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Till Konungen!

V id  Nationalmusei nämnds sammanträde den 5 Februari 1883 
väcktes af en dess ledamot förslag (bilagan n:r 1) om åvägabringande 
af monumentala väggmålningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus, 
som omfattar två stora vestibuler, en nedre och en öfre.

Detta förslag afsåg att — utan att besvära Eders Kongl. Maj:t 
eller Riksdagen med någon framställning om extra anslag — söka
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2 VÄGGM ÅLNINGAR

för ändamålet bereda erforderliga medel på annat sätt, nemligen genom 
att dertill använda en del af den årliga ränteafkastningen af »Sofi 
Gieseckes donation» till Nationalmusei konstafdelning; i hvilket af- 
seende erinrades, att stiftarinnan af nämnda donation i fråga om 
dispositionen deraf hufvudsakligen blott fäst det vilkor, att af behållna 
årliga afkomsten af donationen skulle åtminstone hvart femte år för 
museet inköpas något större konstverk, det vill säga ett sådant af 
högre värde. För detta ändamål borde ock, enligt det af Eders 
Kongl. Maj:t den 9 Februari 1882 faststälda Reglemente angående 
förvaltningen af den Gieseckeska donationen, af de upplupna ränte- 
medlen för hvarje femårsperiod reserveras en summa af 25,000 kronor. 
Om nu en dylik summa finge hvart femte år användas till beko
stande af väggmålningar i Nationalmuseum, skulle de i museibygg- 
naden för sådana afsedda väggytorna efter hand kunna prydas der- 
med, liksom det icke heller kunde anses främmande, att på ena
handa sätt anskaffades åtskillig för museibyggnaden behöflig deko
rativ skulptur.

Ur denna synpunkt har motionären vidare betonat vigten och 
önskvärdheten af att söka främja en monumental konst, helst våra 
dagars konstverksamhet, vare sig af bristande understöd eller i saknad 
af uppmuntran, visade en benägenhet att utmynta sig i småting. 
Men det kunde svårligen vara ändamålsenligt eller rätt gagneligt, 
a t t ' de moderna museerna öfverfyldes med småskulptur eller staffli- 
taflor, hvilka medförde ett städse växande kraf på ökadt utrymme. 
A tt föredraga vore förvärfvandet af större och mera betydande konst
verk, hvilka, då de hänförde sig till hela folkets religiösa och sociala 
lif och hade skönhetens prägel, vid sig fäste åskådarens blick samt 
tilltalade både hans hjerta och eftertanke. Denna uppfattning, som 
redan banat sig väg till allmänheten sjelf, kunde väl ock sägas 
hafva funnit ett märkligt uttryck, när Sofi Giesecke till National
m useum  testam en terad e all sin egendom  och dervid endast fäste det 

ofvan omförmälda hufvudvilkoret, att donationens medel skulle sam- 
mansparas, så att de tid efter annan lemnade tillgång till förvärf
vandet af något större konstverk. Och månne icke dessa medel, i 
full öfverensstämmelse med gifvarinnans grundtanke och syfte, skulle 
användas på ett både lämpligt och värdigt sätt, om genom dem för 
våra färgkonstnärer anvisades täflingsfält å de nakna väggytor i vårt
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konstmuseum, hvilka allt hitintills — man skulle kunna säga förgäf- 
ves — varit försedda med inskriften: plats för väggmålning?

Men äfven om en eller annan konstnär kunde framställa en kom
position, lämplig att såsom en väggtafla utföras, skulle det antag
ligen vara ett fel att utföra den, om den icke inginge såsom länk i 
en serie eller stode i sammanhang med föregående eller efterföljande 
enligt en på förhand genomtänkt och bestämd plan. Att utarbeta 
en sådan borde i första rummet tillkomma Nationalmusei nämnd; 
men då i museibyggnaden äfven vore inrymdt Statens Historiska 
museum, som med afseende å den fosterländska odlingen innefattade 
så vigtiga och rikhaltiga samlingar, borde äfven Kongl. Vitterhets 
Historie och Antiqvitetsakademien inbjudas att genom utsedda ombud 
samverka med museinämnden för utarbetande af förslag till ämnen 
att behandlas i de afsedda väggmålningarna. Ehuruväl en sålunda 
sammansatt kommission kunde anses fullt kompetent att utarbeta 
förslag i ämnet, skulle dock, enligt motionärens mening, saken vinna 
genom ett mångsidigare skärskådande och blifva föremål för ett större 
deltagande, om en allmän och fri täflan utlystes och af tillgängliga 
medel utfästes ett par pris för dem, som kunde framlägga de bästa 
förslagen till ämnen för målningarna. Härigenom skulle en hvar, 
som kunde känna sig dertill hugad, lemnas tillfälle att i frågan uttala 
sin mening.

Sedan dessa förberedelser vore undangjorda, kunde kommissio
nen skrida till de åtgärder eller ingå med den underdåniga fram
ställning, som erfordrades for beredande af de till företagets genom
förande nödiga penningemedlen.

Med anledning af hvad sålunda blifvit anfördt och föreslaget, 
beslöt Nationalmusei nämnd vid sammanträde den 5 Mars 1883 in
bjuda Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitetsakademien att utse 
tvenne ledamöter för att jemte riksantiqvarien samt museinämndens 
ledamöter och suppleanter bilda en komité, hvilken skulle utfärda 
inbjudning till täflan i fråga om upprättande af skriftliga förslag till 
ämnen för och anordning af väggmålningar å de omförmälda plat
serna, äfvensom sedermera bedöma de inkomna förslagen. Bemälda 
akademi, som välvilligt upptog denna inbjudning, utsåg till delegerade 
sina ledamöter universitetskanslern m. m. herr friherre L . De Geer, 
presidenten m. m. C. F. Waern och riksantiqvarien m. m. H. Hildebrand.
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När sålunda en komité för frågans behandling blifvit bildad, 
sammanträdde densamma den 9 April 1883 och utfärdade samma 
dag, efter föregången öfverläggning, en till konstnärer och konst
vänner stäld inbjudning (bilagan n:r 2) att upprätta och före årets 
slut till Nationalmusei intendent insända behörigen märkta skriftliga 

fö rsla g  till ämnen fö r  monumentala väggm ålningar i mu se ibyggna
dens trapphus.

För förtjenstfulla förslag voro utfästa tvenne pris: ett å 300 och 
ett å 150 kronor, hvarjemte ett eller flere accessit skulle kunna efter 
omständigheterna utdelas.

Vidare upplystes, att de väggytor eller fält, som kunde med 
målningar prydas, voro följande, nemligen:

i  den öfre vestibulen, 2 trappor upp, tvenne stora, odelade vägg
fält, mätande hvartdera i höjd 6,37 meter (21 sv. fot 5 verktum) och 
i bredd 13,60 meter (45 fot S 1/* vt.); hvartdera fältet med belysning 
både från norr och söder samt, från sin nedre gräns räknadt, beläget 
6,07 meter (20 fot 4 7/s vt.) högt öfver golfvet;

och i  den nedre vestibiden, 1 trappa upp samt motsvarande 
byggnadens mellersta våning, två stora väggytor, hvardera med be
lysning blott från en sida samt genom två framspringande pilastrar 
af 0,76 meters (2 fot 6 3/4 vt.) bredd delade i tre fält, af hvilka ett 
större, eller midtfältet, mätte i höjd 5,96 meter (19 fot io 3/4 vt.) och 
i bredd 5,10 meter (17 fot), samt de begge lika stora sidofälten ena
handa höjd af 5,96 meter (19 fot io 3/4 vt.) mot en bredd af 3,42 meter 
(11 fot 6 vt.);

alltså enligt den nuvarande och ursprungliga arkitektoniska anord
ningen tillsammans 8 väggfält, deraf 2 mycket stora och 6 mindre, 
men jemförelsevis dock ganska betydande, enär äfven de minsta inne
hölle mer än 200 qvadratfot.

Hvarje till täflan insändt förslag till ämnen för målning borde 
omfatta samtliga väggfälten och tydligt angifva ämnet för hvarje sär
skild framställning, hvarvid den täflande kunde föreslå delning af 
större fält till två eller flere äfvensom sammanslående af smärre fält 
till ett. I öfrigt hade komitén af hållit sig från att föreskrifva några 
bindande vilkor eller göra någon inskränkning för de täflande med 
afseende på ämnenas innehåll, art eller formbehandling.

Sedan denna inbjudning blifvit genom pressen offentliggjord,
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inkommo inom föreskrifven tid, eller före den i Januari 1884, fjorton 
täflingsförslag, hvilka i behörig ordning öppnades och registrerades. 
Öfver deras väsentliga innehåll upprättades af Nationalmusei intendent 
ett sammandrag, som i litografiskt öfvertryck utdelades till komite- 
rade, äfvensom bland dem och till deras närmare kännedom cirku
lerade en afskrift af sjelfva förslagen. En kortfattad öfversigt af de
samma bifogas äfven här (bilagan n:r 3).

Efter på detta sätt underlättad och förberedd granskning sam
manträdde komiterade den 28 Februari 1884. Enligt det härvid förda 
protokoll (bilagan n:r 4) förklarade de, att intet af de ingifna täflings- 
förslagen kunde i sin helhet varda till utförande föreslaget, men be- 
slöto enhälligt att tilldela förslaget n:r 5 med motto: »E n fa ld ig  san
ning» ett andra pris å 150 kronor och förslaget n:r 7 med motto: 
»Ja g  vet ett, som aldrig dör, dom öfver död man. E d d a » , ett accessit 
å 100 kronor.

Sedan namnsedlarna blifvit öppnade, befans det förstnämnda 
förslaget, n:r 5, hafva till författare agréen vid Kongl. Akademien 
för de fria konsterna historie- och genremålaren Gotthard Werner och 
det senare förslaget, eller n:r 7, ledamoten af nämnda akademi, 
professoren m. m. M. E. Winge.

Vid sammanträdet anmälde intendenten Uptnark, att kansli
rådet Sander, innan de inom föreskrifven tid inkomna täflingsförslagen 
blifvit öppnade, utom täflingen inlemnat ett försegladt, af honom ut- 
arbetadt förslag i ämnet; hvarjemte nu äfven inlemnades ett likaledes 
försegladt, af professor Kjellberg uppgjordt förslag.

Som de af Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitetsakademien 
utsedda delegerade ansågo sitt erhållna uppdrag vara afslutadt, sedan 
de på grund af den utfärdade inbjudningen inkomna täflingsförslagen 
b lifv it und erkastad e g ran sk n in g  och  bedöm an de, m en intet a f  dessa 

kunnat till utförande antagas eller förordas, hvarföre ledamöterna af 
Nationalmusei nämnd ansågo komitén böra fortsätta sitt värf, till 
dess ett antagligt förslag kunde varda utarbetadt för att underställas 
Eders Kongl. Maj:ts pröfning, så beslöt Nationalmusei nämnd vid 
sammanträde den 6 Mars 1884 att härom till bemälda akademi aflåta 
en ny inbjudning. Till svar å densamma ingick det meddelande, att 
akademien den 20 i samma månad valt en delegerad, nemligen 
riksantiqvarien Hildebrand.
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Mot slutet af år 1884 och under följande året 1885 hade komi- 
terade enskilda öfverläggningar, hvarvid till utgångspunkter för diskus
sionen tjenade dels de af kanslirådet Sander och professoren Kjell
berg ingifna förslagen (bilagorna n:r 5 och 6), dels tvenne anonyma, 
efter den ofvan omförmälda täflingen inkomna förslag (bilagorna n:r 
7 och 8), dels ock de förut skärskådade täflingsförslagen. Härtill 
kom slutligen ett senare förslag (bilagan n:r 9) af professor Kjellberg, 
hvilken dermed återkallade och ersatte sitt förut ingifna förslag.

Vid komiterades berörda enskilda öfverläggningar yppade sig 
snart mycken meningsskiljaktighet, på sätt äfven framgår af proto
kollet (bilagan n:r 10) vid det sammanträde den 12 December 1885, 
då komiterade slutligen gingo att genom omröstningar fatta defini
tiva beslut och söka sammanjemka meningarna, der så kunde ske.

De ingifna täflingsförslagen, hvilka i allmänhet tycktes vara 
upprättade af konstidkare, hade nog haft flere detaljer, hvilka kunde 
lämpa sig för framställande i målning. Åtskilliga af dem, äfven bland 
de bättre, saknade emellertid en önskvärd enhet eller genomgående 
ledande grundtanke. Andra åter gingo öfver från kulturhistoriska, 
historiska och politiska ämnen till allegorier, eller från rent konkreta 
ämnen till blott anakronistiskt sammanstälda figurgrupper, eller från 
figurbilder till landskap, hvilka icke lämpligen här borde göras till 
någon hufvudsak. Men i ett afseende röjde alla de ingifna täflings- 
förslagen en öfvervägande eller afgjord riktning mot samma drag
ningskraft, samma oöfverlagdt tilltalande tankegång: valet af foster
ländska ämnen.

Derom blefvo ock komiterade snart ense, att till behandling i 
de monumentala väggmålningarna i Nationalmuseum borde väljas 
konkreta ämnen ur vår historia, företrädesvis sådana, som hänförde 
sig till den andliga odlingen och konstutvecklingen; likaså att man 
borde undvika s. k. allegorier. Endast en komitéledamot uttalade 
den åsigten, att man, utan att binda sig vid s. k. nationella ämnen, 
väl kunde, då här vore fråga om ett konstmuseum, pryda det med 
bildframställningar ur den allmänna konstutvecklingen, från och med 
den gamla egyptiska och klassiska konsten fram igenom renässans
perioden och in på den moderna europeiska konstens område.

Mera svårlöst visade sig frågan, huru långt fram åt eller tillbaka 
i tiden de nationella ämnena borde väljas. I förra afseendet förelåg
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ett bestämdt förslag, nemligen att en bild jemväl ur vår egen samtid 
skulle framställas med den nu regerande konungaättens stamfader 
såsom en hufvudiigur. Men härvid mötte många svårigheter, och 
förslagställaren sjelf återkallade sitt förslag redan af det skäl, att åt 
den bildframställning, han i detta afseende åsyftat, endast skulle kunna 
anvisas ett sidoordnadt eller rättare underordnadt stycke väggfält, 
och detta innerst i den öfre vestibulen och på en ansenlig höjd öfver 
golfytan. Der skulle nemligen framställas inhemska representanter 
för lärdomen och konsten, grupperade kring konungarne Carl XI, 
Gustaf III och Carl X IV  Johan.

Efter öfvervägande af skäl och motskäl blef dock nämnden 
ense derom, att i bildserien icke borde upptagas något ämne yngre 
än från 1700-talet.

I fråga åter om ett äldsta ämne voro meningarna deremot mycket 
delade. Vid anstäld omröstning visade sig, att fem af komiterade 
mot fyra ansågo, att den hedniska forntiden borde i serien represen
teras genom någon framställning vare sig ur den gamla gudasagan 
eller ur hjeltesagan. A f de fem, som röstade för denna mening, 
uttryckte dock en komitéledamot den åsigt, att han skulle finna det 
tillfyllestgörande, om det sålunda antagna ämnet kunde behandlas 
såsom' en inledning till kristendomen, utan att detsamma behöfde 
erhålla för sig ett särskildt fält. I denna syftning hade äfven pro
fessor Kjellberg uttalat sig i sitt senare förslag.

