin
gande i riket af infödde svenske män, inrättade ett tapetmak eri. 
Hilleström mottog naturligtvis denna hjelp med tacksamhet men för
klarade på samma gång i en till slottsbyggnadsdeputationen den 27 
april 1757 stäld skrifvelse, att för att kunna uträtta något i den vä
gen var det nödvändigt för honom att resa till Frankrike, der han 
dessutom särskildt ville göra sig kunnig i savonneriets förfärdigande. 
Härför behöfdes åter reseunderstöd. Sedan öfverintendenten anmält, 
att manufakturkontoret beslutat gifva honom en lika stor summa som 
den deputationen för ändamålet kunde undvara, bestämdes beloppet 
till 900 d:r k:t***).

* )  A r n b e r g , an f, st. s . 1 5 1 .

**) Sekr. Handels- o. manufakturkontorets berät. om fabrikernas tillstånd 1756, a. s.
***) S .B .D :s  prot. den 2 nov, 17 5 7 . S .B .A .
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Utan att afvakta utgången af denna ansökan begaf sig Hille
ström i väg. Denna resa blef. på visst sätt af afgörande betydelse 
för hela hans konstriktning. Han for naturligtvis till Paris, hvarest 
Boucher efter Oudrys död var direktör för de kungliga gobelin- 
fabrikerna. Under honom börjar han nu studera dekorationsteckning 
för att sjelf kunna utföra mönster till sina väfnader. Den textila 
konstens teknik söker han dessutom inhemta vid de stora fabrikerna 
i Beauvais. Hilleströms intresse för väfnadskonsten började dock 
under vistelsen i utlandet att svalna. Den dåtida franska målar
konsten, icke sådan hon utöfvades på kartongerna för gobelinfabri- 
kerna, utan på stafflien i en Bouchers, en Chardins och en Greuze5s 
atelierer, tog en för stor del af hans uppmärksamhet i anspråk för 
att icke hans öfriga studier, de, för hvilka han egentligen rest ut, 
skulle blifva lidande derpå. Då vi här ej hafva att skildra denna del 
af hans verksamhet, få vi i detta sammanhang ej dröja med honom 
utomlands, utan uppsöka honom efter hemkomsten såsom kunglig 
hautelisse-väfvare på Stockholms slott. .

A r 1759 återkom han. Här återstod mycket att göra, så väl 
för golfvens som för möblernas beklädnad. Som man ej var nöjd 
med det möbeltyg, som fans till salu i bodarna och icke för alla 
rummen kunde använda den prydliga sidendamast, som fabrikör Peyron 
här i staden tillverkade, och hvarpå prof ännu finnas qvar vå väg
garna och stolarna i det rum på Stockholms slott, som Gustaf III 
använde till sängkammare, så blef Plilleström vid sin hemkomst 
mycket upptagen vid väfstolen. Dessutom åtnjöt han fortfarande ett 
statsunderstöd af 600 d:r s:t för att här hemma lära ut sin konst. 
Det är svårt att säga, i huru vidsträckt grad han fullgjorde detta 
åliggande. Så mycket är emellertid säkert, att det ej skedde i den 
utsträckning, som vederbörande önskade. Den 6 mars 1763 upp- 
lemnades nämligen från riksens ständers manufakturkontor till slotts
byggnadsdeputationen en ganska onådig skrifvelse, hvari anmärktes, 
att I-Iilleström ej egnade sig åt ungdomens undervisning, utan endast 
arbetade för kungliga slottet, »hvaraf följer, att ej allmänheten, utan 
endast Deras Majestäters hof varder med hans arbeten betjent; der- 
för bör ej manufakturfonden, utan slottsbyggnadsdeputationen gifva 
honom årligt understöd». Deputationen tog saken ganska lugnt 
och svarar, att, om man närmare granskar förhållandet, så visar det
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sig, att Hilleström å sin sida fullgjort allt det, hvartill han sig för
bundit, i det han icke allenast antagit en lärling, hvilken han på 
egen bekostnad hos sig underhåller samt i hautelisse- och savonneri- 
väfnad undervisar och öfvar, utan äfven alltid varit beredd att till- 
handagå äfven enskilde med hjelp. Att dessa senare ej bestält något 
arbete af honom, lärer ej kunna läggas honom till last, utan kommer 
det sig deraf, att hans arbete är mycket kostsamt och dyrbart samt 
tillika mindre kändt här i landet. Efter att vidare hafva påpekat, 
att Hilleström har särskildt betaldt för allt hvad han gör för slottet, 
och att han ej är förpligtad att arbeta ensamt för dess räkning, utan 
har full frihet att derjemtc betjena allmänheten, tillägger deputatio
nen, att han skulle ha varit sysslolös, 0111 ej hon gifvit honom arbete, 
och att han således skulle sett sig nödgad att nedlägga sin konst 
eller resa utomlands, hvilket hvarken varit öfverensstämmande med 
manufakturkontorets eller deputationens intressen, då Hilleström af 
allmänna medel redan åtnjutit så mycket. Deputationen uttalar med 
anledning häraf den förhoppning, att Hilleström måtte bibehållas vid 
understödet, och dervid blifver det, hvarpå arbetet för slottets in
redning fortgår i vanlig ordning.

