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S. A. K.

J  emlikt bestämmelsen i § 4 af Eders Kongl. Maj:ts förnyade 
nådiga stadgar för Nationalmusei konstafdelning af den 10 December 
1880 får jag härmed till Eders Kongl. Ma*j:t afgifva underdånig be
rättelse angående konstsamlingarnas tillväxt och förvaltning under 
år 1881. — ---------------------------------------------------- ------------ r - r  —

Med djupaste vördnad etc.

GUSTAF U PM ARK.

Bottiger.





Årsberättelse 1881.

S e d a n  den år 1880 församlade Riksdagen på Kongl. Maj:ts 
framställning beviljat en förhöjning af 10,050 kronor i det för Natio
nalmuseum uppförda ordinarie anslag samt godkänt ny aflönings- 
och utgiftsstat för Nationalmuseum, slutande på ett belopp af 46,350 
kronor, täcktes Kongl. Maj:t den 10 Dec. 1880 fastställa denna af 
Riksdagen godkända stat och i samband härmed utfärda förnyade 
stadgar för Nationalmuseum att från och med början af år 1881 lända 
till efterrättelse. Samtidigt meddelades nya stadgandcn angående 
Lifrustkammaren, hvarigenom den närmaste vården och tillsynen öfver 
dess samlingar, hvilken hittills utöfvats af Nationalmusei intendent, 
anförtroddes åt en särskild, af Kongl. Maj:t förordnad föreståndare. 
Till intendent vid Nationalmuseum utnämndes den 23 Dec. 1880 dr 
G. UPMARK, förut förste amanuens, till amanuenser den 31 Dec., dr 
G. GöTHE, förut andre amanuens, och dr L. LOOSTRÖM, hvarefter 
landskapsmålaren prof. P. D. IIOLM den 28 derpå följande Jan. af 
Kongl. Maj:t förordnades till konservator. Till biträde för sekrete- 
raregöromålens bestridande antogs af Nationalmusei nämnd den 24 
Jan. e. o. amanuensen dr J. BOTTIGER; till biträde för kamercraregöro- 
målens bestridande af intendenten den 13 Jan. d. v. kanslisten i Kongl. 
Kommersekollegium frih. H. Rehbinder. Till föreståndare för Lif
rustkammaren hade Kongl. Maj:t den 23 Dec. 1880 förordnat dr II. 
Hofberg.
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Samlingarnas
tillväxt.

Skulptur
samlingen.

Ehuru jemförelsevis få större konstverk blifvit förvärfvade, har 
dock den tillväxt, som Nationalmusei samlingar under det förflutna 
året erhållit, varit både till nummerantalet betydlig och jemväl i sig 
af stort intresse, såsom egnad att fylla åtskilliga märkbara luckor i 
de olika afdelningarnas serier. Det är särskildt den till skulptursam
lingen sig slutande samlingen af fornsaker från Medelhafsländerna, 
som jemte handtecknings- och gravyrsamlingen vunnit en rik och 
värdefull tillökning. För de vigtigaste förvärfven inom de olika af- 
delningarna lemnas här nedan redogörelse. Måtten äro i meter. 
Samtliga inköp och gåfvor finnas dessutom summariskt förtecknade 
i Bil. Lit. A. och B.

För den egentliga skulptursamlingen ha under året blifvit för
värfvade 15 föremål, hvaraf 1 såsom gåfva, de öfriga genom köp för 
ett sammanlagdt belopp af 597 kr. 60 Öre. Nästan alla tillhöra den 
redan förut ganska rika samlingen af modeller eller skizzer till sven
ske bildhuggares arbeten. Dessa äro:

Qvinnobyst i gips. H. 0,50, sannolikt ett idealiseradt por
trätt af fru Jeanette af Pontin, f. Elfving, och möjligen utförd af N. 
Byström .

Qvinnobyst i gips. H. 0,50, motstycke till föregående, och 
sannolikt ett verk åf samma hand.

Båda bysterna ha tillhört framl. prof. F. W. Scholander.
Porträttbyst i gips. Ii. 0,55. Fru Jeanette af Pontin, f. Elfving. 

Sannolikt ett verk af E. G. GöTHE.
Gåfva af öfverstelöjtnant F. af Pontin.
Svante Sture, hel figur. H. 0,25. Skizz i bränd lera af C. G.

Qvarnström.
Carl XII, hel figur. Ii. 0,58. Afgjutning i gips af en skizz af 

C. G. Qvarnström.

J. Berzelius, hel fig. PI. 0,26. Skizz i bränd lera af C. G.
Qvarnström.

E. G. Geijer, byst. PI. 0,25. I gips af C. G. Qvarnström.
Dessa fyra ha tillhört framl. hofintendenten Boklund.

Sex allegoriska figurer. Ii. 0,20 - 0,23: Handeln, Sjöfarten, In
dustrien, Idogheten, Rikedomen, Lyckan. Skizzer i bränd lera till 
statyer å Göteborgs börs, af C. G. QVARNSTRÖM.
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Tafvcl-
samlingcn.

Samlingen omfattar jemväl åtskilliga föremål af färgadt och ofärgadt 
glas samt brons, såsom spegelskifvor, nålar, en benskena m. m.

Från Grekland härstammar likaledes flertalet af de 21 föremål, 
hvilka m:r Edzvard M orris Erskine, f. d. engelsk minister i Stock
holm, vid sin afresa från Sverige haft välviljan förära Nationalmuseum, 
och som af honom blifvit förvärfvade under den tid han som engelsk 
minister vistades i Athen. Jemte några för musci samlingar nya vas
typer, hvaribland en sällsynt bombylios-form med rätvinklig platt 
grepe, må här framhållas en synnerligen prydlig liten amfora och ett 
litet flasklikt kärl, båda af glas med zigzag-ornering, å den förra i 
hvitt mot svart eller ursprungligen ametistfärgad botten, å den senare 
i gult, turkos och hvitt mot mörkblått, båda af hög ålder och antag
ligen af egyptisk eller fenicisk tillverkning. (Jfr S. Kensingtonmuseets 
samlingar n:r 985' 68 m. fl.); vidare en manlig bronsstatyett i tidig 
grekisk stil, dyrbar och af stort intresse. Bland öfriga till denna af- 
clelning hörande föremål må anföras ett litet pylon-likt altare af kalk
sten med rund trefotslik härd, funnet i närheten af Alexandria och 
antagligen grekiskt arbete, samt en kupa och en amfora af bränd 
lera, båda af betydlig storlek, funna under hamnarbeten i närheten af 
Chios och förärade till museet af Ef. K. H. prins Oscar samt af 
kommendören i Kongl. flottan 77/. Ulner.

För musei tajvelsamling ha under året blifvit inköpta 3 olje
målningar till ett sammanlagdt belopp af 1,200 kr., hvarjemte blifvit 
skänkta 4 oljemålningar och en miniatur (jfr Bil. Lit. A. och B.). 
Häraf ha med samlingarna införlifvats:

Okänd italip:nsk m ästare: Den hel. Petrus, half fig. åt v., 
ansigtet en face, med glest hvitt hår och skägg samt en nyckel i 
den mot bröstet tryckta v. handen. Brun mantel. Oljem. pä duk. 
H. 0,82. B. 0,62 (tillskrifven Domenichino).

Köpt af kammarjunkaren Th. Carlheim-Gyllenskiöld.

S ö d e r m a r k , Olof Johan: Porträtt af Franz Riepcnhausen, tysk
målare (1786 f  1831); bröstbild mot h. med svart sammetsbarett, 
mörkbrun rock, utvikt skjortkrage och grön långhalsduk med nål. 
Sign. 01. Södermark pinx. | Roma 1828. Oljem. på duk. PI. o,68- 
B. 0,56.