De fyra, som yttrat sig emot uppställandet af ett fornnordiskt 
ämne, hade anfört sins emellan mycket olika motiv, såsom att den 
hedniska myt- och hjeltesagan icke vore uteslutande svensk egendom, 
utan lika mycket tillhörde de öfriga skandinaviska länderna eller i 
allmänhet hela den germaniska stammen; att åsigterna eller uppfatt
ningen af hithörande frågor voro mycket delade jemte det mycken 
svårighet skulle möta för konstnärlig behandling af dessa ämnen; 
att då statens historiska museum otvifvelaktigt i en icke aflägsen 
framtid skulle erhålla sin egen lokal, ämnen ur den gamla mytologien 
och hjeltesagan der vida lämpligare kunde målas.

Häremot invändes å andra sidan, att, om fornnordiskt ämne 
kunde målas i ett tilltänkt annat museum — oafsedt om medel dertill 
någonsin skulle kunna beredas eller icke — så kunde det lika väl 
målas i Nationalmuseum och borde det äfven, då man ville der fram-
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häfva hufvudepokerna i vårt folks utveckling*, att den omständig
heten, att myt- och hjeltesagorna tillhörde äfven andra delar af den 
ger maniska folkstammen, alldeles icke utgjorde något skäl för att 
uppoffra dem, då man såg t. ex., huru omsorgsfullt tyskarne sökte 
tillvarataga dessa dyrbara minnen och begärligt tillegnade sig inne
hållet äfven af den nordiska sagoliteratur, som föga eller intet kunde 
anses tillhöra dem; att den hedniska forntiden i norden frambragt 
och utpräglat en egendomlig och storartad verldsåskådning, gifvit 
karakter åt folklynnet, grundlagt seder och bruk, som ännu fortlefva, 
i folkets sinnen rotfäst begreppen om både lagbunden konungamagt 
och lagbunden folkfrihet, tidigt erkänt eganderätten såsom odlings 
säkra grundval, lemnat outplånliga spår i våra lagar och vårt rikes 
indelning, så att af dessa och mångfaldiga andra skäl denna period 
borde representeras och framhållas för folkets ögon genom en lämplig 
bildframställning, hvilken ingalunda värdigt kunde eller borde be
handlas såsom ett biämne vid kristendomens införande; att våra 
gamla förfäders smycken och vapen, ja, i väsentlig mån jemväl 
drägter och redskap äfvensom bohagsting af metall vore så kända, 
att i detta afseende för konstnären icke borde uppstå större svårighet 
vid behandlingen af ett fornnordiskt ämne än t. ex. vid behandlingen 
af ett antikt-klassiskt eller ett bibliskt, som dock så ofta valdes till 
föremål för konstnärlig behandling; att sagan inledde vår historia, 
genom sin ideala halt lemnade en helsosam näring åt unga sinnen 
och erbjöde förträffliga motiv för den konstskapande fantasien; att 
man ock derföre af principiella skäl borde hålla på denna period 
såsom en nationell grundval och såsom en protest emot ett ständigt 
upprepande af klassiska motiv och en ofta ofruktbar, stundom för- 
slöande eller till förstening ledande kopiering af antika former, med 
förbiseende af de för konsten rika malmgångar i vårt eget folks lif 
och dess historia likasom ock i den oss omgifvande naturen, hvilka 
malmgångar leda sig tillbaka till den gråa forntiden.

Denna åsigt stärktes under ärendets vidare behandling, då genom 
omröstning med 7 röster emot 2 afgjordes att, beträffande den ord
ning, i hvilken målningsserien efter ämnenas lämpligaste fördelning 
borde inom trapphuset förekomma, de äldre eller äldsta ämnena 
skulle målas i den öfre vestibulen och de moderna eller yngre i den 
nedre.
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Skälen för detta beslut voro hufvudsakligen följande. Då man 
inom nedre vestibulen befinner sig å afsatsen en trappa upp; eller i 
museibyggnadens mellanvåning, är åskådaren stäld på samma plan 
som nedre gränsen af de två härvarande väggytorna, hvilka äro af- 
sedda för målningar och hvardera delad i tre fält. A  dessa 6 fält 
kunna med större fördel anbringas väggtaflor, hvilkas figurer erhålla 
fullständig porträttlikhet och insättas i en omgifning af föremål, som 
till alla detaljer kunna kopieras efter verkligheten eller på grund af 
nöjaktig kännedom om densamma. Här vore alltså rätta platsen för 
behandlingen af ämnena från den moderna tiden, hvilka icke lämpli
gen kunde framställas å öfre vestibulens väggfält, alldenstund dessa 
äro belägna med sin nedre gräns mer än 20 fot öfver golfytan. På ett 
så betydligt afstånd från åskådaren måste naturligtvis figurerna be
räknas erhålla vida större dimensioner än i nedre vestibulen, och 
just derföre egnade sig öfre vestibulens fält för behandlingen af de 
äldre och äldsta ämnena, hvilkas figurframställningar både med hän
syn till teckning eller formgifning samt färgeffekter och komposition 
borde förlänas en mera ideal och dekorativ prägel.

Hela den konstnärliga anordningen synes oafvisligt kräfva en 
sådan ämnenas fördelning.

Som emellertid vidare en bestämd gräns borde med afseende 
å ämnena uppdragas mellan öfre och nedre vestibulerna, beslöts genom 
4 röster, deraf ordförandens röst såsom utslagsröst, emot 4, att i öfre 
vestibulen skulle å det ena (vestra väggfältet) målas ett ämne från 
den hedna forntiden och på det motsatta fältet ett ämne från medel
tiden, men å nedre vestibulens väggfält bilder från 1500-, 1600- och 
1700-talen.

De fyra, som voro af en annan mening, hade ansett, att i öfre 
vestibulen kunde å ena fältet målas någon framställning från medel
tiden och å motsatta fältet ett ämne från Gustaf Vasas regering, 
samt i nedre vestibulen bilder blott från 1600- och 1700-talen. Men 
hufvudskälen häremot voro: att, på sätt, ofvan förmälts, hedna tiden 
borde representeras genom en egen väggtafla; att öfre vestibulen på 
ett lämpligt sätt kunde egnas åt de två stora hufvudperioderna: den 
hedna tiden och den katolska medeltiden samt den nedre vestibulen 
åt den moderna eller protestantiska tiden, från hvilken Gustaf Vasa 
icke borde afskiljas.
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Återstod således nu att söka fastställa några närmare bestäm
melser angående ämnena och deras anordning i nedre vestibulen. ' I 
detta afseende blefvo komiterade utan omröstning ense derom, att 
bildframställningarna derstädes skulle börja å väggen till höger från 
den inträdande åskådaren samt närmast afsatsen en trappa upp vid 
ingången till Lifrustkammarens f. d. lokal och fortsättas å motsatta 
väggen från vester (från fönstren) och till förut nämnda afsats en 
trappa upp* samt att å högra väggytan skulle å midtfältet framställas 
Gustaf II Adolfs personlighet i lämplig situation och omgifning såsom 
hufvudämne, och å motsatta väggen likaledes såsom hufvudföremål 
för bildframställningen Frihetstiden eller Gustaf III, dervid i öfrigt 
öppet lemnadt att efter vidare skeende profiling eller kartongtäflan 
bestämma, huruvida de båda väggytorna skola bibehållas tredelade 
och sålunda tillsammans bilda sex tailor eller förvandlas till blott 
två fält.

Sedan dessa beslut blifvit fattade, uttalade komiterade den 
mening, att det borde tillkomma Nationalmusei nämnd att pä grund
valen af de sålunda utaf komiterade fattade besluten, hvilka borde 
underställas Eders Kongl. Maj:ts nådiga profiling, göra underdånig 
framställning om tillstånd att af räntemedlen ä Sofi Gieseckes dona
tion årligen få afsätta ett belopp af 5,000 kronor för åvägabringande 
af väggmålningar i Nationalmuseum och, i händelse denna framställ
ning bifölles, ytterligare föreslå särskilda föreskrifter angående sakens 
vidare behandling och främjande till en lycklig lösning.

Slutligen och innan komiterade åtskildes, beslöto de, att de nu 
fattade besluten skulle justeras vid Nationalmusei nämnds första ordi
narie sammanträde i påföljande Januari månad, hvarvid en hvar af 
komiterade skulle ega att med afseende å sagda beslut anmäla sin 
reservation eller sitt särskilda yttrande i den eller de delar han kan 
finna skäligt.

Detta justeringssammanträde egde rum den 15 nästlidne Januari 
(protokollsutdrag bilagan n:r 11), hvarvid dels intendenten Upmark 
aflemnade det af honom till protokollet den 12 December anmälda 
särskilda yttrande och grefve von Rosen ingaf en skriftlig reserva
tion (bilagorna n:r 12 och 13), dels ock friherre Nordenfalk, inten
denten Upmark, doktor af Wirsén och riksantiqvarien Hildebrand 
anmälde reservationer samt doktor af Wirsén, förste intendenten Gel-
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lerstedt och kanslirådet Sander särskilda yttranden i ämnet (bilagorna 
n:r 14—17).

Efter att sålunda hafva redogjort för komitcrades åtgörande i 
denna angelägenhet och med åberopande af deras i ämnet fattade 
beslut får Nationalmusei nämnd härmed underställa Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga pröfning följande förslag:

att till behandling i monumentala väggmålningar uti National- 
museibyggnadens trapphus böra väljas konkreta ämnen ur vår hi
storia, företrädesvis sådana, som hänföra sig till den andliga odlingen 
och konstutvecklingen;

att i bildserien icke bör upptagas något ämne yngre än från 
1700-talet;

att den hedniska forntiden skall i serien representeras genom 
något ämne vare sig ur den gamla mytsagan eller ur hjeltesagan;

att, i fråga om bildframställningarnas ordningsföljd, inom den 
öfre vestibulen skall å det vestra fältet (öfver ingången till n. v. 
gravyrsalen) behandlas nyss omförmälda ämne från den hedniska 
forntiden och på motsatta fältet (öfver ingången till den s. k. kor
salen) ett ämne från den katolska medeltiden;

att inom nedre vestibulen, hvarest bildserien skall börja å väg
gen till höger frän den inträdande åskådaren samt närmast afsatsen 
en trappa upp vid ingången till Lifrustkammarens f. d. lokal och 
fortsätta å motsatta väggen från vester tillbaka till nämnda afsats, 
böra behandlas moderna ämnen från och med protestantismens infö
rande eller bilder från 1500-, 1600- och 1700-talen samt i midtfältet 
å väggen till höger framställas Gustaf II Adolf i lämplig situation 
och omgifning såsom hufvudämne samt å motsatta väggen likaledes 
såsom hufvudföremål för bildframställningen Frihetstiden eller Gustaf 
III, d erv id  i ö fr ig t öppet lem n ad t att efter vidare skeende pröfning 
och kartongtäflan bestämma, huruvida de två väggytorna skola bibe
hållas tredelade- eller utgöra hvardera blott ett enda sammanhän
gande fält;

hemställande nämnden derjemte, att Eders Kongl. Maj:t täcktes 
godkänna omförmälda förslag.

Om nu denna underdåniga framställning vinner nådigt bifall, 
hemställer nämnden vidare, det Eders Kongl. Maj:t täcktes med- 
gifva:
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att till utförande af de afsedda väggmålningarna i National
museum må, från och med 1885 räknadt tillsvidare och till dess detta 
ändamål kan varda uppnådt, få tagas i anspråk och användas den 
del af räntemedlen å »Sofi Gieseckes donation», som enligt det för 
samma donations förvaltning gällande reglemente skall för hvarje 
femårsperiod sammanläggas till en summa af 25,000 kronor, eller i 
medeltal med 5,000 kronor årligen, till inköp för museum af något 
större konstverk*,

att hvad i sådant afseende för första femårsperioden redan blifvit 
afsatt intill början af år 1885, eller enligt musei räkenskap ett belopp 
af 14,000 kronor, ställes till nämndens disposition att, utan hinder af 
föreskriften i ofvanberörda reglemente för Gieseckeska donationen, 
användas på sätt nämnden går att i särskild skrifvelse af denna dag 
göra underdånigt förslag och framställning;

att af de från och med är 1885 för väggmålningarna påräkne- 
liga räntemedlen å Gieseckeska donationen må till en början af 
Nationalmusei nämnd disponeras ett belopp af 5,000 kronor, dels till 
utsättande af pris för konstnärligt utförda kompositionskartonger och 
färgeskisser till väggmålningarna, dels ock till bestridande af kostna
derna för utförande, om så finnes nödigt och lämpligt, af särskilda 
eskisskartonger till utrönande af den med hänsyn till väggfältens 
lägen och afstånd samt de optiska fordringarna m. m. bäst afpassade 
och erforderliga storleken af figurerna i nämnda målningar;

att för öfrigt livad af räntemedlen å Gieseckeska donationen 
för ifrågavarande väggmålningars åstadkommande år efter år afsättes 
och sammansparas må i hvarje särskildt fall disponeras endast efter 
Eders Kongl. Majrts nådiga pröfning och bestämmande, i den mån 
förslag till målning å något eller några af väggfälten kan varda i 
behörig ordning anmäldt och jemväl erhålla nådig fastställelse.

För den händelse äfven hvad nämnden nu hemstält och före
slagit i afseende på den ekonomiska sidan af saken vinner nådigt 
afseende, utbeder sig nämnden att framdeles få i underdånighet föreslå 
närmare föreskrifter dels angående den teknik (alfresco eller vaxfärg- 
målning o. s. v.), som vid väggdekorationernas utförande kan finnas 
bäst och ändamålsenligast att tillämpa; dels i fråga om utlysande af 
täflan och bestämmande af pris för kompositionskartonger och färg
eskisser till målningarna; dels huru och i hvad ordning sådana kar
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tonger och eskisser må varda pröfvade och till utförande antagna 
samt huruledes och af hvem kontrakt derom må afslutas; dels ock 
hvilken myndighet bör öfvervaka utförandet af målningarna o. s. v.

De till ärendet hörande handlingar, deribland ofvan omförmälda 
reservationer och särskilda yttranden, varda härmed i underdånighet 
öfverlemnade.

Stockholm den 5 Februari 1886.

Underdånigst

F. v. D A R D E L .

J. Nordenfalk, N. F redr. Sander.
med hänvisning till egen, hrr Upmarks, 
af Wirséns, Hildebrands och v. Rosens 

reservationer.

Gustaf Upmark, P. D. Holm.
med hänvisning till särskildt yttrande 
samt egen, hrr Nordenfalks, af Wirséns,
Hildebrands och v. Rosens reservationer.

C. A. Ossbahr.
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Bil. N :r  1.

Anförande af kanslirådet N. Fr. Sander till protokollet 
vid Nationalmusei nämnds sammanträde den 5 

Februari 1883.