Dock endast för en kort tid. Det omslag i statshushållningen, 
som blef en följd af 1765 års riksdag och mössornas öfvertagande af 
makten, skulle inverka menligt äfven på fortgången af arbetena för 
slottets inredning. Att minska utgifterna och att åt statsverket åter
vinna dess gamla inkomster, hvilka genom hattarnas mindre nog
granna hushållning åtskilligt förminskats, blef de nu maktegande 
ständernas hufvudsakliga uppgift. Med beslutet att indraga samt
liga deputationer och direktioner, som emellan riksdagarna förord
nats för vissa ärendens skötande, följde snart från sekreta utskottet 
en skrifvelse äfven till slottsbyggnadsdeputationen*), med anmälan, 
att deputationen nu komme att upphöra, och att utskottet ansett 
bäst vara att uppdraga åt två riksråd att utan ersättning hafva in
seende öfver slottsbyggnaden och slottsmedlen. Att dessa senare ej 
voro så särdeles betydliga, framgår af det tal, som kommerserådet 
Silfversköld höll till de begge riksråden å deputationens vägnar vid 
dess sista sammanträde. Deri tolkade han — möjligen med en liten

*) A f den 29 aug. 1766. S.B.A.
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satirisk anstrykning — deputationens glädje att få öfverlemna sitt 
uppdrag i deras excellensers händer. Denna glädje var dock icke 
så obemängd. Visserligen hade, säger Silfversköld, genom öfver- 
intendenternas utmärkta kunskap, drift och sorgfällighet arbetet med 
slottsbyggnaden blifvit så vida bragt, att D.D. Majestäter med hela 
kungliga familjen väl och beqvämligen på detta kungliga slottet voro 
logerade. Mycket fattades dock i byggnadens erforderliga fullkomlig
het, och, dä så var, är det så mycket ledsammare för deputationen att 
ej kunna ställa till D.D. Exc:s förfogande några medel; men under 
de sista två åren har ingen slottsbyggnadshjelp blifvit deputationen 
tilldelad, utan har hon varit inskränkt till besparingar från äldre 
tider, och nu är kassan tom.

Under sådana omständigheter var det en lycka för Hilleström, 
att han i Paris lagt sig vinn äfven om målning i olja, och att han 
med penseln kunde skaffa sig det lefvebröd, som ej väfskeden och 
spolen längre tycktes kunna gifva honom. Hans egenskap af konst- 
väfvare börjar från denna tid visserligen icke att upphöra, men min
dre än förr att tagas i anspråk; det är konstnären-målaren, som nu 
börjar göra sig bemärkt. Som denna verksamhet ligger utom grän
serna för denna skildring, återstår oss endast att kasta en granskande 
blick pä de väfnadsarbeten, som Duru, Serre och Hilleström utfört.

Vi hafva sett, att konstväfvarne på Stockholms slott varit syssel
satta. med tillverkningar af väfnader i gobelin och savonneri *) icke 
blott för möblernas beklädnad, utan äfven till mattor, skärmar och 
en stor tronhimmel. Redan 1500- och 1600-talet hade använd t dylika 
väfnader än till väggarnas prydande, än till tron- och bordhimlar; 
ville man under dessa äldre tider gifva sina möbler en dyrbarare 
utstyrsel, skedde detta vanligtvis antingen med gyllenläder eller med 
sidentyger. Först med 1700-talet blef den s. k. gobelinens använd
ning på modet äfven såsom möbeltyg. Förkärleken för gobelin- 
klädda väggar och möbler delades äfven af dem, som hade att leda

*) Att redogöra för de olika tekniska förfaringssätten för dessa väfnadsslag är här 
ej lämpligt, utan hänvisas den intresserade dels till Uppfinningarnas bok, d. 6, s. 457 
o. f., dels också till F. P LA N CH O N S arbete, Etude sur Part de fabriquer les tapisseries 
des gobelins, de Beauvais et d’Aubusson. P aris  1867.
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inredningen af det nya slottet i Stockholm. Anmärkningsvärdt kan 
då synas, att härvarande konstväfvare aldrig fingo försöka sig på 
tillverkningen af större väggtapeter. En orsak härtill ligger sanno
likt deruti, att hvarken Duru, Serre eller Hilleström någonsin hunno 
så långt i sin- konst, att de vågade sig på ett så omfattande arbete. 
Ehuru den förstnämde var synnerligt skicklig i yrket, stod han dock 
i det stora hela på handtverkarens ståndpunkt. Konstnärlig under
byggnad saknade han, sjelf kunde han ej rita kartonger, utan utförde 
endast, hvad Jean E. Rehn och Johan Pasch lade för honom, eller 
väfde han efter smärre mönster, som han medfört från Frankrike. 
När derför Hilleström skulle lära sig teckna och komponera mönster, 
vände sig vederbörande, såsom vi sett, ej till hans lärare i väfning 
utan till annan person. Hilleström egde dock otvifvelaktigt många 
förutsättningar för att i sitt yrke blifva en konstnär af rang, men 
just när han stod i begrepp att taga steget fullt ut, slog han in på 
en annan väg, som ledde till annat mål. Ej heller fanns här hemma 
någon konstnär, som i likhet med Oudry och Boucher i Frankrike 
kunde i egenskap af inspektör leda utförandet af dylika större verk. 
Då man således ej kunde pryda väggarna i slottsrummen med in
hemska väfnader, måste man antingen nöja sig med hvad som sedan 
äldre tider fanns i landet eller också beställa och uppköpa utifrån*).