Köpt af Kongl. målaren P. Södermark.
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Till skulptursamlingen sluta sig samlingarna a j egyptisk-orien- Samlingen
o c fornsaka

taliska och aj- grekisk-romerska jornsaker Genom gäfvor och inköp — 
för ett belopp af 914 kr. 39 öre — ha dessa under året erhållit en till
ökning, som uppgår till omkring 700 n:r, hvarigcnom den sistnämnda . 
gruppens nummertal blifvit omkring tredubbladt. Dr Carlo Land
berg har till Nationalmuseum aflemnat den samling af grekisk-syriska 
föremål, som han bildat under forskningsresor i Orienten och som 
sedan 1876, då den hemfördes, varit utstäld i Svenska Slöjdförenin
gens Museum. Enligt af gifvarcn meddelad uppgift härrör en stor 
del af de skänkta föremålen från det forna Sidons nekropol. Andra 
äro tillsammans med mynt från Hadrianus ( 1 17 — 138 e. K.) funna i 
en s. k. grafbrunn vid byn Medjdal-Zavan i närheten af Tyrus\ några 
slutligen på Cypern. Samlingen utgöres af föremål af guld, silfver, 
brons och jern, af bränd lera och glas samt af ben. A f intresse är 
det stora antalet antika glas: fat, flaskor, vaser, bägare af omvex- 
lande form och i allmänhet ofärgadt, grönaktigt gods, de flesta funna* 
i den ofvannämnda grafbrunnen, af hvilken ritning i genomskärning 
och plan finnes bifogad. Bland bronsföremålen märkes jemte åtskilliga 
läkareinstrument och prydnadsfragment en ganska väl bibehållen man
lig statyett med den egyptiska kungliga hufvudbonaden. Föremålen i 
bränd lera utgöras dels af kärl och lampor af i allmänhet groft gods 
och konstlös form, dels af åtskilliga byster, statyetter och figurincr 
af arkaistisk hållning, bland hvilka flere påminna om de bekanta af 
Cesnola pä Cypern gjorda fynden. Hela samlingen, som ännu ej är 
i detalj undersökt, räknar omkring 400 n:r.

Från Greklands fastland och öarna härstammar en samling forn- 
saker, som blifvit förvärfvad för Nationalmuseum dels genom köp, 
dels som gåfva, i det hr M. N. RodocanacJii, svensk-norsk konsul i 
Pirmus — hvilken vid tvenne föregående tillfällen ihågkommit Natio
nalmuseum med gåfvor af likartade föremål — tillskjutit ena, museum 
den andra hälften af den till 2,000 francs uppgående köpesumman.
Den 261 nummer omfattande samlingen utgöres till större delen af 
alster af den gamla grekiska, i allmänhet enklare keramiken: kärl af 
olika typer samt hufvud och figuriner. Bland de förra förtjena att 
framhållas ett par ståtliga lekythos-former med figurteckningar i rödt 
mot hvit botten. Bland statyetterna, som i allmänhet ha en genre
mässig hållning, bära flere ännu spår af ursprunglig färgläggning.
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B oklund, Johan Christophen Porträtt af Herrmann Schieck, 
trädgårdsmästare i München, bröstbild mot h. med mörkt glest skägg, 
toppig gråbrun filthatt, utvikt skjortkrage, tröja af gult skinn. Studie 
i olja på duk. Sign. Herrmann Schieck, Gaertner in München nach d. 
Natur von JB . 1855. H. 0,65. B. 0,49.

Köpt af fru C. Boklund f. Stuttgardter.

VON R osen, Johan Georg Otto: Infanten Don Baltazar, kon.
Filip IV:s son, som barn*, hel stående hg. mot v. i ett landskap, 
iförd jagtdrägt och med bössa i h. handen; vid hans fotter en stor ljus- 
brun hund, t. h. synes framdelen af en grå vindthund. Kopia i olja 
på duk efter original af Velasquez i Madrid. H. 1,98. B. 1,07. Sign. 
G. v. R. e f t. Velasquez M adrid 1880.

Gåfva af grefve G. von Rosen.

O KÄND M Ä ST A R E: Porträtt af Anders Fredrik Reutersvärd,
öfverste (1756 f  1828); bröstbild mot h. med pudradt hår; i öppen 
blå uniformsrock med röd ståndkrage och silfverepåletter. Oval 
miniaturmålning på papper i guldfattning. H. 0,045. B. 0,035. Sign. 
(otydligt) R  I H  eller R  l  tt.

Gåfva af fröken Maria Bergman.

Samlingen a f handteckningar har under året till vuxit med 7 5 
nummer, hvaraf 72 genom köp för ett belopp af 224 kr. 80 öre, 
återstoden genom gåfvor (jfr Bil. Lit. A. och B.). Såsom det vigti- 
gaste må nämnas:

Wetterling, Alex. Clemens: Album med 28 teckningar:
utsigter, drägter, historiska kompositioner m. m. i blyerts, tusch, 
sepia och aqvarell, utförda under en »Resa från Stockholm till Da- 
larne i Augusti månad 1824».

StäCK, Josef Magnus: 8 teckningar: italienska och svenska
landskapsmotiv, i blyerts, kritor och aqvarell. Sign. och dat. 1845 
— 1854.

LU N D G REN , Egron Sellif: Lutspelerskor, utkast i rödkrita o. tusch.
BOKLUND, Johan Christophen En samling af 44 teckningar i 

blyerts, kritor, aqvarell eller med penna, dat. 1847—1877.
Bergii, Johan Edvard: Album med 32 landskaps- och figur

studier i blyerts och aqvarell.
Gåfva af fru Amanda Bergh, f. Helander.

Ilandteck-
ningssam-

lingen.
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Gravyrsam
ling C7i.

Tillväxten inom gravyrsamlingen med dertill hörande under- 
afdelningar, litografier, fotografier och graverade plåtar, har varit 
högst betydlig. Nummerantalet af nyförvärfvade föremål utgör 488, 
hvaribland dock många planchverk räknade såsom ett nummer. Häraf 
ha blifvit skänkta 26, de öfriga köpta för ett belopp af 2,647 kr. 22 
öre, det högsta, som hittills något år af ordinarie anslag kommit 
denna afdelning af samlingarna till del. A f dessa 488 n:r komma på 
afdelningen kopparstick och träsnitt 407, afdelningén litografier 37, 
fotografier 4 och graverade plåtar 40. Flere serier af främmande 
äldre mästares arbeten ha härigenom blifvit fullständigade samt de 
svenska och dansk-norska afdelningarna betydligt ökade. Arets för- 
värf kan på grund häraf anses synnerligen värdefullt. Det märkli
gaste är följande:

a) Kopparstick och etsningar.

R äIMONDI, Marc-Antonio: Judas Thaddæus, hittills saknadt blad i
sviten Jesus och apostlarne. B. 134— 136.

GäSPARINI, Andrea: Grekiska ruiner, 10 bl. Rom 1842—44.

DÜRER, Albrecht: Jungfru Maria med päronet. B. 41.
Jungfru Maria under trädet. B. 35. Gammal kopia med öppen 

skrift.
Den heliga Veronika. B. 64. — Paris dom. B. 65. — Den store 

kuriren. B. 81. “Moderna kopior af Aloys Petrak.
S01ÜLTZ, Daniel: Den plockade påfogeln.
Merian , M.: Carl Gustaf Wrangel, bröstbild efter en byst.
Maijr, W. C.: Johan Arckenholtz, half fig. efter G. Demarées, ex.

före all skrift.
K ilian , G. C.: Georg Kilian, half hg. efter G. Demarées.
DEGMAIR, A. H. J . : Jupiter och Leda, efter original af F. Boucher i

Nationalmusei tafvelsamling.
SPROSSE, C.: Rom, 32 Originalradirungen. Andresen 22—53.
R ohr, W .: Kriegsgesang der Kosacken, efter Jos. Brandt (modern)-

DELFF, Willi. J. : Sophia Hedwig af Braunschweig, efter Miereveld.
Franken 15.
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Amalia af Solms, efter Miereveld. Fr. 82.
Amalia af Solms, efter Miereveld. Fr. 83.

Suijderhoef, Jonas: Jacob Crusius. Wussin 21.
Rud. Hegger, efter J. de Vos. W. 34.
Isabella Clara Eugenia, efter P. P. Rubens. W. 44.
Alb. Kyper, efter D. Bailly. W. 49. I état.
Jac. Maestertius, efter N. van Negre. W. 51.
Dav. Nuyts. W. 61.
Jac. de Reves, efter F. Hals. VY. 71.
Claudius de Salmasia, efter N. van Negre. W. 74.
Wilhelm af Nassau-Oranien, efter P. Soutman. W. 94.
Knifhugget, efter G. Terborch. W. 122.