Den gåfva, hvarmed framlidna fröken Julia Sofia Giesecke för 
alltid fäst sitt namn vid vårt Nationalmuseum, har beredt denna inrätt
ning nya hjelpmedel till utveckling och förkofran. V i kunna äfven 
lyckönska oss dertill, att gifvarinnan vid sin stiftelse icke bundit några 
vilkor, som det understundom kunde blifva svårt att iakttaga, utan 
endast föreskrifvit, att af behållna afkomsten af hennes donation skall 
åtminstone hvart femte år för museet inköpas något större konstverk, 
det vill säga ett sådant af högre värde. Då nu denna afkomst, sedan 
de skänkta egendomarna hunnit försättas i ett bättre skick än för 
närvarande, snart torde kunna beräknas till omkring 10,000 kronor 
årligen, och Kongl. Maj:t behagat förordna, att för hvarje femårs
period bör reserveras en summa af minst 25,000 kronor, att användas 
för det af gifvarinnan särskildt angifna ändamål, så lärer äfven med 
sistnämnda summa efter våra förhållanden kunna åstadkommas resultat 
af aktningsvärd beskaffenhet eller göras ett och annat förvärf, som 
skall lända vår inhemska konst och vårt museum till heder.

Med anledning af detta gynsamma förhållande vågar jag fästa 
nämndens uppmärksamhet å ett önskningsmål, som synes mig kunna, 
om icke fullständigt vinnas, åtminstone främjas, nemligen genom sättet 
att använda afkomsten af fröken Gieseckes donation.

När Rikets Ständer med en frikostighet, som alltid bör med 
tacksamhet erkännas, beviljade anslag till uppförande af en värdig 
boning för de hos oss insamlade alstren af bildande konst, afsågs 
dermed, att det nya konsttemplet skulle blifva icke endast en vanlig 
byggnad, utan ett monumentalt arkitektoniskt konstverk, som skulle
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för efterkommande bära vittne om vår tids odling. Men denna bygg
nad, uppförd af så dyrbara materialier och med så mycken omsorg, 
är ännu icke färdig: till sitt yttre väntar den alltjemt på vissa pryd
nader af bildhuggarekonsten, och inom de stora vestibulerna äro 
vidsträckta fält enkom afsedda för målningar. Utan att ifrågasätta 
att besvära Kongl. Maj:t och Riksdagen med någon framställning om 
nya anslag vågar jag dock tro, att vi redan nu böra taga under all
varligt öfvervägande, om vi icke skulle kunna med framgång åt våra 
färgkonstnärer anvisa såsom värdiga täflingsfält de nakna väggytor 
i vårt museum, hvilka hittills varit försedda med inskrift: plats för 
väggmålning. Genom att för detta ändamål åtminstone hvart femte 
år använda ett belopp af 25,000 kronor skulle vi, låt vara efter en 
längre tids förlopp, dock småningom komma till det eftersträfvade 
målet.

På samma sätt skulle äfven kunna anskaffas åtskillig för musei- 
byggnaden behöflig dekorativ skulptur.

Jag anhåller att få inför nämnden särskildt betona önskvärd
heten deraf, att vi måtte kunna i någon mån främja en monumental 
konst, helst våra dagars konstverksamhet, vare sig af bristande under
stöd eller bristande uppmuntran, visar sig benägen att utmynta sig i 
småting. De gamla kulturfolken, som gingo främst i konstodling, 
kände icke egentligen sådana museiinrättningar som den moderna 
tidens. Hos dem var skulpturkonsten förherskande. Dess alster upp- 
stäldes vanligen på de allmänna platserna, vid gudarnes tempel eller 
andra offentliga byggnader. Och desto mer voro de egnade för 
allmän åskådning, som de oftast hänförde sig till hela folkets reli
giösa eller sociala lif. När sålunda hvarje medborgare, från och med 
den högste i staten och ned till den ringaste, städse hade för sina 
ögon konstverk, som under bar himmel stodo vid hans väg, uppkom 
härigenom en helsosam vexelverkan mellan konstnärerna och allmän
heten. Den senare undervisades och uppfostrades till en odlad smak, 
de förre åter fingo vänja sig vid att höra en kritik, hvars bifall kunde 
vara oskattbart, men hvars klander icke sällan var tillintetgörande. 
Det bör dock tilläggas, att intet stort framkom, som icke förr eller 
senare gjorde sig gällande, och intet dåligt, som icke underkändes 
och utdömdes, äfven om det till en början sökt fånga sin publik 
genom effektsökeri.
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Konstens allmänna lifsvilkor, eller dess trefnad och växtlighet, 
voro härigenom fotade på mycket omfattande grundvalar.

Man må icke förbise, att den moderna konsten har äfven nya 
och andra uppgifter än den antika: hon vill odla och förädla smaken 
i hemmen, då hon förskönar dem med alster, hvilkas ämnen ofta 
äro hemtade ur deras krets eller från den omgifvande naturen. Vi 
kunna icke heller dölja för oss, att nordens stränga klimat i viss mån 
sätter konsten inom trängre råmärken. Men jag fruktar också, att i 
de moderna museerna konsten alltför mycket instänges i kammarluft 
och att inom dem alltför mycket magasineras föremål af olika värde. 
Icke sällan har man öfverskattat förtjensten hos det ovisa samlare
nit, som utan urskilning hopat likt och olikt; när en eller annan sådan 
samling blifvit skänkt till staten, har man snart nog funnit den så 
kallade dyrbara gafvan  till en del vara en dyrbar börda. Jag  fäster 
mig härvid mindre vid det förhållandet, att våra samlingar till följd 
af klimatet kräfva drygare underhållskostnad än de i södern, utan 
mera dervid, att de hastigt svällande samlingarnes tillväxt medför 
anspråk på ett ökadt utrymme, som väl aldrig varder stort nog. 
Förr eller senare nödgas man taga sin tillflykt till en utgallring; 
men det är en känd sak, att äfven det utgallrade onyttiga eller obruk
bara länge följer med som en tyngd. Snarare skulle jag här vid 
museers bildande vilja uppställa grundsatsen af strängt urval: litet 
men godt! T y  då fråga är om samlingar af konstalster, lärer staten 
icke böra eftersträfva att centralisera allt möjligt material, utan fast 
hellre söka förvärfva det mönstergiltiga, det yppersta och i historiskt 
afseende märkligaste.

Kammarluften är icke konstens lifsluft. Inom stora samlingar 
af alltför blandadt värde erfar konstvännen sällan den omedelbara 
känsla af behag, den förnimmelse af skönhet, som anblicken af ett 
fristående utmärkt konstverk sällan förfelar att medföra ; och den stora 
hopen, som skulle uppfostras till en ädlare smak, fäster vanligen sin 
blick lika på allt eller lika på intet och går bort med den ringa 
behållningen af tillfredsstäld nyfikenhet, kanske med trötthet. Och 
likväl söker denna allmänhet städse ett något, hvarpå den kan fästa 
sina blickar och låta dem med välbehag dröja dervid.

Hemligheten häraf tror jag ligga i ett något, som är uppliöjdt 
öfver det alldagliga, det triviala, och som tilltalar både hjerta och
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eftertanke. Jag vill i cletta fall upprepa hvad jag länge sedan vågat 
yttra om en svensk konstkännare och konstdomare: »Ehrensvärd hade 
med rätt yrkat på en ideal och monumental konst; ty stort är stort, 
och konsten, som har att gifva en reflex af den eviga skönheten, kan 
icke utan att förneka sin höga bestämmelse förlora sig i det obe
tydliga.»

Man talar i våra dagar så mycket om idealism  eller realism  
inom konsten, såsom uteslutande hvarandra eller oförenliga. Och dock 
är väl här egentligen blott fråga om olika utgångspunkter för att 
hinna fram till samma mål. Så vidt jag förstår, måste hvarje verk
ligt konstverk ega så väl idealitet som natursanning. Men hvad jag 
icke lärt mig förstå, det är befogenheten af en s. k. realism, som för 
att visa sig rätt påtaglig väljer ovanligt triviala ämnen för sin be
handling och utsökt simpla eller fula figurtyper.

Då vårt land icke är lika rikt på materiella hjelpmedel som på 
anlag och dugliga arbetskrafter, låtom oss samla och sammanhålla 
våra tillgångar för att framlocka och uppmuntra de bättre och bästa 
anlagen. På konstens område har det allmänna icke någon pligt, 
icke heller råd att fylla sina samlingar med alster af en myckenhet 
dilettanter, hvilka, då de icke kunna försörja sig sjelfva, förklarligt 
nog förr eller senare komma i en bekymmersam ställning, såvidt de 
icke i bästa fall varda hulpna af en eller annan enskild förening, 
som öfvar barmhertighetsverk.

Denna tanke har utan tvifvel länge funnits hos dem, som egnat 
uppmärksamhet åt våra konstförhållanden; men den har på sista tiden 
banat sig en väg till allmänheten sjelf. JLtt vittnesbörd derom ser 
jag äfven i den omständigheten, att Julia Sofia Giesecke, när hon till 
Nationalmuseum testamenterade all sin egendom, dervid fäste det 
enda vilkoret: att åtminstone hvart femte år skulle inköpas ett större 
konstverk, det vill säga ett sådant af högre värde. Arbetet skulle 
vara en prydnad för samlingarna, priset kunde vara en verklig hjelp 
eller uppmuntran för en konstnär.

Det är med anledning af nyss anförda föreskrift jag nu velat 
föreslå nämnden att sammanspara de Gieseckeska donationsmedlen 
för att genom dem kunna åstadkomma monumentala målningar å de 
åtta för ändamålet afsedda väggfälten i musei vestibuler. Om vi väl 
samla tillräckliga medel, tviflar jag icke på, att duglige konstnärer
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skola framstå för att lösa denna uppgift; och jag förutsätter, att 
endast inhemska konstnärer komma att tagas i anspråk derför. Men 
om nu redan eller snart nog någon konstnär erbjöde sig att utföra 
en eller par sådana målningar, så torde det befinnas vara ett fel att 
antaga äfven ett det bästa anbud, om icke från början funnes utstakad 
en bestämd och väl genomtänkt plan för anordnandet af det hela.

Att taga initiativ till utarbetandet af en sådan plan tror jag 
tillkomma Nationalmusei nämnd, hvilken har fått det lika hedrande 
som ansvarsfulla kallet att genom lämpliga inköp rikta konstsamlin
garna och således äfven i viss mån vaka öfver hvad som bör eller 
icke bör i dem inkomma. Då nu vidare jemte konstafdeJningen i 
museibyggnaden äfvenledes är inrymdt det under Vitterhets Historie 
och Antiqvitetsakademiens inseende stälda Statens Historiska museum, 
som med afseencle å den fosterländska odlingen innefattar så vigtiga 
och rikhaltiga samlingar, så hemställer jag, att nämnden måtte in
bjuda bemälda akademi att utse tre eller flere bland sina medlemmar 
för att gemensamt med Nationalmusei nämnds ordinarie ledamöter 
och suppleanter söka åvägabringa eller utarbeta och till Kongl. Maj:ts 
pröfning framlägga den önskvärda plan, hvarom ofvan är taladt.

I detta vigtiga ämne tillåter jag mig vördsamt framhålla några 
ytterligare synpunkter.

Ehuru en kommission, sålunda sammansatt som nyss föreslagits, 
torde finnas kompetent att utarbeta en plan, anser jag det dock skola 
blifva för saken gagneligt, om nämnden för åstadkommande af en 
allmän och fri täflan ville af tillgängliga medel utsätta ett par pris, 
det ena å 300 och det andra å 150 kronor. Det ligger härvid ringa 
eller ingen vigt å storleken af dessa penningebelopp, hvilka icke 
torde locka mången; men med den anordnade täflingen skulle afses 
att göra hela den svenska allmänheten till vår intresserade med
arbetare, i det att tillfälle lemnades en hvar, som kunde känna sig 
dertill hugad, att inom viss föreskrifvcn tid inkomma med förslag.

Detta förslag borde uteslutande eller åtminstone hufvudsakligen 
blott afse ett planmässigt anordnande af lämpliga ämnen för konst
närlig behandling, helst i en sammanhängande serie för alla de åtta 
väggfälten. Jag föreställer mig, att de i Berlins museum målade stora 
freskerna väl torde komma att locka till förslag om likartade kompo
sitioner. Men ehuru jag för min del högeligen tviflar pä lämpligheten
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att måla så kallade allegoi'ier, medan jag å andra sidan är lifligt 
öfvertygad om företrädet af konkreta framställningar ur vår historia, 
vill jag likväl icke föreslå någon inskränkning för de täflande med 
afseende å ämnenas innehåll, art eller formbehandling. Kommissionen 
bör i allt fall ega fria händer att af alla inkommande förslag upptaga 
hvad den kan finna användbart. Det torde äfven böra tilläggas, att, 
då här afses endast bestämmandet af lämpliga ämnen för konstnärlig 
behandling, dermed icke nu behöfver förbindas frågan om målningar
nas tekniska utförande, vare sig al fresco eller på annat sätt; utan 
torde denna specialfrågas lösning böra göras beroende af fackmäns 
undersökningar.

Om nu kommissionen framlägger en fullständig plan till val af 
ämnen, som vinner Kongl. Maj:ts bifall, så tänker jag mig för sakens 
vidare främjande och framgång det tillvägagående (modus procedendi), 
att en eller flere konstnärer sedermera må kunna, inom gränserna af 
den faststälda planen, medelst företedda, tillräckligt utarbetade kom
positioner å kartong och måhända äfven med bifogande af färgeskisser 
täfla om utförandet af det för hvarje särskildt väggfält bestämda 
ämnet, allt på sätt och i den ordning samt efter den pröfning och 
under den kontroll, som Kongl. Maj:t likaledes torde täckas före
skri fva.

Bil. N :r  2.

Inbjudning till konstnärer och konstvänner att inkomma 
med täflingsförslag till ämnen för väggmålningar i 

Nationalmuseibyggnadens trapphus; utfärdad af 
komiterade den 9 April 1883.

1. Konstnärer och konstvänner inbjudas härmed att upprätta 
och till Nationalmuseum inlemna skriftliga  förslag till ämnen för 
monumentala målningar å väggfälten i Museibyggnadens trapphus.

2. För förtjenstfulla förslag äro af Nationalmusei nämnd utfästa 
tvenne pris: ett å 300, ett å 150 kronor. Härjemte kunna ett eller 
flere accessit utdelas. Nämnden förbehåller sig att med full frihet 
förfoga öfver belönade förslag.
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3* Väggfälten äro fyra:
De båda öfre 2 tr. upp, odelade, mäta hvartdera i höjd 6,37 

meter, i bredd 13,60 meter, samt hafva sidobelysning från både norr 
och söder. Afståndet från golfvet till fältens nedre kant är 6,07 meter.

De båda nedre, 1 tr. upp, äro, genom framspringande pilastrar 
af 0,76 meters bredd, delade i ett bredare midtfält och två sidofält. 
Fältens höjd är 5,96 meter, midtfältets bredd 5>IO? sidofältens 3,42. 
Nedre kanten ligger i jemnhöjd med mellanvåningens golf. Belys
ningen kommer blott från en sida.

4. Hvarje förslag bör omfatta samtliga väggfält. Ämnet för 
hvarje särskild framställning bör med tydlighet angifvas. Delning 
af större eller sammanslående af smärre fält kan ega rum.