*) Äldre konstväfnader funnos verkligen icke få i kronans ego; slottsbyggnads- 
deputationens ofvan anförda yttrande (s. 61), att Husgerådskammaren ej var försedd 
med användbara sådana, får derför tolkas så, att de, som der funnos, betraktades såsom 
gammalmodiga. —  I och för slottets inredning gjordes omkring midten af 1700-talet 
ganska dyrbara förvärf af väfnader utifrån. Så uppköpte Hårleman under sin resa till 
Frankrike år 1745 två stora Brysseltapeter med obekant ämne, hvarjemte svenska 
ministern i Paris, Carl Fredr. Scheffer, uppgjorde kontrakt (se bilagan sid. 84) med 
fabrikerna i Beauvais, om förfärdigandet af de fem tapeter med ämnen ur Psyche- 
sagan, af hvilka några ännu äro att se i Stockholms slott. De kostade 6,882 d:r s:t. 
Vid deras afsändande meddelade Scheffer i bref till Hårleman af den 8 aug. 1747 (orig.
i S.B.A.), att de före nedpackandet varit exponerade i Paris och befunnos så ypperliga, 
»att manufakturiet i Gobelins låtit förspörja en besynnerlig afund och besvärat sig öfver 
det tillstånd, Oudry fått, att arbeta för främmande hof, hvilken förmån manufakturiet 
Gobelins ensamt tillhört». Orig. i S.B.A. —  Samma år inlöstes de tapeter, som rap-
pelerade envoyén vid preussiska hofvet, frih. Carl Rudensköld, erhållit i afskedspresent, 
och hvilka han hembjudit till kronan. Kungl. bref af 3 dec. 1747 1 S.B.A. —  Dess
utom må ur Kongl. Slottsb:s materialräkningar i k. kammararkivet följande uppgifter å 
inköpta väfnader här meddelas:

Balance till år 1748:
4 st. gobelinstapeter .......................... ..................... ................................... 2,520 d:r s:t,
1 tenture turkiska tapeter i 6 stycken, hållande 311 /'8 alnar ..................... 1,100 »  »
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De hemmavarande väfvarne fingo, som sagdt, sörja för behofvet af 
de öfriga persedlarna. Vi minnas, att de första beställningarna voro 
några stolstyg. Vid gobelinfabrikerna i Paris hade man redan på 
1720-talet börjat för möbeltyg använda figurala motiv; särskildt om
tyckta voro scener ur herdelifvet, d. v. s. herdelifvet, sådant det tedde 
sig i rokokotidens målningskonst, hvilket nu återgafs mot en rik bak
grund af landskap och i fantastiskt ramverk, äfven detta väfdt. Se
dan Oudry år 1734 öfvertagit ledningen af manufakturerna i Beauvais, 
började djurverlden så småningom att undantränga denna smak för 
herdar och herdinnor. Hans jagande rapphönshundar, flyende harar, 
rofgiriga örnar och stridande tuppar, hvilka hittills, målade i olja, 
prydt väggarna i de franska slottsgemaken, började nu stiga ned på 
möblerna och i väfnad framställas på stolarnas och soffornas sitsar 
och ryggstöd, på eldskärmar, ja till och med på mattorna. En sär
skildt omtyckt ämnesgrupp för dylika arbeten gaf den någon tid der- 
efter utkommande praktupplagan af Lafontaine’s fabler, utgifven af Mon- 
tenault med gravyrer efter Oudrys teckningar. Storken, som bortta
ger benet, som fastnat i vargens hals, hunden med köttstycket, räfven 
och rönnbären m. fl. blefvo nu ämnen för väfstolen. Samtidigt med att 
detta mod började blifva förherskande i Frankrike, vistades Jean E. 
Rehn i Paris för att studera mönsterritning och graverade till och 
med en serie teckningar ur djurlifvet af Oudry. Carl Gustaf Tessin 
var nu också några år Sveriges minister i Paris, dit Hårleman be- 
gaf sig för att söka mönster och modeller för inredningen af Stock
holms slott. Duru hade kort förut lemnat sin plats vid de kung
liga gobelinfabrikerna, der sannolikt äfven Serre haft anställning; 
begge befunno sig nu i Stockholm. Ej underligt då, om äfven slotts- 
möblerna härstädes skulle komma att illustreras med dessa scener

1 tenture d:o i 7 stycken, 33 Vg alnar ...................................................... 1,100 d:r s:t,
1 tenture tapeter från Berlinska fabriken (de förenämnda Rudensköldska?) 7,875 » »