OSTADE, Adr. van: Ladan. B. 23.
HOOGHE, R. de: Slaget vid Narva, med dedikation till Carl XII och

P. Schencks adress.
K aiser , J. W .: 1856. Les Syndics, efter Rembrandt. Apell. 3.

DE L aunay, N.: »Le carquois épuisé», efter P. A. Baudouin. Bocher
11. 3 état.

CORNILLIET, J. B. A .: Kon. Carl XV, drottning Lovisa, 2 bl., hela
hg., efter N. de Keyser.

Zobel, Geo rg : Kon. Carl XV, half hg.

En samling af 137 etsningar af äldre och yngre danska konst
närer: Bartsch, de la Belle , Carmiencke, C. W. E ckersberg, 
F rölich, Gebauer, II. P. Hansen, Henr. Hansen, Haslund, C. 
F. Holm, K ornerup, K roiin, K yiin , K öbke, L ibert, L undbye, 
Madsen, Malciio, Marstrand, A. Melbye , E. Me y e r , A. A. Möl
ler , J  P. Möller, Pauelsen , S. II. Petersen , R oed, R örbye, 
S chach, T h iele, Z illen .
B allin , J . : Sömmerskan.

Franske krigsfångar, efter Protais.

N. LAFRENSEN (efter): Le Coucher des ouvrières en mode, grav. af
Dequevauviller. Bocher 16.
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»Le lever des ouvrières en mode», grav. af Dequevauviller. 
Bocher 36.

»La marchande à la toilette», grav. a f  G. Vidal. Bocher 37. 
»Les nymphes scrupuleuses», grav. af G. Vidal. Bocher 42.
»La soubrette confidente», grav. af G. Vidal. Bocher 6 r. 
»Valmont and Presid:te de Tourvel», grav. af R. Girard. Bocher 63. 

F O R S SE L L , Chr. : 24 konturetsningar efter teckningar ur Svenska
historien af Joh. Holmbergsson, utan skrift. Holmbergssons 
originalteckningar finnas i Musei handteckningssamling. 

R U B E N , L .: Sjelfporträtt med påskrift af konstnärens egen hand:
»Ludvig Ruben se ipse delincavit et sculpsit 1859».

16  etsningsförsök utförda i den af år 1875 anordnade, af L. Lowen- 
starn ledda etsareskolan, häribiand: ;
B oklund, J. Chr.: Rättvikskulla som binder kransar. Sign.
»Johan Boklund fe  c. N:o /».

Gellerstedt , A. T .: 20 etsningar utförda åren 1875— 1881, näm
ligen :

1. Tjärhofstvärgränd i Stockholm.
2. Kalmar slott.
3. Väderqvarn utanför Ystad. Sign. A. T. G. y 6.
4. Väderqvarnar vid Mörbylånga på Öland- 8 i en rad.
5. Väderqvarnar på Öland, 8 st.
6. Väderqvarnar pä Öland, till h. i bgr. en kyrka. Sign. A. T. G.
7. Väderqvarnar på Öland, till v. i bgr. en kyrka. Sign. A. T. G.
8. Kapelludden på Öland.
9. Gata i Visby: stadsmuren med 1 torn.

10. Gata i Visby : 'stadsmuren med 4 torn.
11 . Gata i V isby: stadsmuren med 2 torn.
12. Kalkugnsvaktarestuga på Gotland. Sign. A . T. G.
13. Väderqvarn och pilar vid hafsstranden; mot h. 2 segel.
13. Tre väderqvarnar vid stranden af ett vatten. Sign. A. T. G.
15. Förfallen stuga och ett aflöfvadt äppelträd. Rund. Sign.

. A. T, G,.
16. Pilträd vid hafsstranden. Sign. 8 1 A. T. G.
17. Vicolo S. Nicolo da Tolentino. Romerskt motiv.
18. Hus med spetsgafvel, nattstycke. Sign. A. T. G.
19. Biblioteksmärke, sfinx vid en källa.
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20. Tiggarbarn vid en trappa, efter G. A. Koskull. Sign. G. 
ef t. K,

HäGG (IIaig), Axel Herman: 12 etsningar, nämligen:
1. Flandriska spetsknypplerskor. Sign. och dat. 1879.
2. Tornet till S. Pierre i Caen. Sign. och dat 1879.
3. Portal till Notre-Dame i Huy i Belgien.
4. »Aftonklockan» (»The vesper bell»), medeltidsarkitektur. Sign.

och dat. 1879.
5. Gata i en gammal fransk stad. I bgr. två spetsiga torn. Sign.

och dat. 1880.
6. En gammal tysk qvarn. Sign. och dat. 1880.
7. »I aftonstunden» (»in the gloamin»), landskap med en parkmur.

Sign. och dat. 1880.
8. »Den lugna timmen» (»the quiet hour»), medeltidsarkitektur.

Sign. och dat. 1880.
9. »Morgonen till festen», medeltidsarkitektur. Sign. och dat. 1880.

10. Norra portalen till katedralen i Chartres. Sign. och dat. 1880.
11. Koromgången i katedralen i Chartres. Sign. och dat. 1881.
12. Predikstolen i S. Fermo Maggiore i Verona. Sign. och dat. 1881.

b) Böcker med kopparstick eller stålstick.
Mannelli, A. e. SANG ENI, F . : »I Freschi delle Loggie Vaticane»,

efter Rafael. Roma 1842. 42 konturetsningar med text.
Sandeart, Joachim von: »L ’acadetnia Tcdesca . . oder . . Teutsche

Académie» etc. Nürnberg 1675 —1679 (öfverförd till boksam
lingen).

W Ü E T H L E , Fr.: »Malerische Aussichten von Süd- und Nord-Tirol». 40 
stålstick med text.

»Galcries historiques de Versailles.» 16 vol. pl. med 4 vol. text. 
Chamberrain, John: »Original Designs». London 179 6 -9 7 , med

74 facsimile efter handteckningar af L. da Vinci, Caraccerna’ 
Guido Reni m. fl.

F röLICII, L .: »Amour et Psyche»; 20 etsningar. Paris 1862.
»L ’oraison dominicale»; n  etsningar. Paris 1863.

c) Böcker med träsnitt.
A mman, J.: Leon. Fronspergers Kriegsbuch. Francfort 1596. — Jfr

Andresen: Deutscher Peintre-Grav. 226.
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R ichter, Ludw.: »202 Holzschnitte nacli Zeichnungen von» . . .  2
Auflage. Leipzig 1864. — Jfr Hoff. Richter s. 250 och ff.

d) Litografier.

Psyclie buren af zefirer, efter original i brons i Nationalmuseum, litogr. 
af C. Möller.

S ödermark, O. J . : Sjelfporträtt, litografi af P. Södermark.
K iöRBOE, C. F . : Kon. Carl X V  till hast, efter original i National

museum, litografi af Lafosse.
L indegren, Amalia: Drottning Lovisa, bröstbild, efter original i

Nationalmuseum, litografi af J. Cardon.

c) Litografiska verk.

Hamilton, Hugo: »Förteckning på Sweriges enskildta tafwelsamlin-
gar». Stockholm 1828.

S öderberg, G.: »Svenska landskap, tecknade och litograherade af» .. . 
Stockholm 1830.

BlLLMARK, C. J.: »Pittoresk resetour från Stockholm till Neapel» 1852.
» »Stockholm». 6 pl.

Strömer, J. FL: »Svenskt album» 1852.
Malm , W .: »Konstnärsgillets album».
WlCKENBERG, P .: »Album efter taflor af» . . .

f) Graverade plåtar.

Padt-BrugGE, FL d. y.: Titelblad till »Observationes juris practicse»
med författarens, Clas Rålambs porträtt.

BERGQVIST, C.: Chr. Polhem, half fig.
» Drottn. Lovisa Ulrika, half fig.

G ill b e r g , J.: Kon. Adolf Fredrik, half fig.
Martin, J. F . : Minne af den 17 Juli 1789 (slaget vid Högland). Efter 

det staten tillhöriga å Rosersberg befintliga originalet af 
J. L. Desprez.

» Indulgences pléniéres, efter J. L. Desprez.
» Promotion médicale, efter J. L. Desprez.