5. Förslagen böra, förseglade och med påskriften »täflings- 
fö rs la g », insändas till Nationalmusei intendent före innevarande års 
utgång. De böra vara försedda med motto och åtföljas af med samma 
motto betecknad förseglad namnsedel, som äfven kan innehålla ett 
tänkespråk.

Nationalmuseum den 9 April 1883.

F. v. D A R D E L ,
Ordförande i Nationalmusei Nämnd.

L. de Geer ,
Universitetskansler. A f Vitterhets Hi

storie och Antiqvitetsakademien.

H. Hildebrand,
Riksantiqvarie.

F. K jellberg ,
Prof. A f Nationalmusei Nämnd.

G. von R osen,
Prof. A f Nationalmusei Nämnd.

G. Upmark,
Intendent vid Nationalmuseum.

A. T. Gellersted t ,
Sekreterare vid Akademien för de fria kon

sterna. Af Nationalmusei Nämnd.

P. D. Holm,
Prof. Konservator vid Nationalmuseum.

J. Nordenfalk,
A f Nationalmusei Nämnd.

N. F. Sander,
Kansliråd. Af Nationalmusei Nämnd.

C. F. W /ERN ,
President. Af Vitterhets Historie och Anti

qvitetsakademien .

W lR SÉ N ,
Af Nationalmusei Nämnd.

C. D. A F
Svenska akademiens sekreterare.

H. R.
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Bil. N :r  3 .

Förslag till ämnen för väggmålningar i Nationalmuseum, 
inlemnade före 1883 års slut.

O bs. A =  Nedre vestibulén, fältet till v. från ingången.
B =  Nedre Vestibülen, fältet till h. från ingången.
C =  Öfre Vestibülen, fältet öfver ingången till kupolsalen.
D =  Öfre Vestibülen, fältet öfver ingången till den s. k. hörsalen.

Förslaget N:r 1.

M otto: »Lyssna till den granens susning,
Vid hvars rot ditt bo är fästadt.»

A. a. Sigurd dödar Fafne.
b. Sigurd hos Segerdrifva.
c. Sigurd hos Kung Gjuke.

B. a. Sigurd rider genom lågorna till Brynhild.
b. Gudruns klagan vid Sigurds bår.
c. Brynhild bestiger Sigurds bår.

C. a. Tors strid med tursarne.
b. Yggdrasil med nornorna, Urdarbrunnen och Odin.
c. Frö utsänder Skirne att lösa Gärd.

D. Ragnarök.

Förslaget N;r 2.

M otto : »O, Sveas fordna da’r! O fädrens gudaminnen
I seklers långa natt I skymten och försvinnen;
I sången lefven qvar.»

A. a. Valan och Odin.
b. Verldskapelsen, Odin, Dag m. fl.
c. Nornornas ankomst till gudaverlden.

B. a. Ask och Embla skapas.
b. Jernäldern. Valkyrior. Valhall.
c. Balders bål.

C. Ragnarök.
D. Gimles fröjder.



Förslaget N:r 3. (Utförlig motivering.)

M otto: «Honio sum.«

A. Konstnären och konsten. Målaren.
a. Hällristning (forntiden).
b. Studietagning i det fria (nutiden).
c. Målande munk i sin cell (medeltiden).

B. Konstnären och konsten. Bildhuggaren.
a. Resandet af en afgudabild (forntiden).
b. Sergels atelier (nyare tid).
c. Verkstad för helgonbilder (medeltiden).

C. Konsten och folket:
Okritisk tillbedjan: scen frän bilderdyrkans dagar.

D. Konsten och folket:
Kritik och beundran: scen från en nutida konstutställning. 

Förslaget N:r 4.

M otto: »Värderika exempel
pryda endast konstens tempel.»

A. a. Gustaf Vasa svärjande konungaeden inför ständerna (år

1523)-
b. Dr M. Luther inför domstolen i Worms (1521).
c. Carl Johan såsom kronprins aflägger ed inför ständerna 

(1810).
B. a. Hednisk offerfest (omkr. 500).

b. Ansgarius predikar kristendomen.
c. Konung Olof och lagman Torgny ä allshärjartinget.

C. Mälarens utlopp i Östersjön. Sommarbild frän tiden före 
Stockholms anläggning.

D. Utsigt af det nuvarande Stockholm med Nationalmuseum. 
V in terb ild .

Förslaget N:r 5. (Utförlig motivering.)
M otto: »Enfaldig sanning.»

A. a. Resandet af en runsten.
b. Asarnes ankomst till Norden.
c. Väringar i Bysanz.
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B. a. Grundläggandet af en kyrka.
b. Kristendomens förkunnande, de nordiska helgonen.
c. Smyckandet af en kyrkas inre.

C. Humanismens framträdande och dess representanter i 
Sverige.

D. Trettioåriga kriget: samlandet af konstskatter.

Förslaget N:r 6.

Motto.- »Fosterländsk.»

A. Den högre kultur, som spreds i landet genom Asarnes in
vandring.

B. Den högre kultur, som var en följd af kristendomens infö
rande i landet.

C. Svea, omgifven af representanter för de fyra riksstånden, 
grundlägger Nationalmusei byggnad.

D. Konungamagten, representerad af Gustaf III, omgifven af 
Sveriges förnämste konstnärer i målning och skulptur till 
tiden för Nationalmusei öppnande, beskyddande konster 
och vetenskaper.

Förslaget N:r 7. (Motivering.)

M otto: »— — — Jag  vet ett, som aldrig dör:
domen öfver död man.» E dda.

A. Asarnes invandring i Norden.
B. Olof Skötkonungs dop.
C. Gustaf II Adolf vid Ltitzen.
D. Gustaf Vasas intåg i Stockholm, midsommaraftonen 1523.

Förslaget N:r 8.

M otto: »Pictor.»

A. a. Väfveriet (medeltids- 1. rokokobild.)
b. Vapensmidet (oriental, bild.)
c. Textil konst, bokskrifning, tryckning m. m. (medeltidsbild.)

B. a. Träsnideriet (kyrklig medeltidsbild).
b. Keramiken (antik, grekisk eller romersk, framställning).
c. Guldsmedskonsten (medeltidsbild).
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C. Gustaf III, de sköna konsternas beskyddare, omgifven af 
Sveriges största personligheter på dessa områden.

D. Arkitekturen, Skulpturen, Måleriet. »Allegoriska figurer 
eller från renässansen.»

Förslaget N:r 9.

M otto : »Märrit.»

A. a. Völund i sin verkstad.
b. Birger Jarl låter befästa Stockholm.
c. Nordisk mö, välvande sin hjeltes bedrifter — (eller:) 

Vikingar byggande ett drakskepp.
B. a. Munkar sysselsatta med miniatur- och freskomälning.

b. Gustaf Vasas intåg i Stockholm — (eller:)
Sten Stures » » »

c. Vapensmed i sin verkstad (1400-talet).
C. a. Gustaf III låter måla sig af Wertmiiller — (eller:)

Gustaf III på besök i en atelier.
b. Gustaf III och Sergel framför den nyss upptäckte Endy- 

mion.
c. Gustaf III med Lovisa Ulrika och C. G. Tessin i tafvel- 

samlingen på Drottningholm.
D. a. Carl X V  i sin atelier.

b. Carl X V  mottager en deputation af svenske vetenskaps- 
idkare och konstnärer.

c. Grundstenen lägges till Nationalmuseum.

Förslaget N:r 10. (Utförlig motivering.)

Motto.- »Bokstafven dödar,
Anden gör lefvande.»

A. Konstens framträdande: Konstens gudinna sväfvande, om
gifven af genier.

B. Bilden af ett rent skönhetslif: Genier pryda konstens tempel.
C. En syn och en röst från höjden: Keruber visa för jordens 

barn en gyllene skrift: »Bokstafven dödar, Anden gör lef
vande».

D. Konsten på afvägar: Konstens falska gudinna, den gyllne 
kalfven och sinlighetens gudom tillbedjas af sina anhängare.
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Förslaget N:r 11.

A. a. Gustaf III talar till Dalallmogen från kyrkovallen.
b. Gustaf II Adolf i slaget vid Liitzen.
c. Carl X IV  Johan helsas med jubel af befolkningen i Kri

stiania.
B. a. Carl XII:s död vid Fredrikshall.

b. Carl X  Gustafs tåg öfver Balt.
c. Carl XI v slaget vid Lund.

C. Svenska riksvapnet, buret af genier; deröfver Svea, till 
h. och v. målare- och bildhuggarekonstens allegoriska 
figurer.

D. Gustaf Vasas intåg i Stockholm.

Förslaget N:r 12. (Utförlig motivering.)
Motto:  »Han.»

A. a. Midsommarnatten med midsommarvaka.
b. Grundläggandet af Nationalmuseum med bilder af fram

stående personligheter.
c. Juldagsmorgonen med julottefärd.

B. a. Vårlandskap med ett liktåg i båtar.
b. Carl X V  och Oscar II, omgifna af samtida personligheter.
c. Höstlandskap med brudfölje.

C. Ansgarius och Sigfrid omgifna af den fredliga odlingens
representanter inom Sverige. Arkitektonisk bakgrund.

D. Riksbaneret, omgifvet af Sveriges statsmän och krigare.
Landskaplig bakgrund.

Förslaget N:r 13.
A. Ragnarök.

a. Vidar dödar Fenrisulfven.
c. Tors strid med Midgårdsormen.

B. a. Yggdrasil med nornorna och Urds brunn.
b. Gudarne pröfva sina vapen pä Balder.
c. Balders bål.

C. Apollo körande solens vagn, omgifven af sånggudinnorna.
D. Paris’ dom med hänsyftning på pröfningen af de tre bil

dande konsternas alster.
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Förslaget N:o 14.
Motto.- »Jag vördar, forntidsminnen, ännu Er 

Och tänder åter er förtärda lampa.»

A. a. Carl XI undertecknar grundläggningsdokumentet för Lunds
universitet.

b. Ehrenstrahl målar konung Carl XI:s gemål och barn.
c. Carl XII låter i Bender förevisa sig planerna till Stock

holms slott.
B. a. Lovisa Ulrika, omgifven af tidens lärde, stiftar Vitterhets

akademien.
b. Gustaf III besöker Sergel i hans atelier, Amor och Psyche 

förevisas.
c. Linné utdelar sällsynta växter till vänner och lärjungar.

C. Fornnordisk julhögtid. Interiör med belysning af bloss.
D. Upsala domkyrkas invigning 1435 (altern. efter reforma

tionen).

Bil. N :r  4 .

Protokoll hållet vid komiterades för 
åvägabringande af väggmålningar i 
Nationalmuseum sammanträde Tors
dagen den 28 Februari 1884.

N ä rv a ra n d e :
Frih. de Geer .
Presidenten W/ERN.
Riksantiqvarien Hildebrand.
Frih. Nordenfalk.
Kanslirådet SA N D ER.

Professor KJELLBERG.
Intendenten U PM ARK.
Professor HOLM.
Grefve VON R osen. ,

§ i 

Ordföranden, frih. Nordenfalk, anmälde, att inom föreskrifven tid 
inkommit 14 täflingsförslag, hvilka Nationalmusei Nämnd uppdragit ät 
herrar Sander, Upmark och Hildebrand att öppna och registrera;
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att af dessa förslag blifvit tagna afskrifter (Bil. Lit. A), som sedan 
cirkulerat mellan komiténs medlemmar, samt

att intendenten vid Nationalmuseum öfver samtliga förslagen 
utarbetat en summarisk, här i Bil. Lit. B *  bilagd förteckning.

§ 2.

Komiterade, som icke ansågo, att något af de inkomna förslagen 
kunde i sin helhet till utförande föreslås,

beslöto enhälligt att tilldela förslaget n:r 5, med 
motto: »enfaldig sanning», ett andra pris å kronor 150: —, 

samt, likaledes enhälligt, åt förslaget n:r 7, med 
motto: »Jag vet ett, som aldrig dör, domen öfver död man. 
E d d a», ett accessit å 100 kronor. Minoriteten (hrr Hilde
brand, Sander, Upmark och Nordenfalk) ansåg, att ett accessit 
äfven bort tilldelas förslaget n:r 12, med motto: »Han».

§ 3-

Sedan härefter namnsedlarna blifvit öppnade, befans n:r 5, med 
motto: »enfaldig sanning», innehålla namnet: Gotthard Werner (ä 
kortet: lo fare é potere) samt n:r 7, med motto: »Jag vet ett, som 
aldrig dör, domen öfver död man. Ed d a», namnet: M. E. Winge.

§ 4 -

Komiterade beslöto vidare,

att en förteckning öfver samtliga förslagen med resp. 
motto’!! skulle införas i den officiela tidningen;

samt, beträffande de ej belönade förslagen, att de med 
vidhängande obruten namnsedel skulle förvaras i National
museum.

§ 5-

Intendenten anmälde, att, innan de inom föreskrifven tid in
komna förslagen blifvit öppnade, hade ett af kanslirådet Sander upp- 
gjordt förslag blifvit till honom försegladt öfverlemnadt.

— Bil. n:r 3 här ofvan.
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§ 6.
Aflemnades af professor Kjellberg ett af honom afifattadt för- 

segladt förslag till väggmålningar.
Stockholm som ofvan.

John Bottiger.

Bil. N :r  5.

Förslag af kanslirådet N, F .  Sander till ämnen för 
väggmålningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus; 

bilagdt komiterades protokoll den 28 Februari 1884.

Ofre vestibulen:
A. Vestra väggfältet, öfver ingången till den s. k. Hörsalen: en 

framställning ur den fornnordiska mytsagan, t. ex. dä flere eller 
de fleste af de gamla gudarna äro församlade, såsom vid Balders 
död-, eller vid Balders begrafning; eller vid Ägers dryckesgille; 
eller vid rådplägningen i Vingolf enligt eddasången »Odens 
korpgalder» o. s. v.

eller

en framställning ur hjeltesagan eller från hjeltetiden, t. ex. något 
ämne ur Völsungasagan; eller Vikingar, som med en flotta lagt 
till land, uppkasta en grafhög och resa en bautasten; eller Tings
plats med en domarering, inhasslad med snören; domare, väp
nade män och oväpnad allmoge, allt i ett vackert mälarlandskap 
o. s. v.

B. Östra väggfältet, öfver ingången till den s. k. korsalen: något 
ämne från tiden för kristendomens införande och utbredning, 
t. ex. Ansgarius vid Birka; eller hellre Olof Skötkonungs dop 
o. s. v.

Nedre vestibulen:
C. Väggfältet till höger frå n  ingången, tre delad t:

a. Sidofältet t. v .: Interiör, rum på Stockholms slott: Gustaf
Wasa emottager bibelöfversättningen af år 1541.
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b. M idtelfältet: Exteriör, Gustaf II Adolfs landstigning på ön 
Rügen; i bakgrunden hafvet, svenska krigsskepp o. s. v.

c. Sidofältet t. h-: Interiör, rum på Stockholms slott: Enke-
drottningen Hedvig Eleonora stående, den unge Carl XI, sit
tande på en tronstol, porträtteras af målaren Ehrenstrahl; 
bakom målarens stol stå Nicodemus Tessin, den store bygg
mästaren, och Erik Dahlberg, den store tecknaren; i rummet 
hafva nyss inträdt den gamle skalden Stjernhjelm samt veten
skapsmannen Olof Rudbeck.