Balance till år 1749:
2 tenturer Brysselska tapeter, bestående af 9 stycken, näml. Le triomphe d’Apollon, 
Le triomphe de Vulcain, Le triomphe de Flore, La colere d’Achille, Le sacrifice, L ’Adieu 
de Thétis, Les nimphes marines, Venus, mére d’Enéas, Achille plongé dans le Stixe. 
Dessa kostade 6,584.17 d:r s:t och voro utförda af Frangois van der Borcht. —  I detta 
sammanhang må också hänvisas till den af G .  D ’ A l b e d y J i l l  meddelade uppgiften i Skrifter 
af blandadt dock mest politiskt och historiskt innehåll (D . 2, s. 136), att kronprinsen 
Gustaf vid sitt besök i gobelinfabrikerna i Paris år 1771 mottog såsom gåfva en »ten
ture af de tapeter, som der tillverkades».
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ur djurverlden, som voro så omtyckta i Frankrike. De af konst- 
väfvarne inlemnade räkningarna*) öfvertyga oss derom mer än de 
utförda väfnaderna, hvilka senare endast delvis finnas i behåll. Dessa 
räkningar upptaga i allmänhet icke blott antalet tillverkade föremål 
utan äfven ämnet för mönstren. Så lyder t. ex. en af dem (från början 
af år 1746):

J ’ai livré aux Ms de la Députation un morceau de chaise qui 
est le singe et le renard avec le loup, fai t å Stockholm.

Esprit Serre.

Under de närmaste åren aflemnades såväl af Duru som Serre 
dussintals dylika stolstyg, hvilka betingade ett pris af 60 d:r s:t 
stycket och framstälde än »un renard et une cigogne qui mange 
dans une bouteille», än les cleux chiens, le renard avec le corbeau, 
le loup avec la brébis eller le loup avec le héron m. fl. från Lafon- 
taine’s fabler bekanta ämnen. — Vi minnas, att Hilleström i febr. 
1749 fick betalning för sitt första arbete, ett stolstycke. Räkningen 
derå inlemnades af Duru och var försedd med dennes underskrift. 
Ämnet var: Un chien, regardant son ombre, hvarefter det heter: »fait 
par mon aprentist», hvilket är det ord, Duru alltid använder om lär
jungen. Dennes andra stycke, som blef färdigt i december s. å., 
framstälde det sjuka lejonet. Hvem som komponerat mönstren till 
dem är mig obekant; förmodligen var det Rehn, som i teckning och 
gravyr efterlemnat talrika skildringar ur djurens lif. Bland de senare 
må här särskildt påpekas de begge stora jagterna efter Hondius samt 
den redan nämnda serien af djurstycken efter Oudry.

Bland inhemska gobelinväfnader från denna tid, hvilka äro i 
behåll, hafva vi först att anteckna en på Stockholms slott uppstäld 
eldskärm i tre afdelningar med tillsammans sex väfnadsstycken, samt
liga med djurscener, framstälda mot en gråbrun, något blekt botten. 
Här hafva vi framför oss prof på Esprit Serres väfnadskonst frän 
åren 1749—53. På Drottningholm finnas tre dylika skärmar af samme 
mästare, äfven de med ämnen ur Lafontaine’s fabler, såsom oxen och 
grodan, storken och räfven, hunden och köttbiten o. s. v.

Det stora möbelgarnityret i rokokostil, som nordiska museet 
eger, är sannolikt också ett arbete af någon af konstväfvarne på

*) Från år 1748 i K. Kammararkivet, för de föreg. åren i S.B A.



K O N ST V Ä FV A R N E  PÅ  ST O C KH O LM S S L O T T  U N D ER I7O O -TALET. 77

Stockholms slott. Detta får dock snarare tillskrifvas Duru. Det be
står af en större soffa, sex länstolar och två taburetter. Ryggarna
och sitserna äro klädda med särdeles fint utförda väfnader, samtliga
med djurscener i tidens smak, raskt och dugtigt tecknade samt ut
förda i lifliga färger mot en blåhvit botten inom väfda rokokoramar, 
omvirade med blomsterfestoner och girlander. Det är just genom 
en jemförelse mellan de här förekommande girlanderna och dem, 
som äro anbragta på det i behåll varande midtstycket af den stora 
tronhimmeln, som man kommer till den slutsatsen, att de äro utförda 
af samme mästare. Färgnyanserna äro desamma, girlanderna hänga 
på begge lika fritt och ledigt mot bottnen — en förtjenst, som måste 
vara väfvarens och ej mönsterritarens — och de stora svårigheter, 
hvilka ur perspektivets synpunkt uppställa sig för konstväfvaren i 
vida högre grad än för målaren, äro äfven de här särdeles lyckligt 
öfvervunna. Detta gäller icke minst om de å möbelstyckena anbragta 
djurscenerna, af hvilka flere framställa djuren i strid med hvarandra. 
Så t. ex. på soffans ryggstycke, der en björn anfalles af två hundar, 
af hvilka han söndersliter den ena, eller på länstolarna, der man än 
ser en hund i strid med en simfogel, än en tuppfäktning, än en rof- 
fogel fråssande på en hare. Ett lefvande realistiskt drag genomgår 
för öfrigt alla dessa djurscener, hvilka snarare erinra om mästaren 
Oudry, än om någon af hans svenska efterföljare. På Serres ofvan 
nämnda skärmar kan man ej heller med fog göra några direkta an
märkningar mot djurens teckning, men det hela är försigtigare och 
ängsligare gjordt och eger ej den dekorativa prakt som möbelgarni- 
tyret, hvilket ju till en del kan bero på den använda kartongen.