J. L. Desprez (efter): Temple dAmour projetc pour Haga:
» Alternativ 1, 6 plåtar, grav. af Beskow.
» Alternativ 2, 3 plåtar, grav. af Beskow.
» Alternativ 3, 3 plåtar, grav. af Beskow,
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J. L. DESPREZ (efter?): Teaterbyggnad med en korintisk kolonnad*,
4 plåtar, grav. af Beskow.

» Villa med halfrund apsis, 4 plåtar.
» Paviljong med två flyglar, utan kolonner, 2 plåtar.
» Paviljong med två flyglar och kolonner, 2 plåtar.
» Rundbyggnad med en korintisk kolonnad, 3 plåtar.
» Fängelsebyggnad med fyra runda hörntorn, 4 plåtar. Samt

liga dessa utan sign.
F orssell, Chr.: Kon. Carl X IV  Johan, hel fig., efter Gérard.

» Esaias Tegnér, bröstbild i profil, efter Maria Röhl.

För samlingarna a f konsts löjdförem ål ha under året blifvit för -Samlingen a f  

värfvade 61 n:r, samtliga såsom gäfva. Jemte den samling af grekisk- kjTnmaL 
syriska fornsaker, hvilken ofvan blifvit omnämnd, öfverlemnades af 
dr Carlo Landberg ett antal af 26 n:r prydnadsföremål i silfver 
eller förgyld och försilfrad koppar, burna af nutidens druser och 
andra syriska stammar: arm-, ben- och fingerringar m. m. af origi- 
nela former och en egendomlig dekoration, hvilken ej saknar konst- 
industrielt intresse. Den hittills fåtaliga samlingen af gemmer har 
genom gåfva af enkefriherrinnan U. M. A. Stjernstedt, f .  Liljencrantz 
ökats med 5 kaméer och 22 intaglier. Från samma gifvarinna härröra 
äfven tvenne små vackra emaljmålningar af okänd mästare, ursprung
ligen doslock eller urboetter, den ena med »Hercules och Omfale» 
sannolikt från 1700-talets begynnelse, den andra »Amor dragen i en 
char af gracerna» antagligen från samma århundrades midt. Den 
keramiska afdelningen har ökats med 4 plattor af gammal spansk
morisk fajans med metall-lustre, delar af en plafond, nyligen upptäckt 
vid reparationen af ett gammalt hus i den spanska staden Carmona 
i Andalusien, och skänkta genom kammarherren M. Björnstjerna, 
samt med två vaser af japansk fajans, framstående prof af modern 
konstskicklighet, rikt prydda med målning samt blommor, insekter 
o. d. i hög relief närmande sig friskulptur. De båda senare, hem
förda med Vegaexpediionen, ha öfverlemnats genom professoren' frih.
A. E. Nordenskiöld.

Boksamlingen, enligt stadgarna omfattande arbeten rörande bil-Boksamlingen. 

dande konst och dermed i närmare sammanhang stående ämnen, har 
under året ökats med 189 nummer, hvarje häfte af periodiskt utkom-
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mande verk likväl räknadt såsom ett. Häraf komma pä tidskrifter 
108 n:r, allmän konsthistoria 18, skulptur 3, målarkonst 7, gravyrkonst 
2, konstindustri 1 ;  återstoden 50 n:r utgöres af kataloger och diverse 
småtryck.

Depositioner. I konstafdelningen ha under året varit såsom deposition mot
tagna och utstälda 15 konstverk, å hvilka förteckning meddelas i 
Bil. Lit. C.

Tjenstemän- Arbetena vid museum ha varit fördelade så, att INTENDENTEN,
nens verk m

samhet, jemte de honom i denna egenskap tillkommande göromål, utöfvat 
närmaste vården öfver handtecknings- och gravyrsamlingarna, ama
nuensen GöTHE öfver skulptur- och tafvelsamlingarna samt boksam
lingen, amanuensen LOOSTRÖM öfver samlingen af konstslöjdföremål 
äfvensom öfver musei utställningsmateriel och öfriga bohag, hvar- 
jemte han tagit del i arbetena vid gravyrsamlingen och särskildt i 
allmänhet ombesörjt förevisningen derstädes Tisdagar och Fredagar. 
Konservatorn prof. Holm har å bestämda timmar tre dagar i vec
kan varit i museum närvarande för att med råd och anvisningar till- 
handagå de kopierande* dessutom biträdt vid besigtningar samt mot
tagande och afsändande af konstverk. A f de tvenne vid museum 
verksamme e. o. tjänstemännen har dr H. HULDT varit sysselsatt med 
förtecknande och ordnande af äldre delar af gravyrsamlingen, dr 
J ohn Bottiger jemte sekreteraregoromålen med upprättande af re
gister till äldre museihandlingar samt dessas katalogiserande och ord
nande. Semester har af intendenten åtnjutits den 10 maj—30 Juni, 
af amanuensen Göthe 4 Ju li—4 Aug., af amanuensen Looström 29 
Aug.—29 Sep t., hvarjemte intendenten den 20—30 Juni, amanuensen 
Göthe den 4—29 Aug. haft särskild tjenstledighet. Sådan har äfven 
varit konservatorn prof. Holm beviljad från den 27 Juli —30 Sept. 
samt sekreteraren dr Bottiger 9 Sept.—30 Nov. Intendentens befatt
ning har från 10 Maj—30 Juni dels på grund af musei stadgar, dels 
enligt särskildt kongl. förordnande bestridts af amanuensen Göthe. 
Dr Huldt har på förordnande bestridt ordinarie amanuensbefattning 
10 Maj—30 Juni samt 9—29 Sept., hvarjemte han 9 Sept.—30 Nov. 
uppehållit sekreterarens göromål. Dr Bottiger har haft förordnande 
för ordinarie amanuens 4 Juli —19 Sept. Studieresor i utlandet hafva 
under året företagits af intendenten (10 Maj—30 Juni), som tagit 
kännedom om konstsamlingar i Holland, Belgien, Amiens, Paris och
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London, samt af e. o. amanuensen Bottiger (9 Sept.—30 Nov.), som 
likaledes studerat konstsamlingarna å sagda orter, med särskild hän
syn till der befintliga skulpturalster. Dr Looström har under sin 
semester idkat studier i konstsamlingarna på Säfstaholm och Viby- 
holm.

Beträffande arbetenas fortgång inom de olika afdelningarna är Museiarbete- 

att anföra följande: Vid skulptur samlingen med den dertill sig S\u.nas f o;t*unt>
tande fornsaksamlingen ha, med undantag af några ännu ej fullt be
stämda fragment, samtliga under året inkomna föremål, till ett antal 
af något öfver 700 blifvit beskrifna, mätta och införda i vederbörande 
förvärfskataloger. Likaså vid tafuelsamlingen, der förarbetena för en 
utförlig katalog fortgått så, att samtliga oljemålningar af italiensk, 
fransk och skandinavisk skola äfvensom tillväxten sedan 1867 blifvit 
granskade, och beskrifning öfver dem upprättad. A f »Förteckning 
öfver oljefärgstaflor m. m. i Nationalmuseum» har utgifvits en ny 
upplaga, den tionde, omfattande 1,346 n:r oljemålningar och 153 n:r 
aqvareller, miniaturer o. d., mot resp. 1,334 och 152 i nionde upplagan, 
som under året blifvit slutsåld. I anordningarna inom denna del af 
samlingarna har ingen annan förändring vidtagits, än att arbeten af 
norske och danske konstnärer blifvit, så vidt möjligt, sammanförda 
på ett ställe.