D. Väggfältet till venster från ingången, tredeladt:
a. Sidofältet t. v .: Interiör, rum i konung Carl XIl:s hus i Bender 

(eller ock det inre af ett tält); Konungen, sittande vid ett 
bord, granskar byggnadsritningar till Stockholms slott, före
visade af Casten Feif; i rummet inträder en yngre officer, 
synbarligen en kurir från hemlandet, o. s; v.

b. M idtelfältet: Exteriör, Drottningholms park: t. v. en grupp 
af drottning Lovisa Ulrika, grefve Carl Gustaf Tessin, språk
forskaren Johan Ihre och entomologen Ch. De Geer, alla sit
tande; inför dem stående Carl von Linné, som har en blomma 
i handen och tyckes hålla ett föredrag; bakom de sittandes 
stolar några personer, bland dem Olof von Dalin; t. h. en 
mindre, sittande grupp: konung Adolf Fredrik jernte A. F. 
von Höpken, Jonas Aiströmer och Axel von Fersen. I bak
grunden betjening, bord med praktserviser, frukter o. s. v.

c. Sidofältet t. h Interiör, galleri i det forna s. k. Sten museum 
uti nordöstra flygeln af Stockholms slott: konung Gustaf III 
betraktar marmorstatyn: »Den sofvande Endymion», på hvars 
bröst bildhuggaren Johan Tobias Sergel har lagt sin hand 
(med det bekanta yttrandet: »känn huru det klappar!»); bland 
några öfrige närvarande märkas grefve C. A. Ehrensvärd, 
skalderna J. H. Kellgren och C. M. Bellman samt Kongl. 
Musei förste direktör eller intendent C. F. Fredenheim.

Stockholm i December 1883.
N. Fredr. Sander.
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Bil. N:r G .'

Förslag af professoren J. F. Kjellberg till ofvan 
omförmälda ämnen; bilagdt komiterades protokoll 

den 28 Februari 1884.

Det tyckes väl vara en sanning, att allegorier kunna med mycken 
fördel användas såsom motiv, att pryda väggarna i hvilket museum 
som helst; men vår tid önskar hellre att skåda framställningar af 
händelser, som verkligen passerat, och att se det gifna klart, utan 
kommentarier, än att bråka sin hjerna med att lösa betydelsen af 
den eller den allegoriska kombinationen. Det kan äfven ej förnekas, 
att mytologiska och fornnordiska ämnen bättre än andra lämpa sig 
för väggmålningar i ett sä kalladt Oldmuseum; äfvensom att ämnen, 
hemtade ur konst- och slöjdarbetets historia, förträffligt egna sig för 
att dekorera salar och vestibuler i ett museum för konst och industri.

I en framtid, då Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets- 
akademien förskaffar sig, eller, ännu bättre, erhåller, som önskligt 
vore, en egen byggnad, kommer den utan tvifvel att i densamma 
bereda rum för de Statens historiska samlingar, hvilka för närvarande 
inrymmas i Nationalmusei bottenvåning; och då likaledes de konst
industriella samlingarne, äfven förvarade i samma museum, kanske 
inom kort komma att förflyttas till ett blifvande konst- och industri
museum, så torde sådana motiv, hvilka blifvit tagna ur den nordiska 
myten och sagan, liksom ämnen föreställande olika konstbranchers 
speciella arbetssätt, icke kunna föranleda till att nu på Nationalmusei 
väggar intaga något större berättigadt utrymme.

Deremot att i Nationalmusei vestibuler framställa genreartade 
väggtaflor, vore kanske något vågadt, helst emedan dylika ämnen 
icke fordra så stora dimensioner, som här blefve fallet; och då sådana 
taflor, för att göra sig fullt gällande, med nödvändighet äfven fordra 
breda, begränsade ramar, så kunde lätt hända att karakteren af fasta 
väggmålningar derigenom blefve tillintetgjord.

Slutligen då väggfälten i Nationalmuseum äro för få till antalet, 
för att på desamma framställa verldshistoriska ämnen, bildande en
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serie, så torde kanske lämpligare vara att endast fästa afseende pä 
sådana ämnen, som representera de mest betydelsefulla tidsmomenten 
i vårt eget lands historia.

På grund häraf föreslås följande ämnen för väggmålningar i 
Nationalmuseum:

V ä g g fä lte t .

A. Christendomens införande (t. ex. Ansgarius).
B . Reformationen ( » Gustaf Wasa).
C. Gustaf A do lf den store ( » triumferande),
D. Grupper a f  fram stående personligheter (Carl XI:s, Gustaf

III:s och de Bernadotteska tidehvarfven).

Det kan naturligtvis icke vara meningen att på något annat 
sätt, än till sjelfva ämnet i sin helhet, binda den konstnär, som på 
sin tid får uppdraget att utföra en eller flere af de fyra väggmål
ningarna, genom att i detalj föreskrifva det blifvande ämnets kombi
nation; utan måste konstnären utföra sin kartong med fullkomlig 
frihet både af hufvud och hand, — men det kan ju icke skada, att 
förslagsställare uttala sin mening mera utveckladt och bestämdt, på 
det man må komma i tillfälle att erfara, huruvida de föreslagna mo
tiven kunna i de väsentligaste delar vara möjliga eller ej ■ hvarföre 
följande utveckling af ofvanstående ämnen kunde tilläggas:

1 :0 . Nedre vestibulen:

Då det kan antagas, att den bästa synpunkten för betraktandet 
af väggmålningarna i nedre vestibulen blifver från motsidans trappa; 
och då från denna synpunkt taget de af arkitektoniska skäl tredelade 
väggfälten synas väl små, för att kunna hvardera delas i tre mål
ningar, vidt skilda från h varan d ra  till motiv, tid och rum och med 
t. ex. olika belysningar eller ljuseffekter, så kunde fara derigenom 
uppstå för att det vigtigaste vid all dekorering, det harmoniska i 
färg och form, blefve för konstnären en alltför stor svårighet att 
öfvervinna.

Väggfältet A, delaclt i tre fält, till venster från ingången:
Ute i det fria. Samma horizont genomgående alla tre fälten, 
något högt, kuperadt landskap i bakgrunden; samma luft och 
samma stämning.



3 2 VÄGGMÅLNINGAR

Fältet a .
I förgrunden hedningar och Valan, hvilka med motvilja opponera 
sig mot kristendomens lära. I bakgrunden nordiska vikingar, 
som resa en runsten.

Fältet b.
Ansgarius döpande en hednisk familj: föräldrar, barn och trälar; 
i bakgrunden grupper af folk.

Fältet c.
Procession framskridande till en ny kristen kyrka, som synes vid 
horisonten.

Alla figurer, som stå pä samma plan i förgrunden, hafva unge
fär samma storlek.

Väggfältet B, äfven deladt i tre fält, till höger från ingången:
Ljus sal, genomgående alla tre fälten; icke för hög horisont. 
Öppna verandor och fri luft.

Fältet a.
Katolska munkar och prester, med sina höga standar och krucifix, 
opponerande mot reformationen.

Fältet b.
Gustaf Wasa emottagande bibeln af Olaus och Laurentius Petri. 
Grupper af personer i bakgrunden.

Fältet c.
Bibelns utdelande till representanter för kyrkor och domkapitel; 
i bakgrunden en protestantisk prest, predikande i en predikostol 
för en samling åhörare.

Alla figurer, som stå på samma plan i förgrunden, hafva ungefär 
samma storlek som pä väggfältet A.

2:o. Ofre vestibulen:

Vid gåendet uppför musei långa midteltrappa borde framför allt 
något imponerande på åskådaren, något ståtligt och framstående i 
motiv göra sig gällande på väggfältet öfver ingången till kupolsalen. 
Och en mera framstående personlighet i vår historia, representerande 
den andliga utvecklingens framsteg, frihet i handling och tanke, än 
Gustaf Adolf den store, kan man ej gerna finna. Och hans bild
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skulle på denna framstående plats glädja hvarje svensk; och utlän- 
dingen skulle finna den berättigad.

Väggfältet C, öfver ingången till kupolsalen.
Gustaf II Adolf triumferande: Gustaf Adolf synes på sin ståtlige 
gångare på väggfältets midt, åtföljd af Axel Oxenstjerna och 
.omgifven af sina generaler, intågande såsom segrare i någon af 
Tysklands större städer. .

Väg’gfältet D, midt emot väggfältet C.
Representanter för lärdomen och konsten: Carl XI längst till
venster för åskådaren. Gustaf III i midten af fältet och Carl 
XIV Johan till höger, omgifna af Sveriges förnämsta vetenskaps
män, skalder och konstnärer, ända till tiden for Nationalmusei 
grundläggande. I bakgrunden för Carl XI:s period synes Stock
holms slott; i midten bakom Gustaf III framträder ett stort antikt 
tempel, med få, men något höga trappsteg, och i bakgrunden på 
den afdelning, som representerar det Bernadotteska tidehvarfvet,
synes på afstånd Nationalmuseum.

• «
F r. K jellberg,

Ledamot af Nationalmusei nämnd.

Bil. N :r  7.

Förslag af en onämnd till dito ämnen; bilagdt komite- 
rades protokoll den 12 December 1885.

Till höger: 
Arkitektur.

Skulptur.

Målning.

Pyramiders byggande eller annat ämne ur 
Egyptens konsthistoria. Phidias, då han 
fullbordat sin Zevs, ber guden om ett 
tecken af sitt bifall; eller ett annat ämne 
ur Greklands glansperiod.

En af Raphaels taflor utställes för folket! .. .r emellan de
på öppen gata eller torg; eller något annat ( bäda först_
ämne från renässanstiden i Italien. .. .namnd a.

I de båda 

höga fälten.
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Till venster: En bautastens resning. Tessin förklarar
I de båda 

höga fälten.planritningarna till Kongl. slottet för ko
nung Carl XI.

Gustaf III och Sergel beundra Endymions 
staty i en villa utanför Rom.

I fältet 
emellan 
de båda 

förstnämnda.
I öfre vånin- Konstens genius dyrkas af Sveriges konst
gens stora närer, de som förvärfvat sig rykte, såväl

fält. aflidna som lefvande.

Bil. N :r  8.

Förslag af en onämnd till dito ämnen; bilagdt komite- 
rades protokoll den 12 December 1885.

(Obs. De sex fälten i vestibulen ändras genom mellanbalkarnas bort
tagande till endast tvenne fält, ett stort på hvardera sidan. 
Det blir således inalles 4 stora fält att fylla med freskomål- 
ningar — 2 der nere och 2 der uppe.)

1:0) Fälten i vestibulen.
Till höger:

G ustaf Vasas intåg i  Stockholm midsommarafton 1523.
Till venster:

G ustaf A do lf leninar Stockholm fö r  att deltaga i  30-åriga kriget.

2:0) Fälten der uppe.
Ofver ingången till tafvelsamlingen:

G ustaf I I I  på  H aga (utanför eller i  pelarsalen), omgifven a f  sin 
tids stormän i konst och vitterhet. .

Öfver ingången till nuvarande klädkammaren:
K a rl X V  inviger Nationalmuseum (yttertrappan), omgifven a f  sin 
tids stormän inom konst och vitterhet\
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Bil. N :r  9.

Nytt förslag af professoren J. F. Kjellberg till dito ämnen; 
bilagdt komiterades protokoll den 12 December 1885.

Trapphuset:

A: Väggfältet till höger från ingången, cleladt i trenne fält: 
Hedendomen, kristendomens införande, medeltiden.

Fältet a: Valan och hedningar i förgrunden, opponerande mot 
den nya läran. I bakgrunden vikingar, som resa en 
runsten.

Fältet b: antingen: Ansgarius döper en hednisk familj: fader, 
moder, barn och trälar, eller: Olof Skötkonungs dop.

Fältet c (närmast fönstret): Procession af munkar, nunnor, ka
tolska prester med krucifix och standar till invigning 
af en ny kyrka, som ses i fonden.

B: Väggfältet till venster från ingången, deladt i trenne fält: 
G ustaf Wasa.

Fältet a: S:t Brigitta (närmast fönstret).
Fältet b: Gustaf Vasas intåg i Stockholm midsommaraftonen 

1523: blommor och kransar.
Fältet c: Bröderna Olaus och Laurentius Petri, den senare öfver- 

sättande bibeln.

Ofre Vestibülen:

C: Väggfältet öfver ingången till kupolsalen:
Gustaf I I  Adolf.

Fältet a: Carl IX och Gustaf Adolf; »Ille faciet».
Fältet b: Gustaf Adolf, på sin ståtlige hvite gångare, åtföljd af 

Axel Oxenstjerna och sina generaler med hattarne i 
hand, åhörande korum: »Förfäras ej, du lilla hop».
Soldater på knä, musik och protestantiska fältprcster.

Fältet c: Carl X  undertecknar freden i Roeskilde 1658.
D: Väggfältet öfver ingången till gravyrsalen:

Frihetstiden och Gustaf III.
Fältet a: Carl XI och Ehrenstrahl.
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Fältet b: Lovisa Ulrika, Tessin, Linné med flere stats- och veten
skapsmän.

Fältet c: Gustaf III, omgifven af sina store samt skalder och 
konstnärer.

Stockholm i Mars 1885.
F r. K jellberg ,

Ledamot af Nationalmusei nämnd.

Sedan den nämnd, som kommer att afgifva förslag till ämnen 
för målningar pä Nationalmusei väggar, genom öppen omröstning 
kommit till det beslut att, såsom hufvudämnen, liggande till grund 
för vidare utveckling, antaga följande fyra tidsmoment, hemtade ur 
fäderneslandets historia, nemligen: 1:0 Kristendomens införande och 
M edeltiden, 2:0 G ustaf Vasas, 3:0 G ustaf Adolfs samt 4:0 Frih ets
tidens och G ustaf III:s  tidehvarf \ att vara lämpliga att dekorera de 
fyra väggfälten i musei trapphus och öfre vestibul, så följer dernäst 
det för nämnden lika vigtiga värf att bestämma den plats hvart och 
ett af dessa hufvudämnen bör intaga på trapphusets och vestibulens 
väggfält, det vill säga den ordning i tidsföljden, som för den besö
kande vid gåendet uppför de trenne trapporna, vore det mest till
talande i afseende på det stämningsfulla och harmoniska i sjelfva 
anordningen.

Det har blifvit sagdt, att de ämnen af de fyra nu antagna, som 
ligga oss närmast i tiden: Frihetstiden och G ustaf IIL  skulle bäst 
passa på väggfälten der nere i musei trapphus, emedan dessa ämnen 
mest skulle komma att intressera publiken. Det som intresserar mest, 
borde man just derföre först och genast vid inträdet få till lifs.

Sant är, att det blifvit nästan en vana för många af de besö
kande i ett vanligt tafvelgalleri, att rusa förbi allt annat och genast 
taga det bästa och nyaste i betraktande. Men detta sker väl knap
past, då det gäller målningar i trappor och vestibuler, väggfasta mål
ningar och af ren dekorativ natur, och som blifvit uppsatta på långt 
afstånd från hvarandra. Här måste man, om man vill eller ej, taga 
dem i den ordningsföljd, som en gång för alla blifvit dem gifven.