Det var egentligen under de första åren af sin härvaro (1744—46), 
som Duru väfde möbeltyg. Den stora tronhimmeln skulle dädan- 
efter taga hans hufvudsakliga krafter i anspråk. Arbetet dermed 
började i slutet af år 1746, och den aflemnades färdig — med undan
tag af kappan — först i aug. 1753. Ritningen var uppgjord af Rehn. 
Ehuru detta dyrbara verk i sin helhet tyvärr är förstördt, kunna vi 
dock ännu i dag göra oss en ungefärlig föreställning 0111 dess ur
sprungliga utseende genom de bitar, som ännu finnas i behåll. Dessa 
äro spridda på olika ställen. Sjelfva midtpartiet, som frånklipts eller 
snarare frånrifvits väggstycket, är att se i Statens historiska museum, 
dit det i detta tillstånd öfverlemnats från kungl. husgerådskammaren,
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takstycket är försvunnet, och kappan uppsatt som bård kring taklisten 
i H. K. H. Kronprinsens skrifrum på Stockholms slott. (Då denna 
bård icke hunnit till för ändamålet, har man utfylt tomrummet med 
en 200 år äldre kappa, nämligen den, som hörer till konung Fredrik 
II:s af Danmark, af Hans Knieper förfärdigade tronhimmel, som hit- 
kommit som segerbyte efter Carl X  Gustafs danska krig och nu är 
i sitt sålunda stympade skick uppsatt i Nationalmusei konstslöjdafdel- 
ning). Dessförinnan hade dock fransarna frånsprättats, samt — enligt 
en anteckning i Husgerådskammarens inventarier — öfverlemnats till 
kungliga stallet att nytjas till kungliga vagnen »Bourmannia». Så 
har det gått med konung Adolf Fredriks stora tronhimmel!

Det qvarvarande midtstycket, som är 9 fot högt och 7 fot 6 tum 
bredt, har formen af en stor cartouche, med bredt, genombrutet ram
verk, hvarur blomstergirlander nedhänga. På den gulhvita bottnen 
ses Sveriges vapen, tre kronor, mellan tvenne liggande lejon, af 
hvilka det ena, som hvilar på moln, är vän dt med hufvudet mot 
åskådaren, och det andra ses från ryggen. Öfver vapnet höja sig 
tre hvita dufvovingar, hvilka uppbära en kunglig krona, och till 
venster derom uppskjuta några palmblad. Hela denna dekoration 
bestrålas af nordstjernan. Kompositionen visar sig med all sin älsk
värda naivetet och elegans, men också med sin barnsliga tanklöshet 
vara ett äkta barn af rokokotiden. Och dock finnes utan tvifvel en 
tanke nedlagd den, ehuru den fått gestalten af en något dunkel alle
gori, som innebär en hyllning åt den gamle konung Fredrik (för 
hvilken tronhimmeln ursprungligen var ämnad), under hvars spira det 
svenska väldet, stärkt af freden, går en molnfri framtid till mötes.

Priset för denna tronhimmel var 6000 d:r k:t, deruti inbegripet 
allt silke och ullgarn som behöfdes*)- Guldtråden deremot levererades 
särskildt från slottet. När arbetet den 17 aug. 1753 aflemnades, hade 
Duru att fordra endast 485 d:r s:t. Hilleström fick nu taga vid, der 
läraren slutat. Kappan, som var I2x/2 alnar lång, blef färdig i mars 
1754; den är uddig (ä lambrequins), hvarje udd försedd med guld 
bräm och prydd med en hängande blomsterbukett mot ljusblå 
botten. Dessutom tyckes ryggstycket icke hafva varit alldeles full

*) Den specificerade räkningen finnes i Kongl. Slottsb:s Cassaräkning för Ahr 
1753 (fol. 1371, 1372) i K. K. A. under rubrik: Liqvidation med Tapetmakaren Pierre 
Duru för till slottets förnödenhet gjorda stolstyger såväl som ock för den förfärdigade 
gobelinshimmeln samt de derför undfångna penningar.
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bordadt, ty i sept. 1755 erhöll Hilleström för ytterligare arbete derpå 
400 d:r k:t.