Samtliga under året inkomna teckningar och gravyrer, 482 n:r, 
ha blifvit införda i förvärfskatalogen och sedermera inordnade i mot
svarande delar af hufvudsamlingen. Under åren 1870, 1871, 1872 
inkomna gravyrer ha blifvit fullständigt förtecknade (af Looström 
och Huldt), hvarjemte förteckningarna på tillväxten under åren 1865,
1 875 (Upmark) och 1878 (Looström) samt på den 1866 från Kongl. 
Biblioteket öfverlemnade s. k. Hårlemanska samlingen (Huldt), huf- 
vudsakligen omfattande arkitektur och ornament, blifvit afslutadc.
Samtliga dessa gravyrer, med undantag af den sistnämnda special
samlingen, hvilken tills vidare bibehålies såsom ett helt, ha liksom 
qvarliggande från 1868, 1875 och 1876 blifvit införlifvade med huf
vudsamlingen. A f det stora antal gravyrer, som sedan f. d. Kongl. 
musei öfvergång i Nationalmuseum blifvit för statens samlingar för- 
värfvade, återstå f. n. oförtecknade endast mindre delar af tillväxten 
1873, I&74>. äfvensom specialförteckning saknas öfver en del af den 

gtefve JV, Bjelke till Museum testamenterade gravyrsamlingen.
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Ur den stora genom sammansmältning af olika äldre samlingar bil
dade hufvudsamlingen ha under de närmast föregående åren efter 
hand uttagits verken af sådana mästare, hvilkas arbeten finnas mono- 
grafiskt beskrifna, eller eljest ansetts vara af särskildt intresse. Dessa 
verk ha med ledning af tillgänglig literatur blifvit kritiskt bestämda 
och ordnade samt sedermera i allmänhet kartonerade, hvarvid befint
liga dubletter afsondrats. På detta sätt ha blifvit genomgångna ver 
ken af de i Bartsch: »Le peintre-graveur» upptagne mästare af ita
liensk, tysk och nederländsk skola (häribiand Marc-Antonio Rai
mondi, Lucas van Leyden, Albrecht Dürer) samt vidare af dclla Bella, 
Boissicu, Callot, Delfi, Dietrich, Erhard, Falck, Hollar, Rembrandt, 
Strange, Suijderhoef, Wille äfvensom af spanske, svenske, norske och 
danske konstnärer. Under år 1 881 har tillkommit den synnerligen 
rika samlingen af D. Chodowieckis verk, kritiskt undersökt och ord
nad (af Huldt) efter Engelmans monografi. Härjemte har början blif
vit gjord med bestämning och ordnande af den egentliga hufvud
samlingen, af hvilken inom tyska skolan blifvit (af Upmark) genom
gångna verken af de mästare, hvilkas namn börja på A —G, efter 
dubletters afsöndrande upptagande 5 portföljlådor och 3 större port
följer.

Inom samlingarna a f konstslöjdföremål, af hvilka, som bekant, 
större delen ännu förvaras å Ulriksdals slott, ha under året förvärf- 
vade föremål blifvit beskrifna och katalogiserade. Ofver den i konung 
Carl XV:s testamente inbegripna samlingen af föremål i silfver och 
guld, enligt kongl. föreskrift af den T2 April 1873 till förvarande 
mottagen i statens historiska museum, har en ny beskrifvande för
teckning blifvit upprättad. Samtliga till konung Carl XV:s samling 
hörande keramiska föremål, till större delen förvarade å Ulriksdal, 
ha blifvit mätta.

Tjmstercsor. De under Nationalmusei intendents öfverinseende stälda, staten
tillhöriga samlingarna af konst- och konstslöjdföremål ä de kongl. 
slotten ha under året blifvit flcre gånger besökta, till en del i sam
manhang med der pågående inventering. Intendentens tjensteresor, 
för hvilka godtgörelse uppburits af statsverket, ha upptagit 1 3 1/Ä 
dagar- tjensteresor ha jemväl företagits af konservatorn (1 dag) af 
amanuensen LoostrÖm (11 dagar) och af c. o. amanuensen Iluldt 
(2 dagar).
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Tvenne Drottningholmssamlingen tillhöriga oljemålningar: Restaura
. . tioner.

N:r 36, A. Roslin: porträtt af Hedvig Elisabeth Charlotta, 
hertiginna af Södermanland - samt

N:r 53, efter M. Dahl: porträtt af kon. Carl XII 
ha undergått en provisorisk restauration.

I samband med afgifvande af underdånigt förslag till fö r ny ad ̂ Inventering a f  
r i - i  r i t -  . i . statens konst

stadgar för Nationalmusei konstafdelning hade Nationalmusei nämnd samlingar.

den 27 Okt. 1880 hemstält, att en inventering af samtliga under 
Nationalmusei intendents tillsyn och vård stälda, staten tillhöriga sam
lingar måtte ega rum. Genom nådigt bref af den 12 Aug. 1881 till 
intendenten vid Nationalmuseum förordnades amanuensen vid Kongl. 
biblioteket CHRISTOFER ElCHHORN och genremålaren J akob K ulle 
att å tid, som efter aftal med intendenten kunde finnas lämplig, verk
ställa inventering af samtliga de i Nationalmusei konstafdelning in- 
förlifvade eller i dess förråd befintliga samlingar af konst- och konst
industriföremål äfvensom af de staten tillhöriga likartade samlingar 
å de kongl. slotten, lvvilka enligt nu gällande förnyade nådiga 
stadgar för Nationalmusei konstafdelning af den 10 Dec. 1880 äro 
stälda under intendentens öfverinseende. Inventeringsarbetet, i hvil- 
ket tjenstemännen vid Nationalmuseum deltagit, började den 24 
Aug. och afslutades den 8 Okt., då, med undantag af handteck
nings- och gravyrsamlingarna, alla de olika afdelningarna blifvit . 
genomgångna. Underdånig berättelse angående det samma afgafs 
den 25 i samma månad och remitterades den 30 derpå följande Nov. 
till Nationalmusei intendent. Som den långt framskridna årstiden 
förhindrade fortsättandet af de undersökningar, hvartill inventeringen 
gifvit anledning, måste till en kommande årsberättelse uppskjutas den 
detaljeräde redogörelsen för den samma. .

I Nationalmusei nämnd, som vid slutet af år 1880 utgjordes af National- 

hrr öfverintendenten F. L. Dardel, frih. J Nordenfalk, kansli-WÄJi/ namn(i  
sekreteraren N. F. Sander och professor F. KJELLBERG, ha på grund 
af de nya museistadgarna intendenten och konservatorn ingått såsom 
ledamöter. Som suppleant i nämnden qvarstod sedan 1880 grefve 
G. VON R osen, hvarefter Kongl. Maj:t den 4 Febr. till andre och 
tredje suppleanter förordnade intendenten prof. F. W. Scholander 
och dr C. D. AF WlRSÉN. Sedan intendenten Scholander den 9 Maj 
med döden afgått, förordnades efter honom till suppleant prof. A. T.



Kansligöro- 
mål och 

expedition.

Statens
inköpsnämnd.

GELLERSTEDT. För handläggning af musei angelägenheter har nämn
den under året haft i i  ordinarie och 7 extra sammanträden, vid 
hvilka, jemlikt bestämmelserna i gällande museistadgar, upplästs de 
inför intendenten i förvaltningsfrågor förda protokoll, under året upp
gående till 51. Inkomna mål ha enligt diarium uppgått till 271, 
livaribland 26 kongl. bref, beslut eller remisser. Antalet utgångna 
direkta embetsskrifvelser utgör jemlikt registraturet 44, hvaribland 
6 underdåniga utlåtanden äfvensom underdånigt förslag till stadgar 
angående inlösen af lefvande svenske mästares arbeten samt angående 
förvaltningen af S. Gieseckes donation. Öfriga utgående försändelser 
i tjensteärenden uppgå under månaderna April—Dec. enligt postbok 
till 67.