Det har äfven blifvit sagdt, att dessa ämnen, som ligga oss 
närmast i tiden, borde uppsättas i trapphuset, derföre att de der 
kunde komma att ses pä närmare håll. Detta är väl ej så alldeles
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korrekt; ty icke är afståndet från åskådaren, stående på motsidans 
trappa, och till väggen midt emot, mindre än afståndet från åskå
daren, som står i midten af öfre vestibulens sidogång, och till vägg
fältet öfver ingången till kupolsalen.

En annan sak af mera betydelse, som äfven blifvit påpekad, är 
att belysningen i trapphuset är god, men i öfre vestibulen svag. Detta 
är sant, men dekorationen kan äfven spela en roll: är belysningen 
på någon vägg svag, så är det den, nemligen dekorationen, som 
genom sina glada färger skall gifva väggen ljus och åskådaren ett 
behagligt intryck. Detta bör vara konstnärens uppgift. Likväl kan 
anmärkas härvid, att den nuvarande dekorations-tonen på de båda 
väggfälten i trapphuset är ljus och glad, då cleremot tonen på vägg

. fälten i öfre vestibulen är mörk och tung; och detta gör nog sitt till 
att pä den besökande i vestibulen verka en dyster och mindre be
haglig stämning. Äfven kan tilläggas, att de utefter hela södra lång
sidan i vestibulen högt belägna fönstren, från hvilka, åtminstone för 
närvarande, kommer ett matt och svagt ljus, äro för tillfället öfver- 
strukna med limvatten, som borttager en del af ljuset och bidrager 
till detta sä dystra pä kortsidornas väggar, i den annars för öfrigt 
präktiga lokalen.

Undertecknad skulle nu vilja, äfven för sin del, säga något om 
denna ordningsfräga.

Då den besökande öppnar porten till Nationalmuseum och in
träder i trapphuset, möter ögat först de kolossala gudabilderna af 
Oden, Thor och Balder, hvilka, i parentes sagt icke, i anseende till 
deras storlek och prydlighet, kunna intaga någon annan plats i mu
seum än den de nu ega. Och pä samma gång ses i fonden ingången 
till Statens Historiska samlingar, der tillsvidare konst och slöjd från 
Sveriges hedendom och medeltid äro förvarade. Intrycket stämmer 
tanken hän till det förflutna, pä det som i historiskt afseende ligger 
for oss svenskar längst tillbaka i tiden. Och att detta intryck borde 
följdriktigt utveckla sig, hvad tid och rum beträffar, kan väl ej för
nekas. Derför torde, efter min förmening, den besökande vid gåen
det uppför de båda trappor, som leda till platformen ofvanför, finna 
sig mest tilltalad af och stämd för att de ämnen, af de fyra nu an
tagna, hvilka ligga hedendomen närmast, nemligen Kristendomens 
införande och Medeltiden samt G ustaf Vasa, mätte då träffa hans



blick på trapphusets väggar. Detta vore att börja från början och 
fortsätta i tidsföljd. Då skulle icke intrycket af det först sedda för
svaga, utan tvärtom stegra det intressanta i stämningen, så att det 
kommande skulle allt mer och mer vinna i intresse, ju längre man 
trängde in i musei helgedom. Fortsättningen blefve då klar: Midtför 
stora trappan från platformen till öfre vestibulen, och öfver ingången 
till kupolsalen, ledande till den nyare tidens konstskatter, finge man 
då skåda den store Gustaf Adolf pä den i dekorativt hänseende, efter 
min förmening, betydelsefullaste platsen i museum. Och på motsatta 
väggfältet i öfre vestibulen: Gustaf III, som på den platsen skulle 
väl stämma med omgifningar af antiker och renässansverk. Och der- 
med skulle tidsföljden, den historiska utvecklingens gång, vara iakt
tagen, och den besökande finna sig lätt till rätta och tillfredsstäld.

Pä grund af ofvanstående och då, efter min förmening, hvarken 
frågan om det som ligger oss närmast i tiden, eller afständsfrägan, 
eller belysningsfrågan, är af den stora vigt som placerings- eller ord- 
ningsfrågan, får undertecknad för sin del föreslå, att ordningsföljden 
af de hufvudämnen, som blifvit af nämnden antagna att pryda vägg
fälten i museum, mätte så fördelas, att:

I trapphuset,
pä väggfältet A, framstäldes:

Kristendomens införande och M edeltiden; 
på väggfältet B :

G ustaf Wasa.
I öfre vestibulen, 

pä väggfältet C. framstäldes:
G ustaf I I  A dolf; 

på väggfältet D :
Frihetstiden och Gustaf III.

Stockholm i Mars 1885.
F r. K jellberg,

Ledamot af National musei nämnd.

38 VÄGGMÅLNINGAR
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Bil. N :r  10.

Protokoll, hållet vid sammanträde 
af komiterade för behandling af frågan 
om väggmålningar i Nationalmuseum 
den 12 December 1885.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherren VON D A R D E L,

Godsegaren, friherre NORDENFALK,
Kanslirådet S a n d e r ,

Intendenten U p m a r k ,

Professor I I o l m ,

Professorn, grefve VON R O SEN ,

Doktor A F  W lR SÉ N ,

Förste intendenten GELLERSTEDT,
Riksantiqvarien HiLDEBRAND.

§ 1.

Till detta sammanträde, hvarvid professoren Kjellberg af sjuk
dom hindrats att infinna sig, hade komiterade genom i vederbörlig 
ordning utfärdadt och kungjordt tillkännagifvande blifvit kallade för 
att fatta definitiva beslut i fråga om förslag till ämnen, som kunde 
anses lämpliga att målas ä väggfälten i Nationalmusei vestibuler; i 
h vilket afseende nu skulle till protokollet främst antecknas:

att frågan vid flere föregående enskilda sammankomster varit 
föremål för komiterades öfverläggningar och provisoriskt fattade beslut* 

att till utgångspunkt för dessa öfverläggningar tagits dels de af 
kanslirådet Sander och professor Kjellberg, jemlikt protokollet den 28 
Februari 1884, §§ 5 och 6, ingifna och här bilagda förslagen (bila
gorna lit. A  och B)*, dels tvenne anonyma, efter den utsatta täflings- 
tiden inkomna förslag (bilagorna lit. C och D)**, dels ock samtliga de 
förut ankomna täflingsförslagen; samt

*  —  Bil. n:r 5 och 6 här ofvan.
** =  Bil. n:r 7 och 8 » »
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att professor Kjellberg, med frånträdande af sitt förut väckta 
förslag, under den 14 Mars 1885 ingifvit ett nytt förslag (bilagan lit. 
E )* med åtföljande motivering.

. § 2.

På derom af ordföranden framstäld fråga, huruvida komiterade 
godkände de nu enligt föregående § gjorda anteckningarna, förklarade 
riksantiqvarien Hildebrand, att han ansåg de vid närmast föregående 
sammanträde fattade besluten vara definitiva och nu böra såsom så
dana till dagens protokoll utan vidare Öfverläggning antecknas.

Sedan sekreteraren upplyst, att vid komiterades föregående en
skilda sammanträden ej blifvit förda några protokoll, utan endast 
memorialanteckningar angående de provisoriskt fattade besluten,

sä bestämde sig komiterade med 8 röster mot 1 (Hilde
brand) att nu öfvergå till fattande af definitiva beslut i 
ärendet.

§ 3-
Såsom ett första resultat skulle antecknas komiterades med 8 

röster mot 1 (grefve von Rosen) fattade beslut:
1) att å väggmålningarna skulle behandlas nationella, 

historiska ämnen, företrädesvis sådana, som hänförde sig till 
den inhemska andliga odlingen och konstutvecklingen; samt

2) att bland sådana ämnen ej borde ingå något yngre 
än från 1700-talet.

Grefve von Rosen uttalade den åsigt, att ämnena för ifråga
varande väggmålningar lämpligen kunde väljas ur den allmänna konst
historiska utvecklingen, såsom exempelvis ur den gamla egyptiska 
eller börjande konsten, ur den forngrekiska, den romerska, den by- 
zantinska, den romanska, den germansk-gotiska och ur renässans
perioden, eller äfven ur den moderna konstens häfder; samt att, om 
beslutet att nationella ämnen skulle väljas, vunne nådigt godkännande, 
äfven ämne från 1800-talet mätte kunna väljas.

' § 4 -
På derom framstäldt yrkande och af ordföranden gjord propo

sition besloto komiterade vidare med 5 röster (Dardel, Sander, Plolm,

—  B i l .  n : r  9 h ä r  o f v a n .
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af Wirsén och Gellerstedt) mot 4 (Nordenfalk, Upmark, grefve von 
Rosen och Hildebrand):

att jemväl den hedniska forntiden skulle representeras 
i den tillämnade väggmålningsserien genom något ämne, 
vare sig ur den gamla mytsagan eller ur den senare hjelte- 
sagan.

Doktor af Wirsén modifierade härefter sitt votum så, att han, 
som betraktade den fornnordiska utvecklingen under hednatiden såsom 
en ytterst vigtig källa till den derpä följande odlingen, likväl skulle 
anse tillfyllest, om ett fornnordiskt ämne kunde behandlas såsom in
ledning till kristendomens införande, utan att behöfva erhålla för sig 
ett särskildt väggfält.

Vidare skulle antecknas, att professor Kjellberg, som nu var 
frånvarande, i sitt senare projekt, hvilket upptoge hvardera af de båda 
sidoväggarna i nedre vestibulen delad i 3 fält, föreslagit till behand
ling å ena väggens första fält ett fornnordiskt ämne, nemligen: »Valan 
och hedningar i förgrunden, opponerande mot den nya läran; i bak
grunden vikingar, som resa en runsten.»

§ Sv

Beträffande vidare den frågan, i hvilken ordning serien af vägg
målningar borde inom vestibulerna förekomma, så framstäldes tvenne 
olika yrkanden, nemligen dels att, på sätt professor Kjellberg före
slagit, de äldre eller äldsta ämnena skulle målas i nedre vestibulen 
och de moderna eller yngre i den ofre, eller dels att, såsom kansli
rådet Sander hemstält, de moderna ämnena skulle målas i den nedre 
och de äldre eller äldsta ämnena i den öfre vestibulen.

I enlighet härmed uppstäldes och godkändes följande voterings- 
proposition:

den, som anser, att de äldre eller äldsta ämnena böra målas i  
den öfre vestibulen, och de moderna eller yngre i  den nedre, röstar j a !

Den det icke vill, röstar n ej!
Vinner nej, hafva komiterade för sin del beslutit, att de äldre 

eller äldsta ämnena skola målas i  den nedre och de moderna eller 
yngre i  den öfre vestibulen,

Voteringen utföll med 7 ja  (Dardel, Nordenfalk, Sander, Up
mark, Holm, Gellerstedt, Hildebrand) mot 2 nej (grefve von Rosen,
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af Wirsén); i följd hvaraf beslutet utfallit i enlighet med ja-proposi
tionen.

Friherre Nordenfalk, som i anseende till bortresa frän hufvud- 
staden nu måste aflägsna sig, afgaf före sin bortgång ett särskildt 
yttrande, pä sätt nedan sägs.

§ 6.
Sedan genom röstpluralitet sålunda blifvit afgjordt, att de äldre 

eller äldsta ämnena skulle målas i den öfre vestibulen oeh de efter
följande i den nedre, men önskvärdt vore, att en tidsgräns uppdroges 
mellan ämnena för de olika vestibulerna, så anfördes å ena sidan:

att af öfre vestibuiens två stora väggfält det ena, eller vestra, 
kunde delas så, att der framstäldes ett ämne från hednatiden såsom 
biämne, medan hufvudbilden skulle blifva en framställning från kri
stendomens införande eller eljest från medeltiden, samt att det andra 
stora väggfältet, det östra, kunde erhålla en bildframställning frän 
Gustaf Wasas tid;

att af nedre vestibuiens begge, hvardera nu tredelade väggytor, 
den ena kunde egnas ät bilder från 1600-talet och den andra ät de 
från 1700-talet;

Och uppläste med anledning häraf intendenten Upmark när- 
lagda yttrande, bilagan lit. F .*

Iläremot invändes å andra sidan:
att vår hedna-forntid frambragt och utpreglat en så egendomlig 

och i viss mån så storartad verldsåskädning, att den icke lämpligen 
kunde eller borde återgifvas i en alldeles underordnad biframställning 
till ett annat ämne;

att man genom en sådan sammankoppling också skulle redan 
på förhand nödgas slå fast valet af medeltidsämne och i bästa fall 
framskjuta det till Ansgarius, men med mindre fog kunna välja det 
ännu rikare ämnet: Olof Skötkonungs dop o. s. v .;

att, då det vore synnerligen ändamålsenligt, att endera vesti
bulen i sin helhet kunde målas färdig först, gränsen mellan ämnena 
sattes sålunda, att de moderna ämnena från och med 1500-talet (och 
protestantismens införande) till och med 1700-talet behandlades i nedre 
vestibulen, medan de två stora väggfälten i öfre vestibulen upplätes 
ät hednatiden och den katolska medeltiden.

* =  S i l .  n : r  1 2  h ä r  n e d a n ,
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Ordföranden framstälde härefter följande voteringsproposition:
Den, som anser, att i öfre vestibulen bör å ena (eller vestra) 

väggfältet målas ett ämne frän den hedna forntiden och å det mot
satta fältet ett ämne från medeltiden, men å nedre vestibulens vägg
fält bilder från 1500-, 1600- och 1700-talen, röstar j a ;

den det ej vill, röstar nej.
Vinner nej, anse komiterade, att i öfre vestibulen böra ä ena 

fältet målas ämnen från hednatiden och medeltiden samt å det andra 
ett ämne frän Gustaf Vasas tid, men i nedre vestibulen bilder från 
1600- och 1700-talen.

Voteringen utföll med 4 ja  (Dardei, Sander, Holm, Gellerstedt) 
mot 4 nej (Upmark, grefve von Rosen, af Wirsén och Hildebrand); 
och skulle vid detta förhållande den mening, som omfattats af ord
föranden, eller ja-propositionen, framläggas såsom komitémajoritetens 
beslut.

§ 7-

Enligt friherre Nordenfalks, före hans aflägsnande frän samman
trädet gjorda anhållan, skulle till detta protokoll antecknas hans 
mening:

att bildframställningarna i nedre vestibulen borde börja å väggen 
till höger från den inträdande åskådaren samt närmast afsatsen en 
trappa upp vid ingången till Lifrustkammarens f. d. lokal och fort
sättas ä motsatta väggen från vester (från fönstren) och till förut 
nämnda afsats en trappa upp;

. att komiterade, utan att inlåta sig på afgörandet af frågan, huru
vida såväl ur artistiskt som andra afseenden den nedre vestibulens 
båda väggytor fortfarande och lämpligast borde förblifva tredelade 
fält eller hvardera förvandlas till ett enda fält, måtte besluta allenast, 
att såsom hufvudämne skulle framställas a högra väggfältet ett ämne 
från Gustaf II Adolfs regeringstid och å det venstra likaledes ett ämne 
med Gustaf III såsom hufvudfigur;

att före en blifvande täfling medelst kompositions-kartonger och 
färgeskisser till utförande af de ifrågasatta väggmålningarna, borde 
genom museinämndens försorg utföras särskilda eskiss-kartonger för 
utrönande af figurernas lämpliga storlek i förhållande till den för 
hvarje särskild målning afsedda eller tillgängliga väggytan.