Smaken för konstväfnader började vid denna tid gå så långt, 
att det till och med ansågs förnämligare att hafva väfda kopior af 
goda oljefärgstaflor än sjelfva originalmålningarna. Detta mod var 
ännu i sin början, men fick en allt större utbredning under loppet af 
århundradet. Så t. ex. då påfven Pius VI skulle öfvcrlemna såsom 
skänker några konstverk åt Gustaf III, under konungens vistelse i 
Italien, valde han bland andra Guercinos Sibylla persica och en Lucretia 
i gobelin, hvilka ännu finnas qvar på Drottningholms slott, der de 
hänga i förgylda ramar på väggen liksom andra taflor. Till och 
med porträtt började väfvas efter oljemålningar; särskildt voro dy
lika omtyckta vid det ryska hofvet. I Sverige följdes exemplet; 
de väfda bilder af konung Gustaf III, hvilka ännu finnas qvar på 
Drottningholm, Skokloster och i enskilda samlingar härstädes, äro, 
ehuru traditionen kallar dem ryskt arbete, utan tvifvel af Hille
ströms hand. Dessutom har han väft Hårlemans porträtt efter 
ett af Olof Arenius måladt original, som förvaras på observatoriet 
i Stockholm. Det förkastliga i detta mod, att med färgadt silke 
och ullgarn söka åstadkomma samma effekt som med pensel och 
palett, behöfver ej här påpekas; det hämnar sig för öfrigt sjelf, 
särskildt vid behandlingen af karnationen, i hvilken väfvaren till 
följd af det oändligt lilla antal toner, hans färgskala eger till sitt 
förfogande, aldrig kan lyckas frambringa de många fina skiftnin
gar och nästan omärkliga öfvergångar, som naturen eger,. och olje
färgen så illusoriskt förmår återgifva. I stället för naturlig färg 
skola vi på dessa verk alltid återfinna den »coloris de tapisserie», 
som Oudry — ehuru ur helt annan synpunkt — förebrådde] väfvarne 
att aldrig kunna frigöra sig ifrån. Hilleströms porträtt af Hårle
man gör härifrån intet undantag, oaktadt det i öfrigt eger många 
förtjenster, särskildt den af likhet med Arenius’ original, som åter
igen af samtiden ansågs vara det bästa porträtt, man egde af den 
afhållne och saknade öfverintendenten. Att Hilleström häri lyckats 
såväl, bevisar onekligen, att han med framgång begagnat sig af Rehns 
undervisning i teckning*). Porträttet, som är signeradt: P. Hilleström,

* ) Dessa lektioner hade börjat den 12 aug. 1747 och fortgått till den 11 okt. 
1751, då Rehn uppbar betalning för att han »på Hårlemans befallning i ritning under
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är utfördt i hautelisse med ullgarn, dagrarna på några ställen, såsom 
näsryggen, hvitögat, partier af håret och drägten, förhöjda med silke.

Det var vid sammanträdet den 19 mars 1755, som Adelcrantz 
uppvisade detta porträtt för slottsbyggnadsdeputationen under hemstäl
lan, att det måtte inköpas, så mycket mer som Hilleström ingenting 
hade att lefva af, då han för tillfället hvarken egde något arbete för 
slottet eller mottagit några beställningar af privatpersoner. Priset var 
50 plåtar- men deputationen gifver 100 (— 300 d:r s:t) och lofvar dess
utom att rekommendera honom hos ständerna till något understöd, 
när dessa nu snart skulle komma tillsammans. Så skedde ock. Vi 
hafva i det föregående sett, hvilka följder denna rekommendation 
hade för Hilleström; den blef på visst sätt en anledning till, att han 
erhöll resestipendium. Porträttet uppvisades för sekreta utskottet, 
af hvilket Hårleman på sin tid varit ledamot, och utskottet behöll 
det. Nu kom det att användas såsom en belöning i det herskande 
partiets tjenst. Vi erinra oss, att det var vid 1755—56 års riksdag, 
som den stora striden utkämpades mellan konungahus och ständer, 
man skulle äfven kunna säga mellan Lovisa Ulrika och sekreta ut
skottet. En af drottningens häftigaste vedersakare och tillika den 
mest hänsynslöse bland den s. k. frihetens vänner, borgmästaren i 
Arboga, Olof Renhorn, hade utsetts till åklagare mot hofvet och dess 
vänner för de försök att vinna anhängare inom bondeståndet, hvilka 
föranledt det stormiga uppträdet derstädes den 29 nov. 1755. Detta 
uppdrag utförde den nitiske och skräckinjagande aktorn på ett sätt, 
som ådrog honom hans partis lifligaste bifall. Utom en ersättning 
af närmare 50,000 d:r s:t för besvär och omkostnader samt löfte om 
befordran och pension fick han också Hårlemans väfda porträtt, hvil
ken gåfva för honom hade något värde åtminstone af den anledningen, 
att den hjertligt förargade drottningen. Förhållandet mellan henne 
och Hårleman hade nämligen under dennes sista är varit mycket 
spänclt, och det påstods till och med, att han dött »af chagrin öfver 
några hårda ord, som hon gifvit honom.» Denna omständighet 
var naturligtvis medverkande till, att porträttet kom att blifva en

visat den hos fransyske tapetväfvaren Duru arbetande lärlingen Hilleström, hvarför han 
har 250 d:r k:t årligen, som för år och månad utgör 1041 d:r k:t.» Räkningen är in
förd i Kongl. Slottsb:s Kassaräkning för år 1751 i K. K. A. Möjligt är, att lektionerna 
fortgått äfven efter detta år.
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nationalbelöning. Huru det från Renhorns händer kommit i statens 
ego är mig obekant; sedan många år har det emellertid tillhört 
Gripsholmssamlingen (n:r 1332), hvarifrån det sistlidna vinter öfver- 
flyttats till Nationalmusei konstslöjdafdelning.