På Kongl. Maj:ts framställning hade den år 1880 församlade 
riksdagen medgifvit, att af det under Nationalmusei stat uppförda 
reservationsanslag, stort 9,000 kronor, till inlösen af konstverk af 
lefvande nordiske mästare, de 3,000 kronor, hvilka varit afsedda till 
inköp af norske och danske konstnärers arbeten, finge från och med 
år 1881 öfverflyttas till det på samma stat uppförda och till musei 
nämndens omedelbara förfogande stälda anslaget »till samlingarnas 
ökande». Sedan Nationalmusei nämnd med anledning häraf den 2 Maj 
1881 inkommit med underdånigt förslag angående användandet af ofvan- 
nämnda reservationsanslag, numera minskadt till 6,000 kronor, fast- 
stälde Kongl. Maj:t den 27 i samma månad förändrade »bestämmelser 
angående inlösen för statens räkning af lefvande svenske konstnärers 
arbeten», hvilka bestämmelser under det förflutna året för första gån
gen tillämpats. Underdånigt förslag till inlösen för statens räkning 
af konstverk af denna art upprättas enligt dessa bestämmelser af en 
nämnd, bestående af de fem ledamöterna i Nationalmusei nämnd 
jemte tre af Kongl. akademien för de fria konsterna bland dess 
ledamöter samt tre af museinämnden bland konstnärer och konst
älskare valda personer. Till ledamöter för år 1881 utsågos af Kongl. 
akademien:

prof. J. A. Malmström, v . prof. G. Saloman, prof. J. W. Wa l
LANDER och
af Nationalmusei nämnd:

bruksegaren C. E kman, prof. G. RETZIUS, grosshandlaren P. 
F urstenberg \
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samt till suppleanter 
af Kongl. akademien:

v. prof. M. E. WlNGE, prof. direktören vid Kongl. akademiens 
läroverk, grefve G. VON R osen, kongl. statybildhuggaren J. B ör- 
JESON;
af Nationalmusei nämnd:

prof. C. Curman, dr G. Göthe, godsegaren O. G. Bobergii.
Nämndens sammanträde egde rum den 22 Okt. Bland åtta in

sända konstverk, hvaraf sex oljemålningar och två skulpturverk, be
slöt nämnden att hos Kongl. Maj:t till inlösen och utförande i mar
mor, jemlikt företedd gipsmodell och till ett pris af 6,000 kronor, 
föreslå en af P. Hasselberg hembjuden qvinlig staty, kallad »snö
klockan». Sedan nämndens förslag af Kongl. Maj:t den 4 Nov. blif- 
vit gilladt, har beställning å sagda konstverk blifvit hos konstnären 
gjord och af denne antagen.

Nationalmusei konstafdelning och Lifrustkammaren ha liksom 
under föregående år hållits afgiftsfritt tillgängliga för allmänheten 
Söndagar, Tisdagar och Fredagar, samt mot en inträdesafgift af 50 
öre Måndagar, Onsdagar och Torsdagar. Under veckorna 19—25 
Maj samt 12— 18 Dec. har museet för rengöring hållits stängdt. Ord
ningsregler för besökande faststäldes vid nämndens sammankomst 
den 5 Dec. Antalet besökande å söcknedagar jemfördt med mot
svarande siffror under de närmast föregående fyra åren, utvisas af 
nedanstående tabell. ,

1881 1880 1879 1878 1877

å fridagar...................
å betalningsdagar.....

3 6 , 5 5 1

6,232
39,213

6 , 1 3 3

3 7 , 8 4 7

6,187
38,309
6,006

33,461
7,065

Summa 42,783 45,346 44,034 44,3U 40,526

Söndagsbesöken ha ej blifvit räknade, men torde efter en be
räkning af omkring 1,200 för hvarje Söndag kunna antagas uppgå till 
åtminstone 60,000. Sänkningen i totalantalet besökande år 1881, jem
fördt med de närmast föregående åren, torde i någon mån få till- 
skrifvas den dåliga väderleken under sommaren och ett derigenom 
minskadt antal resande. Besöken å söckendagarna fördela sig på de 
olika månaderna på följande sätt:
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Månad. Fridagar. Betalningsdagar. Summa.
Januari . ....................... 2,752- 264. 3,016.
Februari.............. . 1.783- 202. 1,985-
Mars............. ............... 2 ,211. 249. 2,460.
April .......................... 2,578. 216. 2,794.
Maj ...................... 1,680. 141. 1,821.
Juni ....................... . 3.631- 756. 4,387-
Ju li................................ 4.705- 946. 5,651-
Augusti ...................... 3.762. I , I 2 1 . 4,883.
September................... 3.482. 764. 4.246.
Oktober...................... 2,968. 723- 3,691-
November.......... . 5.396. 737- 6,133-
December.................... 1,603. M3- 1,716.

Summa 36,551- 6,232. 42,783-

Högsta antalet besökande å fridag, Fredag 11  Nov. .. 1,096.
Lägsta » » » Fredag 23 Dec. .. 75-
Högsta antalet besökande å betalningsdag, måndag 3 Okt. ... 272.
Lägsta » » » Torsdag 24 Mars... 5-

Det höga antalet besök i Nov. står i samband med den utställ
ning, som då egde rum af konstverk, hvilka såsom bröllopsgåfvor 
blifvit förärade till DD. KK . HH. kronprinsen och kronprinsessan.

Fritt tillträde Frikort för idkande af teoretiska studier ha utdelats till ... 18 pers.
garna. Frikort för idkande af praktiska studier eller för kopiering- 

ha utdelats
till konstnärer, tecknare o. d...... ............-............. ......................  25 »
» lärjungar af Kongl. akad. för de fria konsterna...........  42 »
» lärjungar af tekniska skolan i Stockholm .....................   36 »
» enskilda lärjungar af i Stockholm verksamme konstnärer 48 »
» yrkesidkare (de fleste målare) .................................    12 »
» militärer ...........................................    7 »

• » andra personer ............................................... .........................  41 »
Summa 229 pers.

hvaraf 121 män och 108 qvinnor.

Motsvarande antal under
år 1880 utgjorde ...................... 186 hvaraf 89 män 97 qvinnor
» 1879 »   192 * 98 » 94 »
» 1878 »   194 » 96 » 98
» 1877 »     186 » 122 » 64

»
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Antalet konstverk, som under året blifvit kopierade uppgår till Kopiering. 

i i 7, antalet afslutade eller påbörjade kopior till 247, hvilka på de 
olika skolorna äro fördelade på följande sätt:

Italiensk-Spanska..... ............... . 15 konstverk 28 kopior
T ysk a ......................... ...................  2 » 2 »
Nederländska............ ...................  23 » 33 »
Franska.............. ....... ................... 4 » 6 »
Svenska ...................... ...................  51 * 1 14 »
Norsk-Danska ......... ...................  22 » 64 »

Summa 117  konstverk 247 kopior

gravyrs anilin - 
gens degag

nande.

I dessa summor äro likväl ej inberäknade teckningar efter anti
ken i skulptur- och gipssamlingarna, liksom ej heller efter föremål i 
lifrustkammaren och i konstindustrisamlingarna. Bland sålunda kopie
rade konstverk har Rasmussens »utsigt från Hardangerfjorcl» blifvit 
utförd 15 gånger, S. Jacobsens »vinterlandskap» 11  gånger, A. Wahl_ 
bergs »fiskläge vid Bohuslänska kusten» 9 gånger, den sammes »mån- 
skenslandskap» 7 gånger, Kiörboes »flyende räf» 6 gånger, G. Ryd
bergs »vårlandskap» samt »påfven Innocentius X:s porträtt» hvardera 
5 gånger.

Handteckningar och gravyrer ha på begäran framlemnats till Handteck- 

genomseende Tisdagar och Fredagar. Antalet af sålunda utlemnade mngs~ och 
volymer eller portföljer uppgår

för år 1881 till ....................................    343
» » 1880 »     390

» » 1879 » .............................................. 318
» » 1878 » ......... .............. ................... 177

» » 1877 »     203

Bland de studerande utgöres flertalet af lärjungar vid Kongl. 
Akademien för de fria konsterna, men härjemte ha många konst
närer och konstvänner samt ätskillige utländske forskare rådfrågat 
samlingen.

De staten tillhöriga konstsamlingarna å Drottningholms, Ulriks- Samlingarna 

dals och Gripsholms slott ha under sommaren varit talrikt besökta a de longl' 
af resande. A  alla tre slotten har kopiering och studier af till sam
lingarna hörande föremål egt rum, ehuru något register öfver dessa 
kopior ej kunnat föras.

slotten.
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Ur samlin
garna utlå
nade konst

verk.
Den ekono
miska ställ

ningen.

a) Ordinarie 
anslag.

b) Extra  
anslag.

c) Fdrevis- 
ningsmedel.

Ur statens konstsamlingar ha med Kongl. Maj:ts särskilda till
stånd varit utlånade de i Bil. Lit. D. förtecknade konstverk.

Inkomster och utgifter å de ordinarie anslagen ha fördelats på 
följande sätt:

Inkomster:

F a s ta  a n s la g R e se r v a t io n s a n s la g

Summa
Perso
nalen

Brännm
aterial 

m
. m

.