Efter föregången diskussion beslöto komiterade nu, utan votering,
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dels att bildframställningarna i nedre Vestibülen skulle 
börja och fortlöpa i den ordning friherre Nordenfalk före
slagit *

dels ock — då här hufvudsakligen vore fråga om ett 
allmänt förslag angående bestämmande af hufvuddragen i 
en serie väggmålningar, och detta för att söka främst be
reda erforderliga medel dertill — att i midten å högra 
väggfältet skulle framställas Gustaf II Adolfs personlighet 
i lämplig situation och omgifning såsom hufvudämne, samt 
likaledes ä motsatta väggen såsom hufvudföremäl för bild
framställningen Frihetstiden eller Gustaf III, dervid öppet 
lemnadt att efter vidare skeende pröfning eller kartong- 
täflan bestämma, huruvida de båda väggytorna skola bibe
hållas tredelade och sålunda tillsammans bilda sex taflor 
eller förvandlas till blott två fält.

§ 8.

På förslag af kanslirådet Sander uttalade komiterade enhälligt 
den mening, att det borde tillkomma Nationalmusei nämnd att på 
grundvalen af de nu utaf komiterade fattade besluten, hvilka böra 
underställas Kongl. Maj:ts nådiga pröfning, göra underdånig fram
ställning om tillstånd att af räntemedlen ä Gieseckeska donationen 
årligen få afsätta ett belopp af 5,000 kronor för åvägabringande af 
väggmålningar i Nationalmuseum och, i händelse denna framställning 
bifalles, vidare föreslå de särskilda föreskrifter, dels angående den  ̂
teknik (alfresko- eller vaxfärgmålning o. s. v.), som vid väggmålnin
garnas utförande ansåges böra tillämpas; dels om utlysande af täflan 
och utfästande af pris för kompositions-kartonger och färgeskisser till 
målningarna; dels huru och i hvad ordning sådana eskisser och kar
tonger må varda pröfvade och till utförande antagna, samt huruledes 
och af hvem kontrakt derom må afslutas; dels ock hvilken myndighet 
bör öfvervaka utförandet af målningarna o. s. v.

§ 9-

Beslöto komiterade, att detta protokoll skulle justeras 
vid Nationalmusei nämnds första ordinarie sammanträde i 
nästkommande Januari månad, hvartill samtlige komiterade
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skulle i behörig ordning kallas; att senast vid berörda juste- 
ringssammanträde en hvar af komiterade skulle ega att 
med afseende å de fattade besluten anmäla sin reservation 
eller sitt särskilda yttrande i den eller de delar, han kan 
finna skäligt.

Stockholm som ofvan.
Ex officio

John Bottiger.

Bil. N :r  11.

Protokoll, hållet vid sammanträde 
af komiterade för uppgörande af för
slag till väggmålningar i National
museum den 15 Januari 1886.

N ä rv a ra n d e :

Kabinettskammarherren VON DARDEL,
Friherre NORDENFALK,
Kanslirådet S a n d e r ,

Intendenten U p m a r k ,

Professor HOLM,
Doktor a f  W i r s é n ,

Intendenten GELLERSTEDT,
Riksantiqvarien HlLDEBRAND.

§ i 

Upplästes till justering och godkändes med några smärre för
ändringar protokoll vid komiterades sammanträde den 12 Dec. 1885.

Intendenten Upmark afiemnade det af honom till nyssnämnda 
protokoll anmälda särskilda yttrande tillika med en af grefve von 
Rosen, som var förhindrad att vid detta sammanträde infinna sig,



46 VÄGGMÅLNINGAR

insänd skriftlig reservation (bil. lit. A)*, hvarjemte anmäldes en ge
mensam reservation af friherre Nordenfalk, intendenten Upmark, dok
tor af Wirsén och riksantiqvarien Hildebrand, samt särskilda yttranden 
af doktor af Wirsén, intendenten Gellerstedt och kanslirådet Sander, 
hvilka reservationer och särskilda yttranden skulle aflemnas vid Na
tionalmusei nämnds nästa ordinarie sammanträde.

Stockholm som ofvan.
Ex officio

John Bottiger.

Bil. N :r  12.

Anförande af intendenten G. Upmark till protokollet 
den 12 December 1885 vid sammanträde angående 

anbringande af väggmålningar i Nationalmusei- 
byggnadens trapphus.

En hufvudfordran på de ämnen, som skola framställas å de 
tomma väggytorna i Nationalmuseibyggnadens trapphus, är att de 
utan alltför vidlyftiga förklaringar skola begripas af den stora mäng
den af besökande. Museets lokaler och samlingar äro ej, såsom fallet 
är med en konstakademi, en vetenskaplig högskola, ett rent veten
skapligt museum afsedda för medlemmar af ett visst fack eller yrke, 
utan de besökas af personer af alla samhällsklasser och från alla delar 
af riket. Deras antal kan årligen beräknas till 120 — 125,000. De 
behandlade ämnena få ej förefalla denna besökande allmänhet alltför 
främmande, ej ligga alltför fjerran från dess vanliga föreställningskrets. 
A f denna anledning vore t. ex. lärda mytologiskt-allegoriska bilder, 
sådana 1500- och 1600-talens konst ofta utförde dem, säkerligen föga 
lämpliga, äfven om det måste medgifvas, att de ur ren dekorativ 
synpunkt kunna vara ganska användbara. Detsamma skulle, enligt 
min åsigt, äfven bli fallet med framställningar ur den bildande kon
stens utvecklingshistoria, Greklands och Roms, medeltidens, renässan
sens o. s. v. Hur omsorgsfullt ämnena än kunde väljas, hur beteck
nande för de olika perioderna, kan man dock ej förutsätta, att de

* = B i l .  n : r  1 3  h ä r  n e d a n .
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skola med något egentligt intresse omfattas af en större allmänhet. 
A f samma skäl vore framställningar ur den allmänna menskliga odlin
gens historia, t. ex. efter förebilden af Cornelius’ och Kaulbachs vägg
målningar i tyska museer, ej heller rätt användbara.

Dessa svårigheter undvikas bäst genom valet af passande foster
ländska ämnen. Man kan här tänka pä namnlösa genrebilder i monu
mental stil eller pä historiemålningar i vanlig mening. Målningar af 
det förra slaget, representerande t. ex. olika tidehvarf, folktyper, folk
seder, sysselsättningar, i olika landskapliga eller arkitektoniska om- 
gifningar, skulle säkerligen ur rent konstnärlig synpunkt vara mycket 
tacksamma. Men de ställa också på konstnären stora fordringar, så 
vida de ej skola förefalla intetsägande och ointressanta. Allmänhe
tens kraf på ett sympatiskt och lätt begripligt innehåll, liksom konst
närens på tacksamma motiv, törcle bäst tillgodoses derigenom att 
här framställas betydelsefulla drag och personligheter ur värt lands 
historia, valda så, att svenska folktyper och svensk natur samtidigt 
blifva företrädda.

Innan ämnena för dessa framställningar närmare bestämmas, 
måste dock den ordningsföljd, i hvilken de skola anbringas å de olika 
väggfälten, fastställas. Dessa väggfält äro som bekant fyra, tvenne i 
nedre, tvenne i öfre vestibulen. De två nedre, tredelade genom två 
framspringande, takkonstruktionen uppbärande pilastrar, ha en rik 
och lugn sidobelysning från vester. Deras nedre kant ligger i samma 
plan som mellanvåningens golf, och här eller på den motstående 
trappan måste åskådaren tänkas befinna sig. De båda öfre fälten ha 
deremot en spridd, ej synnerligen stark belysning från två sidor, norr 
och söder, genom en rad högt upp belägna småfönster. Fältens nedre 
kant ligger här i jemnhöjd med taklisten i de angränsande tafvel- 
salarna, således ofvan den linie, som intages af öfre ramen å de högst 
och i regeln minst fördelaktigt placerade taflorna i galleriet. Tillika 
är afståndet mellan de båda motstående fälten här längre än i nedre 
vestibulen. A  de öfre fälten får man således ej lägga an på fram
hållandet af smärre detaljer i drägter, accessoirer och omgifningar, 
ej på enskilda figurer såsom sådana, knappast pä någon porträtt
likhet, hvilket allt, på grund af det betydliga afståndet från åskådaren, 
svårligen skulle uppmärksammas, åtminstone ej göra åsyftad verkan. 
Här gäller det hufvudsakligen att åstadkomma en ståtlig och anslående
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anordning af massorna, att verka genom liniernas och kompositionens 
skönhet, genom en efter den ojemna belysningen afpassad färg
behandling. De nedre väggfälten medgifva deremot i alla dessa af- 
seenden ungefär samma frihet, som hvilken tafla som helst af något 
större mått. Fordringarna på porträttlikhet, på kostymtrohet i ordets 
mera omfattande bemärkelse bli här vida starkare än i fråga om de 
förra, ja oeftergifliga. Under sådana förhållanden är det utan allt 
tvifvel riktigast att å de båda öfre fälten framställa de ämnen, som 
ligga längst tillbaka i tiden, å de båda nedre dem, som komma vår 
egen tid närmast.

De stora hufvudperioder, från hvilka man kan tänka sig ämnen 
hemtade för monumentala framställningar å de ifrågavarande fyra 
väggfälten, äro:

1) Forntiden.
2) Medeltiden.
3) Sveriges nydaningstid, 1500-talet.
4) Stormaktstiden, 1600-talet.
5) Den inre (ekonomiska, literära, konstnärliga) utvecklingens 

tid, 1700-talet.
6) Vårt eget århundrade.

A f dessa torde det senaste, om utrymmet så kräfver, utan all 
gensägelse kunna lättast uteslutas. Det står, både hvad innehåll och 
yttre form för lifvet, t. ex. drägter o. d. beträffar, i en utpreglad mot
sats till de öfriga perioderna, och det kan betviflas, om det med 
fördel läte sig likställas eller sammanställas med någon af dem. Det 
kan dessutom anses tillräckligt företrädt genom de skulpturverk och 
målningar i sjelfva samlingen, som behandla personer och ämnen 
från ifrågavarande tid och hvilkas antal alltjemt är i stigande.

Således återstå fem perioder, medan väggfältens antal är fyra. 
Här kunna två alternativ uppställas. Antingen skola två perioder 
sammanställas på ett fält, eller skall en period helt och hållet ute
slutas. De perioder, som sålunda kunna tänkas sammanstälda, äro 
antingen forntid och medeltid på något af de öfre fälten eller 1500- 
och 1600-talet på något af de nedre. E11 sammanställning af 1500- 
talet, reformationens och renässansens tidehvarf, med medeltiden inom 
sä att säga samma ram, eller af 1600-talet, Gustaf Adolfs, och 1700-
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talet, Gustaf III:s tidehvarf, torde deremot både af historiska och 
konstnärligt-dekorativa skäl få anses olämplig.

Hvad först beträffar en eventuel sammanställning af forntid och 
medeltid på något af de öfre väggfälten, så är denna visserligen ej 
omöjlig. Men det kan i alla fall ifrågasättas, huruvida det vore väl
betänkt att, t. ex. genom målade ramar, dela ett af dessa fält i smärre 
partier. Härigenom skulle det monumentala och dekorativa intrycket 
komma att lida, och vore det ej tillika att beröfva måleriet ett till
fälle att breda ut sig till en imponerande monumental skapelse? 
Skulle med en sådan delning de enskilda figurerna på det långa af- 
ståndet kunna hållas fullt tydliga, massorna grupperas ädelt och verk
ningsfullt?

Återstår således, att på något af de nedre väggfälten samman
ställa 1500- och 1600-talet, Gustaf Vasas och Gustaf Adolfs tidehvarf 
och personligheter. Dessa väggfält äro, som nämndes, tredelade, med 
ett bredare midtparti och två smalare sidopartier, förhållande sig till 
hvarandra som 3 till 2. Framställningarna å de senare måste, så 
vida ett samladt monumentalt intryck skall framkallas, underordnas 
midtbilden eller liksom fullständigande sluta sig till denna. En af 
dessa stora, betydande, äfven i konstnärligt hänseende så tacksamma, 
historiska gestalter måste således utgöra bifigur till den andra. Valet 
skall blifva svårt, och huru det än utfaller, skola tankarna om dess 
riktighet alltid bli delade, ett sådant anordningssätt i sin helhet föga 
tillfredsställande. Härtill kommer, att framställningarna å sidofälten 
till sin allmänna hållning och karakter ej alltför mycket fä skilja sig 
från hufvudbilden. Man skall fordra en viss gemensamhet i färg
stämning och belysning, samma figurhojd och horisonthöjd, ej alltför 
skarpt kontrasterande omgifningar. Det torde äfven ur denna syn
punkt blifva svårt att finna ett verkligen karakteristiskt motiv, der 
Gustaf Vasa kunde anbringas som sidofigur till Gustaf Adolf eller 
tvärtom. Skola sidofälten inrymma egna framställningar, så synes 
mig, att här böra återgifvas verkliga sidofigurer, sidofigurer både i 
historisk och estetisk bemärkelse, såsom Carl IX och Christina till 
Gustaf Adolf, eller mera rent dekorativa figurer, såsom personifika
tioner, vapenhällare m. m. Men man kan också låta hufvudfram- 
ställningen dragas fram liksom bakom pilastrarna öfver sidofälten, 
ett tillvägagående, hvartill både äldre och nyare konst har att upp

4
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visa motstycken, eller kunna pilastrarna borttagas och ersättas med 
konsoler, hvarvid dock takets tredelning måste uppmärksammas.

Svårigheter möta således onekligen att på ett sätt, som tillfreds
ställer både ögat och eftertanken, sammanställa tvenne hufvudperioder 
inom ett och samma väggfält. Dessa svårigheter undvikas genom 
att upptaga det andra hufvudalternativet, d. v. s. helt och hållet ute
sluta en af de fem perioderna. Valet synes mig ej brydsamt. Forn
tiden står tvifvelsutan i det lösaste sambandet med de öfriga skedena. 
De ämnen ur den fornnordiska guda- eller hjeltesagan, som möjligen 
skulle kunna ifrågakomma, äro strängt taget ej specielt svenska, utan, 
så vidt vi veta, antingen norsk-isländska eller gemensamma för hela 
norden, ja för den germanska stammen öfverhufvud. Andemeningen, 
innebörden af dessa sagor är just i våra dagar mycket omtvistad, 
och forskningen befinner sig i fråga om deras tydning i en brytnings
period. Det synes mig under sådana omständigheter oklokt, ja orätt 
att liksom tvinga konstnären att afgifva ett votum i en vetenskaplig 
tvistefråga, hvilken han i de flesta fall skall sakna förutsättningar att 
bedöma. Konstnären och de, som skola döma öfver hans verk eller 
njuta af det, skola ha svårt att finna en bestämd, ännu svårare att 
finna en gemensam  synpunkt för uppfattningen. Likaså är den arkeolo
giska kännedomen om de yttre former, i livilka forntidens lif rörde 
sig, alltför ringa, alltför full af luckor, och de medel, öfver hvilka 
konstnären måste förfoga för att ge lif och individualitet åt sagans 
gestalter, alltför knappa, särskildt för en så kritisk tid som vår. Han 
skall således äfven här stå rådvill inför en mängd brydsamma frågor. 
Det senare skall sannolikt äfven i någon mån gälla i fråga om sådana 
historiska ämnen, som stå på gränsen till medeltiden, t. ex. framställ
ningar af de äldste nordiske kristendomslärarnes verksamhet. Slut
ligen må anföras, att de fornnordiska ämnena äro både genom kolossal
stoder (Oden, Tor, Balder, af Fogelberg) samt museets största dukar 
(T or, L o k e  m. fl.) rik ligen  företräd d a  i m useum .