En annan i samma samling befintlig, väfd kopia efter en olje
målning tillskrifves också Hilleström, nämligen en genretafla, fram
ställande i halfva figurer och naturlig storlek tre rökande och drickande 
män, hvilka sitta kring ett bord. Denna väfnad är ej signerad, 
men åtskilligt talar likväl för, att den verkligen är af Hilleström, sär
skildt den blåaktiga, något i grått stötande tonen samt de i brunt 
hållna skuggpartierna, hvilket är karaktäristiskt äfven för Hårlemans 
porträtt. Härtill kommer, att denna väfnad måste vara utförd i 
Sverige, då originalmålningen sedan gammalt finnes härstädes. Den 
tillhör Skånelaholms fideikommiss i Upland, och är ett verk af vene- 
tianaren Domenico Magiotto (omkr. 17 13 — 1794). Väfnaden, som 
med Carl XV:s samlingar kommit i svenska statens ego, utmärker 
sig för en duktig färg och ett för ett textilt arbete ovanligt lyckadt 
perspektiv.

Under de båda närmaste åren före utresan hade Hilleström 
mycket fä beställningar för slottet. Till hvad i det föregående blifvit 
nämndt är endast att tillägga, att han i hautelisse utförde väfnader 
för sitsen och armstöden till den kungliga tronen. Dessa finnas nu
mera icke i behåll*'), Efter hemkomsten fick han så mycket mera 
att göra. Slottsbyggnadsdeputationen började då taga hans nyför- 
värfvade skicklighet som savonneriväfvare i anspråk, och det för de 
stora mattor, som skulle läggas under tronhimlarna i audiensrummen 
i slottet. Dessa rum voro på denna tid ganska många, då icke blott 
konungen och drottningen, utan äfven kronprinsen och hans båda 
bröder samt lilla prinsessan Sofia Albertina hade hvar sitt audiens
rum, der de under höga tronhimlar gåfvo audiens. Det var med 
dessa mattor, som han nu tog itu. Början gjordes med den, som 
skulle ligga under den stora tronhimmeln i konungens audiensrum. 
Då den är 1760 blef färdig, började han med drottningens, och der- 
efter med de öfriga. För att arbetet på dessa golftapeter skulle gå

#) Enligt uppgift af föreståndaren för kungliga husgerådskammaren. Räkningen 
å dessa väfnader finnes i K. K. A. Den förra kostade 750 d:r k:t, de senare tillsam
mans 72.

6
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litet raskare, fick han tillstånd att af Rehn beställa en med linier 
graverad kopparplåt, »hvarigenom han kunde undgå att med så 
mycken möda och tidsspillan sjelf med linier uppstryka det papper, 
som till berörda arbete erfordras»*). Huru dessa mattor sågo ut, är 
mig obekant* de förstördes naturligtvis efter några årtionden såsom 
obrukbara, och mönstret till dem finnes mig veterligen ej heller i 
behåll. Arbetet berömmes emellertid såsom lyckadt. Endast mattan 
i kronprinsens rum var förfelad. Då nämligen Hilleström efter den
sammas fullbordande begärde icke mindre än 2000 d:r i förskott för 
inköp af materialer till den golftapet, som skulle ligga i prins Carls 
audiensrum, beviljade deputationen honom denna summa, »på det 
att han pä en gång måtte kunna köpa så mycket material, att ej, 
som med kronprinsens golftapet händt, tapetens botten blefve af 
skiftande olika färg och utseende». Sedan Hilleström fått samtliga 
dessa mattor färdiga (år 1765), börjar han utföra »en ovanligt stor 
golftapet till K. IVkij:ts tron i rikssalen med mångfaldiga chatteringar 
och grannlaga teckning, hvilken fordrar mer än vanlig möda och 
uppmärksamhet. För eget och en arbetares underhäll och aflöning 
har han att njuta 600 d:r k:t i månaden, alltsammans i afräkning pä 
den öfverenskomna betalningen för arbetet**).

Till denna matta, som utfördes i savonneri och mätte 118  qv.- 
alnar, hade den sedermera såsom Gustaf III:s dekorationsmålare be
kante Lars Bolandcr uppgjort ritningen. Mönstret var »i fason som 
mosaik ä la grecque», som det står i räkenskaperna, och bottnen 
mörkbrun med gula och röda rosor. Denne Bolander hade också 
uppgjort ritningen till åtminstone två af audiensmattorna, förmodligen 
till dem alla. Dessutom var han mycket sysselsatt som ornaments- 
målare i de kungliga rummen, särskildt i den väntade kronprin