G
olf, fönster, 

0. renhållning

Sam
lingarnas
vård

Boksam
lingen

Sam
lingarnas

ökande

Lefvande
konstnärers

arbeten

Behållning från
1880 ............... — 208,93 000,7 4 4,563,04 2,005,00 6,777,71

Statsanslag 1881 24,350,00 5,000,° ° 2,700,00 1,5o0,00 300,00 6,500,00 6,000,00 46,350.00

Summa 24,350,°° 5,000,00 2,700,00 1,708,93 3 0 0 ,7 4 11,063,04 8,005,00 53,127,71

Utgifter:
Utgifter 18 8 1....... 24,25o,00 4,882,98 2,263,50 1,311,60 276,02 5,584,01 — 38,568,11
Återlevererad be

hållning ........... IOO,oo 117,02 436,50 — 653,5=
Reserverad be

hållning till 1882 397,3 3 24,72 5*479,°3 8,005,00 13,906,08

Summa 24,35°,00 5,000,0° 2,700,00 1,708,93 3 0 0 ,74 11,063,04 8,005,00 53,127,71!

Behållningen å de fasta anslagen, uppgående till 653 kr. 52 öre, 
har efter räkenskapens afslutande blifvit i föreskrifven ordning till 
statsverket återburen.

A  det extra anslag, som år 1873 beviljades för mottagande och 
vård af de af kon. Carl X V  till svenska staten testamenterade sam
lingarna utgjorde

behållningen från år 1880...........................  Kr. 5,020: 48
samt utgifterna år 18 8 1...............................  » 231: 60
hvadan återstå till 1882......................    Kr. 4,788: 88

Häraf äro 2,500 kronor reserverade för utgifvande af beskrif- 
vande förteckningar öfver nämnda samlingar.

Förevisningsmedlen, hvilka inflyta genom stadgade inträdes- 
afgifter, utgjorde för år 1881 3 ,116  kronor. Enligt kongl. bref af den 
10 Dec. 1880 skall af dessa medel årligen utgå till lönefyllnad och 
till livréer åt vaktbetjeningen vid Nationalmuseum ett belopp af 550 
kronor samt till Lifrustkammaren, så länge dess samlingar äro i Natio
nalmuseum inrymda, 1,000 kronor. A f den odisponerade återstoden
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har på förslag af intendenten och efter Nationalmusei nämnds be
stämmande blifvit användt:
till aflöning af en kontrollant vid uppbörden af förevis

ningsmed el .............................................................................. Kr. 192: —
till restaurationsarbeten ............................................................  » 90: —-
till bokinköp ................................................................................. » 292: 70
till materiel för gravyrsamlingen ............................................ » 370: —
för diverse ändamål ...................................................................  » 515: 70
hvarefter det återstående............................................................ » 105: 60
blifvit jemte 2 kronor, som återstodo på anslaget till livréer, öfver- 
fördt å anslaget till samlingarnas vård och underhåll.

Den under året slutsålda nionde upplagan af förteckning öfver cl) Katalog-
tnedel.

oljefärgstaflor m. m. i Nationalmuseum har lemnat en behållning af 
1,259 kronor 10 öre, hvilket belopp blifvit reserveradt till 1882 för 
att efter museinämndens bestämmande användas på sätt stadgarna 
föreskrifva till vetenskapliga publikationer öfver samlingarna eller till 
åstadkommande af efterbildningar af föremål ur de samma. A f kata
logmedel finnas förut jemlikt kongl. beslut af den 19 Dec. 1879 
reserverade 700 kr. för utgifvande af bidrag till Nationalmusei skulp
tursamlings historia.

Genom ett den 13 Maj 1880 upprättadt testamente hade fröken Ju lia  Sophia
Gieseckes

Julia Sophia Giesecke, som den 15 i samma månad afled i Stock- donation. 

holm, bland annat förordnat, att de tvenne henne tillhöriga fastig- *
heterna n:r 7 i qvarteret Lammet, Klara församling, med adressnum
mer 59 vid Drottninggatan, samt n:r 7 i qvarteret Islandet, Adolf 
Fredriks församling, med adressnummer 11 vid Holländaregatan skulle 
jemte större delen af hennes lösörebo och öfriga egodelar samt tvenne 
särskildt uppräknade konstslöjdforemål tillfalla Nationalmuseum, under 
hufvudsakligt vilkor, att egendomarna ej finge afyttras, samt att af 
behållna inkomsten minst hvart femte år inköptes ett värderikare 
konstverk. Sedan bevakning af testamentet blifvit genom Justitie- 
kanslersembetet den 13 Juli 1880 verkstäld, bemyndigade Kongl.
Maj:t den 17 Juni 1881 Nationalmusei nämnd och intendent att i före- 
skrifven ordning af vederbörande testamentsverkställare mottaga dona
tionen, bestående af de båda fastigheterna taxerade till 145,000 kr. 
samt, efter afdrag af alla omkostnader för begrafning, boets utred
ning m. m., ett kontant belopp af 1,676 kr. 3 öre. Boets skuld upp-
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gick samtidigt till 11,807 kr. 26 öre. Nationalmusei nämnd, som den 
7 sistlidne Juni inlemnat underdånigt förslag till reglemente angående 
förvaltningen af donationen, antog till vice värd för fastigheterna 
från och med den 1 Juli 1881 arkitekten i Kongl. Öfverintendents- 
embetet G. Dahl, under hvilkens tillsyn åtskilliga nödiga, till en del 
ganska omfattande reparationsarbeten blifvit verkstälda. Donationens 
inkomster och utgifter under halfåret Ju li—Dec. 1881 utvisas af föl
jande sammandrag af räkenskapen.

Inkomster:

Kontant af utredningsmännen i boet ......... Kr. 1,676: 03.
Två qvartals hyror ..........................................  » 6,125: —
Räntevinst...........................................................  » 48: 33. 7,849:36.

Utgifter:

Ett af donationen utgående legat ................ » 500: —
Räntor och amortering.................................... » 393: 50.
För egendomarnas onera, underhåll och re

parationer........................................ ......... . » 3,234: 54. 4,128: 04.

Behållning till 18 8 2 ....................................... ..............................  3,721: 32.
Summa 7,849: 36.

Som vid 1881 års slut lagfart å egendomarna ännu ej blifvit 
vunnen — samt följaktligen reglemente angående donationens förvalt
ning ej af Kongl. Maj:t faststälts — har något inköp af konstverk 
för donationsmedel under det förflutna året ej kunnat ega rum. L ag
fart har -sedermera den 30 Jan. innevarande år blifvit af Stockholms 
rådstufvurätt beviljad, och reglemente den 9 Febr. af Kongl. Maj:t i 
nåder faststäldt.

Nationalmuseum i Mars 1882.

G U S T A F  U PM A R K .
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Bil. Lit. A.

Förteckning på under år 1881 för Nationalmusei 
samlingar inköpta konstverk.

För skulptursamliogen.

Två qvinliga byster i gips, till ett pris a f .....  Kr. 400: —
Fragment af en marmorrelief, medeltidsskulptur » 20: —
Häst, modellerad i vax, tillskrifven Rugendas » 21: —
Fyra skizzer af C. G. Qvarnström .....................  » 66: 60
Sex skizzer af C. G. Ovarnström.......... ..............  » 90: — 50.

För samlingen af fornsaker.

Tvenne amforor af bränd lera.............................  Kr. 70: —
Altare af kalksten .................................................. » 100: —
Flaska af glas............................................................ » 10: —
En samling af 261 n:r grekiska fornsaker, för 

hvilka Nationalmuseum erlagt hälften af 
den till 2,000 francs uppgående inköps-

summan med ...................................................  » 734- 39 914: 39

För tafvelsamlingeo.

Södermark, O. J . : Porträtt af F. Riepenliau-
sen, oljem. på duk........................................... Kr. 300: —

Okänd italiensk mästare: Den helige Petrus,
oljem. på duk .................................................. » 400: —

Boklund, J. Chr.: Porträtt af H. Schieck, studie
i olja på duk...................................................  » 500: — j 2o o :__

Transport 2 ,711: 99.
4
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Transport 2 ,711: 99. 
För handteckningssamlingen.

Album med teckningar af A. C. Wetterling... Kr. 30: —
64 div. teckningar af svenske och utländske

konstnärer, de flesta af Boklund................ » 144: 80
7 teckningar af främmande konstnärer, Aeg.