*) För att se huru pass raskt han arbetade, kunna följande data vara intresse: 
Den stora golftapeten i konungens rum bestäldes i juli 1759 och var färdig i april 1760. 
Den skulle kosta 4800 d:r k:t. Drottningens var färdig den 23 sept. 1761 oeh kostade 
5000 d:r k:t. Den 7 okt. s. å. börjar han med kronprinsens, som var af lika storlek
och samma sort som de båda förra. Den blef färdig den 16 juni 1762. Samma pris. 
Samma dag börjar han med prins Carls, som är färdig den 23 febr. 1763 och kostar 
5300 d:r k:t. Får samma dag beställning på en dylik i Fredrik Adolfs och den 15
febr. 1764 på en i Sofia Albertinas audiensrum. Fl var och en af dem kostade också
5300 d:r k:t. Den sistnämnda är färdig den 23 jan, 1765. Utdrag ur Slottsb:s Kassa
räkningar i K. K. A. samt af Slottsb:s dep:s prot. i S. B. A.

**) S. B. I):s prot. 8 maj 1765, S. B. A.
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sessans, Sofia Magdalenas, våning samt komponerade äfven mönster 
till möbeltyg. Hans teckningar i den vägen visa ett påtagligt in
flytande af studier efter Oudry.

Ofvan nämnde arbetare, som hjelpte Hilleström med den stora 
mattan för rikssalen och äfven fullbordade densamma, hette Jakob G. 
Ekebohm. Med honom slöt hofintendenten Rehn år 1769 ett kon
trakt att för Strömsholms slott förfärdiga hautelisse-väfnader för sitser 
och ryggstöd till ett dussin länstolar. Ungefär samtidigt uppfördes 
han som ordinarie savonneriväfvare på slottstaten, men afled redan 
år 1775, då Hilleströms son, Carl Peter, får hans plats och lön (200 
d:r s:t). En annan lärjunge af Hilleström hette Jakob Schultze. Här 
inkomma således några nya namn, hvilka dock icke kunna hänföras 
till konstväfvarne på Stockholms slott. Arbetena bedrefvos nu mera 
fabriksmässigt utan konstnärlig prägel. Som vi redan nämnt, började 
Plilleström vid denna tid att öfvergå till oljemålningen, ehuru han 
stod qvar som väfvare med lön på stat. Gustaf III skulle nu snart 
skaffa honom arbete med förevigandet af karusellerna på Drottning
holm, konungens publika spisningar och andra lika märkliga tilldragel
ser, hvilka som tidsbilder dock alltid skola hafva sitt värde. För 
Hilleström sjelf var detta omslag af betydelse så till vida, som de 
arbeten, han såsom målare kom att utföra, ännu i dag kunna bära 
vitne om hans konstnärliga förtjenster och fel, under det att konst- 
väfvarens verk med få undantag redan gått förgängelsen till mötes.
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K o n t r a k t  m e l la n  s v e n s k a  m in is te rn  i P a r is ,  f r ih e r r e  C. F. 
S c h e f fe r ,  o c h  d i r e k t ö r e r n a  fö r  g o b e l in f a b r ik e r n a  i B e a u v a i s ,  

J .  B. O u d r y  o c h  B e s n ie r ,  a n g å e n d e  en  b e s t ä l ln in g  a f  
g o b e l i n v ä f n a d e r  fö r  S t o c k h o l m s  slott .

(Originalet i Kungl. Slottsbyggnaclsarkivet.)

Manufacture Royalle des Tapisseries, Etablie å Beauvais.

Copie de 1’ordre de ce quil faut faire pour Sa Majesté le Roy
de Suede.

Les S= Besnier et Oudry Entrepreneurs. II faut faire pour sa 
Majesté le Roy de Suede cinq pieces de tapisserie del ’histoire de 
Psiché pour estre placez dans la Chambre du tröne dont cy apres 
le detail de chaque piece et leurs grandeurs.

La grande piece represente Psiché qui entre dans le palais del 
ämour, conduite par le zéphir. Ce tableau a dix neuf pieds de Roy 
de Cours.

La toilettc de Psiché a onze pieds de Cours. Psiché qui mon- 
tre ses richesses ä ses soeurs a onze pieds de Cours.

A  1’Egard des deux pieces qui ne doivent avoir que six pieds 
chacune de Cours, dans 1’une il y aura Psiché abandonnée par 1’amour 
et dans läutre Psiché conduite par le Vanier

Le tout sur trois aulnes de Paris de hauteur, läulne a 3 plh  
8 p. Cette tenture de Tapisserie doit estre faite sans Bordure, elle 
sera payée aux Entrepreneurs pour chaque aulne de Paris de Cours 
sur trois aulnes de hauteur, ce qui comprend trois aulnes quavreez 
la Somme de Cinq cent quatre Vingt dix livres, ä Condition qu elle 
soit fabriquée dans toutte la perfection possible.

Plus est Ecrit: passé par devant au Bas est Ecrit:

et scene en cire u .nspagiie.
Signe de H o r l e m a n ,  Surintendant des B a ti-  

mens et j ardins de Suede et Scellé en cire 
d’Espagne.

Besnier. B. Oudry.
Vue Conforme a 1’original resté entre les mains

G. Disle. de M. M .r Oudry.
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