Sadeler, v. Diepenbeck, Fr. Verdier m. fl. » 50: — 224: 80.

För gravyrsamlingen (incl. litografier).

13 gravyrer af och efter Dürer, Schiiltz, Rai-
‘ mondi, Suijderhoef.......................................... Kr. 280: 77

14 n:r gravyrer, litografier och träsnitt af W.
Delff, Kaiser m. fl., samt af och efter
svenske konstnärer..........................................  » 1 15: 70

Teckningar ur svenska historien efter J. Holm-
bergsson, graverade af Forssell .....................» 25: —

L ’oraison dominicale. Amour et Psyché af L.
Frölich ............................................................... » 40: —

1 Freschi delle Loggie Vaticane ......................  » 15: —
2 gravyrer efter Boucher.......................................  » 2: —
Etsning af A. v. Ostade.......................................  » 10: —
Galeries historiques de Versailles......................  » 200: —
137 etsningar af danske konstnärer...................  » 175: —
20 etsningar af A. T. Gellerstedt......................  » 50: —
Etsning af R. de Hooghe .................................... » 21: 50
Kopparstick efter Lafrensen ................................  » 32: 50
Kopparstick af A. U. Berndes.........................   » 1: 50
31 n:r div. gravyrer och gravyrverk, hvari-

bland många svenska porträtt samt Cham
berlains Original Designs.............................  » 244: 55

10 etsningar af A. H. H ägg....................  » 500: —
26 n:r div. gravyrer (Ruben’s sjelfporträtt).....  » 115: 50
Kopparstick af W. Rohr (Kriegsgesang der

Kosacken) ........................................................  » 22: 50
5 gravyrer efter Lafrensen och Baudouin......... » 200: —

Transport Kr. 2,05 r. 52 2,936: 79.
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Transport Kr. 2,051: 52 2,936: 79. 
Etsning* af A. H. Hägg (Predikstol i S. Fermo) Kr. 50: —
Etsning af A. H. Hägg (Koromgång i Chartres) » 90: —
Kopparstick efter Lafrensen samt litografi

verk af G. Söderberg och efter P. Wic-
kenberg...............................................................  » 42: 20

9 kopparstick af Suijderhoef och D elff............  » 63: 50 2,297: 22.

För samlingen af graverade plåtar.

Polhems porträtt, grav. af Bergqvist ................ Kr. 20: —
36 plåtar af Bergqvist, Gillberg, J. F. Martin,

Beskow, till större delen efter L. Desprez » 250: —
Porträtt af konung Carl X IV  Johan och af E.

Tegnér, grav. af Forssell.............................  s> 80: — 350: __

Summa Kr. 5,584: 01. .
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Bil. Lit. B.

Förteckning på gåfvor till statens konstsamlingar
år 1881.

Till skulptursamlingen.

A f  öfverstelöjtnant F . a f  Pontin:
Byst i gips: Fru Jeanette af Pontin, f. Elfving.

Till samlingen af fornsaker.

A f dr Carlo Landberg:
En samling af grekisk-syriska fornsaker, mynt m. m.

A f m r Edw ard M orris Erskine, f  d. engelsk minister i  Stockholm:
21 n:r grekiska fornsaker.

A f  hr M. N. Rodocanachi, svensk-norsk konsul i Pirceus, Grekland: 
Hälften af en samling af 261 n:r grekiska fornsaker (den andra 

hälften inköpt af Nationalmuseum).
A f H. K . H. prins Oscar, hertig a f Gotland:

Kupa af bränd lera, från Mindre Asien.
A f kommendören v id  KongL flottan C. R. Th. Ulner:

Amfora af bränd lera, från Mindre Asien.

Till tafvelsamlingen.

A f g r  e f ve G. von Rosen:
Hnfanten don Baltazar», af gifvaren utförd kopia efter Velasquez. 

A f kammarherren A. F . Lilienstolpe:
J. M. Stäck: Landskap med fiskare, som draga not.

Genom testamente a f fram l. dfverstelöjtnant E . Engm an:
P. Wickenberg: Riddare bortför en ung qvinna (ungdoms

arbete).
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A f agréén vid  KongL akademien fö r  de fria  konsterna J .  Z. Black- 
stadius:

Porträtt af Alexander Roslin, kopia af gifvaren efter Roslins 
sjelfporträtt i Florens.

A f fröken M aria Bergm an:
Porträtt af öfverste A. F. Reutersvärd, miniatur af okänd mästare.

Till handteckningssamlingen.

A f direktör Rob. Broiihn:
C. A. Ehrensvärd: qvinna och en bock, la verad pennteckning. 

A f fru  Carola Boklund, f .  Stuttgardter:
M. Hess: porträtt af J. C. Boklund, blyerts.

A f fru  Amanda Bergh, f .  Helander:
Album med 32 studier af framl. professor Edvard Bergh, blyerts 

och aqvarell.

Till gravyrsamlingen (incl. litografier m. m.)

A f kammarherren A. F . Lilienstolpe:
3 div. kopparstick.

A f fru  Carola Boklund, f. Stuttgardter:
En samling etsningsförsök af svenske konstnärer (16 n:r).

A f öfverintendenten C. Holst:
2 fotografier efter reliefer i Kristiania.

A f hofgravören A. Salm son:
2 daguerrotypier efter skizzer af B. P2. Fogelberg till konung 

Carl X IV  Johans staty.
A f bruksegaren A. v. Stockenström:

P s y c h e  b u re n  a f  ze firer, l i to g ra f i  e fte r o r ig . i N a tio n a lm u se u m . 

A f Svenska Slöjdföreningen:
Mönster för konstindustri och slöjd, årg. VIII.

Till samlingen af graverade plåtar.

A f hof gravören A. Salm son:
H. Padt-Brugge d. y . : Titelblad till Clas Rålambs »Observatio-

nes juris practicse» med författarens porträtt.
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Till samlingen af konstslöjdföremål.

A f dr Carlo Landberg:
En samling af orientaliska qvinnoprydnader.

A f friherrinnan U. M. A. Stjernstedt, f .  Liljencrantz:
En samling af 22 intaglier, 5 kaméer och 2 emaljer, förut till

höriga riksheraldikern frih. A. Stjernstedt.
A f Vegaexpeditionen:

Två vaser af modern japansk fajans.
Genom kammarherren C. M. G. Björnstjerna:

4 plattor af gammal spansk-morisk fajans.
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Bil. Lit. C.

Förteckning på konstverk såsom deposition mottagna 
och utstälda i Nationalmusei konstafdelning år 1881.

A f historiemålaren C\ G. H ellqvist (Januari):
Hellqvist, C. G.: Sten Sture d. y:s död. Oljemålning på duk.

A f DD. K K . H H . kronprinseii och kronprinsessan (November):
Arbo, P. N.: Dagen, mytologisk bild.
Gude, PI. F . : Utsigt af Kristiania.
Lövås, H.: Skogsparti.
Müller, M .: Furuskog vid månsken.

* Nielsen, Am.: Vinterlandskap.
Sinding, O .: Utsigt från Lofoten.
Ulfsten, N .: Kustlandskap med uppdragna båtar, samtliga olje

målningar.
Kyhlberg, Regina: Sju utsigter från Vermland: Karlstad, Kri

stinehamn, Filipstad, Sunne, Dejefors, Rammen, Torsjö; samtliga 
aqvareller.
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Bil. Lit. D.

Förteckning på ur statens samlingar år 1881 
utlånade konstverk.

Till konstutställningen i Göteborg

Ur Nationalmusei samling:
HafstrÖm, G.: Kontraband. Oljem. på duk.
Hansen, C .: Konfrontationen. Oljem. på duk.

Till den af Föreningen för Nordisk konst anordnade utställningen 
af arbeten af j. Höckert

Ur Nationalmusei sam ling:
Dansnöje i Delsbo. Oljeskizz.
Tio st. teckningar i blyerts och krita.

Ur samlingen å Stockholms slott:
Dalkulla, bröstbild. Studie i olja.
Porträtt af beyen i Tunis. Oljem. på duk.

Ur samlingen å Ulriksdals slott:
Porträtt af konung Carl XV. Oljem. på duk.