Må man således, när man en gång bestämt sig för historiska 
ämnen, stå qvar på historiens fasta mark, och alltså åt hvar och en 
af de fyra perioder, som återstå, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet, 
1700-talet, upplåta hvar sitt väggfält.

Valet af de ämnen, som här skola framställas, bör enligt min 
åsigt för öfrigt i hufvudsak öfverlemnas åt konstnären. De krafter,
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öfver hvilka vårt land kan förfoga vid lösningen af uppgifter som de 
här föreliggande, äro ej synnerligen många. Ett alltför strängt bundet 
program skulle måhända snarare verka afskräckande än lockande. 
Om än aldrig så väl genomtänkt ur logisk och historisk synpunkt 
skall det säkerligen ej ensamt genom dessa egenskaper inspirera eller 
ens intressera konstnären, som vill följa sin egen fantasis vägar, som 
måhända ej känner sig värmd af en annans tankegång, som slutligen 
kan finna möjligheter och utvägar, der andra blott se motsatsen. 
Men utan tvifvel skall det dock härvid vara honom till gagn att för
slagsvis för hvarje period få angifvet ett eller fiere ämnen, honom obe
taget att inom den ifrågavarande periodens gränser välja ett annat, 
måhända bättre passande.

Här uppställas sålunda följande förslag:

Öfre ve stib u le n :
A. Väggfältet mot vester, öfver ingången till nuvarande gravyr

salen.
Medeltiden.

Förslagsvis nämnes:
a) Translatio S:ti Erici: Öfverflyttandet af Erik den heliges 

reliker från Gamla Upsala till det nuvarande den 24 Januari 1273.
b) Det högtidliga kringbärandet af konung Erik den heliges skrin 

och banér den 18 Maj.
c) Den heliga Birgitta vid konung Magnus Erikssons hof.

B. Väggfältet mot öster, öfver ingången till kupolsalen, midt 
för stora trappan.

1500-talet med Gustaf Vasa som hufvudperson.

Förslagsvis nämnes:
a) Gustaf Vasas intåg i Stockholm, midsommartiden 1523.
b) Gustaf Vasa på riksdagen i Vesterås 1527.
c) Gustaf Vasas afsked från ständerna.

N edre v e stib u le n :
C. Väggfältet mot söder (till höger).

1600-talet med Gustaf II Adolf som hufvudperson.

Förslagsvis nämnes:
a) Gustaf Adolfs afsked af ständerna.
b) Gustaf Adolf lemnar Sverige år 1630.
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c) Gustaf Adolf landstiger i Tyskland.
d) Gustaf Adolf håller hof i Frankfurt vintern 1631 — 1632. 

Framställningen kan upptaga endast midtfältet eller dragas ut
öfver alla tre fälten. I förra fallet kunna såsom sidostycken anbringas 
exempelvis bilder ur konung Carl IX:s och drottning Christinas eller 
konung Carl X  Gustafs lif.

D. Väggfältet mot norr (till venster från ingången).
1700-talet, såsom hufvudperson kan tänkas:

a) Linné.
b) Lovisa Ulrika.
c) Gustaf III.

Som ofvan.
G ustaf Upmark.

Bil. N :r 13.

Reservation af grefve G. von Rosen; bilagd komiterades 
protokoll af den 15 Januari 1886.

Till komitén för utarbetandet af förslag till freskomålningar i 
Nationalmuseum!

Då jag, mot min vilja, är förhindrad att i dag närvara vid den 
blifvande sammankomsten, tillåter jag mig att härmedelst skriftligen 
vidhålla den mening, som jag vid senaste sammanträde hade äran 
uttala, nemligen:

att då de för målning afsedda väggytor äro inskränkta till ett 
antal af åtta, och det följaktligen är af högsta vigt, att desamma 
egnas åt framställningar af sådana historiska händelser, hvilka verk
sammast bidragit till att befordra vårt folks andliga och politiska 
utveckling, bör man, vid val af ämnen, hellre finna sig uti att upp
offra den hedniska sagoverlden, än att åt gestalter, sådana som Gustaf I 
och Gustaf II Adolf och deras samtid, anvisa underordnade och till 
utrymmet mera inskränkta platser.

Härjemte tillåter jag mig påpeka, att denna min uttalade mening 
ändå icke utesluter tanken på att uti serien af historiska bilder in
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rymma skildringar ur den nordiska myten, eftersom de tolf »lunetter», 
hvilka finnas disponibla uti öfre vestibulens nischer, synas mig böra 
förträffligt egna sig till att mottaga framställningar af ämnen tillhö
rande den hedniska gudasagan.

Jag anhåller ödmjukligen att detta mitt uttalande, som skiljer 
sig från den af majoriteten inom komitén afgifna åsigt, måtte få såsom 
reservation biläggas dagens protokoll.

Stockholm den 15 Januari 1886.
G. voji Rosen.

Bil. N :r  14.

Reservation af friherre J. Nordenfalk, intendenten G. 
Upmark, doktor C. D. af Wirsén oeh riksantiqvarien 
H. Hildebrand; bilagd Nationalmusei nämnds protokoll 

den 5 Februari 1886.

Mot det jemlikt protokoll den 12 December 1885 fattade beslut 
i fråga om väggmålningars anbringande i Nationalmuseum få vi här
med afgifva vår reservation.

Innan vi framställa vår afvikandc mening, anse vi oss dock böra 
framhålla, att vi äro ense med öfrige komiterade (hrr v. Dardel, Sander, 
Holm, Gellerstedt) i följande punkter, nemligen:

att de blifvande väggmålningarna böra behandla nationella histo
riska ämnen;

att bland dessa ämnen ej bör ingå något yngre än från 1700-
talet;

att de målningar, som behandla ämnen från en äldre tid, böra 
anbringas i öfre vestibulen, de yngre i den nedre;

att bildframställningarna i nedre vestibulen böra taga sin början 
ä södra väggfältet, d. v. s. till höger från ingången;

att ä detta väggfält bör vara företrädt 1600-talet, Gustaf II 
Adolfs tidehvarf, samt å det motsatta (norra) 1700-talet, Gustaf III:s 
tidehvarf;

att det tills vidare må lernnas oafgjordt, huruvida de båda vägg
fälten i nedre vestibulen skola, såsom nu, vara tredelade eller be
handlas som en enda bildyta;
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hvarjemte vi instämma med öfrige komiterade i förslagen rörande 
beredande af nödiga medel, bestämmande af teknik och anordnande 
af pristäfling.

Deremot kunna vi, beträffande den till sina följder så vigtiga 
frågan om fastställandet af en tidsgräns mellan de ämnen, som skola 
framställas i öfre vestibulen och i den nedre, ej dela den af före
nämnde fyra komiterade uttalade uppfattning. Enligt denna skulle 
åt forntiden och medeltiden upplåtas hvar sitt af de stora, odelade 
fälten i öfre vestibulen, medan åt de tre derpå följande århundradena, 
1500-, 1600- och 1700-talet, hvilka ur alla synpunkter väl må anses 
lika betydelsefulla som de två föregående, skulle anvisas de två tre
delade, vida mindre fälten i nedre vestibulen. En gifven följd häraf 
måste, då Gustaf Adolfs tidehvarf enligt samtlige komiterades åsigt 
skall företrädas på ena väggfältet, blifva den, att framställningen af 
Gustaf I:s lif och verksamhet antingen helt och hållet skall uteslutas, 
eller inrymmas på något af de smärre sidofälten. Men de skeden i 
vår historia, som dessa båda personligheter representera, Sveriges 
nydaningstid och dess stormaktstid, äro båda ur innehållssynpunkt 
sä betydelsefulla, ur konstnärlig synpunkt så tacksamma, att ett 
sådant tillvägagående synes oss mindre tillfredsställande. Att, då 
man beslutit sig för en serie nationelt historiska ämnen, på ett vägg
fält sammantränga de två ärorikaste perioderna i vår historia och 
såsom sidofigur behandla en af dess mest kända, folkkäraste och 
mest representativa personligheter, eller måhända rent af utesluta 
honom, förekommer oss olämpligt. Å t Gustaf I, grundläggaren af 
den nya tidens Sverige, bör, enligt vår åsigt, anslås ett särskildt fält 
i öfre vestibulen såsom en motsvarighet till det medeltidsämne, som 
kan anbringas å den motstående väggen. Vi tveka derför ej att 
såsom vår åsigt uttala, att, särskildt med afseende å det begränsade 
utrymmet, det af öfriga komiterade föreslagna forntidsämnet bör ute
slutas. Det öfverensstämmer, strängt taget, ej med det af komite
rade gemensamt antagna programmet, då det hvarken kan kallas 
historiskt, eller, för så vidt motivet skall hemtas ur Eddans gemen
samma förråd, ens nationelt. Det skall säkerligen förefalla den större 
delen af den besökande allmänheten främmande och ej utan omständ
liga förklaringar kunna begripas. Det skall jemväl bereda konst
nären stora svårigheter: dels är den arkeologiska kännedomen om
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de yttre former, i hvilka detta forntidslif rörde sig, ännu åtminstone, 
mycket bristfällig, och konstnären måste i följd häraf konstruera 
fantasibilder, som måhända komma att stå i en alltför bjert motsats 
till öfriga framställningar i serien • dels är äfven innebörden af dessa 
myter och hjeltesagor, särskildt i våra dagar mycket omtvistad, lik
som frågan om deras ursprung. Forskningen befinner sig här i en 
jäsningsperiod, hvilket för närvarande mera än någonsin gör hela 
detta område, om icke oanvändbart för konsten, så åtminstone svår
tillgängligt. Anslutande oss för öfrigt i hufvudsak till det af under
tecknad Upmark till protokollet den 12 December 1885 afgifna ytt
rande, få vi således som vår åsigt uttala:

att i nedre vestibulen bör å södra väggen (till h.) framställas 
1600-talet, ä norra väggen (till v.) 1700-talet* samt

att i öfre vestibulen, om hvars anordnande några detaljerade 
föreskrifter för närvarande torde vara mindre behöfliga, bor å östra 
väggen (midt för trappan) framställas 1500-talet, å vestra väggen 
medeltiden.

Slutligen kunna vi ej underlåta att anmärka, att enligt vår åsigt 
en olika uppfattning af de vid sammanträdet gjorda voteringsproposi- 
tionerna §§ 4, 5, 6, torde gifvit anledning dertill, att de komiterade, 
som dikterat besluten i förenämnde punkter, äro fyra, medan reser
vanterna äro fem.

Stockholm den 30 Januari 1886.

J. N o r d e n f a l k . G u s t a f  U p m a r k .

M a n s  H i l d e b r a n d . C. D . a f  W i r s é n .

Bil. N :r  15.

Särskildt yttrande af doktor C. D. af W irsén; bilagdt 
Nationalmusei nämnds protokoll den 5 Februari 1886.

Till den reservation, som jag i allt väsentligt gillar och med 
mitt namn underskrifvit, anhåller jag att få foga det tillkänna- 
gifvande,
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att jag, som biträdt grefve v. Rosens mening, att de äldre eller 
äldsta ämnena helst borde målas i den nedre vestibulen, för min del 
ej skulle hafva motsatt mig inrymmandet af ett mindre väggfält åt 
de nordiska sagoämnena, men, i likhet med de öfriga reservanterna, 
ej kunnat ansluta mig till deras mening, som önska åt framställningar 
ur sagotiden lemna ett hufvudfalt; samt

att enligt min tanke bland de bilder, hvilka äro egnade att 
återgifva ämnen från 1700-talet, konung Gustaf III, i lämplig situation 
och omgifning, bör, på grund af denne konungs betydelse for vårt 
lands estetiska odlingshistoria, vara representerad å ett hufvudfalt 
och hans bild under inga förhållanden hänvisas till en mindre och 
endast sidoordnad väggyta.

Stockholm den 30 Januari 1886.
C. D. a f  Wirsén.

Bil. N :r  16.

Särskildt yttrande af intendenten A. T. Gellerstedt; bilagdt 
Nationalmusei nämnds protokoll den 5 Februari 1886.

Frågan om väggmålningar i Nationalmuseum är ett konstnärligt- 
arkitektoniskt spörsmål, ingenting annat eller mera eller mindre.

Hvad arkitekturen kräfver, nemligen stora, bredt och lugnt 
hållna, från all slags belamring med porträtt-, kostym- och redskaps- 
detaljer möjligast fria skildringar, utgör i främsta rummet det om
råde, hvarest ämnena för dessa väggmålningar böra sökas.

Har då detta område inom sig äfven ett gebit af rent nordisk 
art, så torde knappast någon tvekan eller qval vid valet kunna uppstå; 
och är dertill detta gebit —- den nordiska mytens och hjeltesagans — 
just ett sådant, der diktande och skapande konst har sina ursprung
ligaste och naturligaste rötter, så är det ej gerna möjligt annat än 
att genom ett derinom förrättadt ämnesval både arkitekturen i och 
för sig och den ifrågavarande byggnadens särskilda ändamål varda 
i möjligaste måtto gångna till mötes.
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Men har nu å andra sidan också svensk kultur- och konst
utvecklings historia berättigade anspråk på att icke varda förbi
gången, så öppnar sig här alldeles naturligt ett fält för en ärlig och 
nyttig kompromiss.

Dess bättre är i detta sällsynta fall ett — om man så vill kalla 
det — »tjenande af två herrar» jemförelsevis möjligt och lofvärdt. 
Uppgiften har nemligen arkitekturen här tydligt delat i tvenne högst 
väsentligt skilda hufvuddelar: väggmålningar i eminentaste mening 
i den stora och storslaget hållna trappsalen, pilasterställningsutfyllande 
taflor i den mindre och i en lägre stilstämning hållna nedre egentliga 
vestibulen, det vill med andra ord säga: de forntida, drömlika, dikt
digra synerna der uppe, de detaljerade, påtagligare nutidsbilderna 
der nere.

Stora politiskt-historiska figurer och tidsskeden skola då här 
få se sig om efter plats? Ja, det är sant! Men bekymret häröfver 
synes mig böra vara främmande för denna fråga.

För öfrigt skulle utestängningar hafva kommit att ega rum äfven 
vid ett försök att, på så väsentligt olika mått- och belägenhets- 
indelningar som de föreliggande, inkonstla en rent historisk bild
serie. Ja, de skulle då först rätt fallit i ögonen.

Blir det en gång beklagligen konstateradt, att äfven den nutida 
svenska konstutöfningens främste icke mägta så pass släppa model
lens ledband och stillebens-detaljens handastöd, att de kunna föra i 
land de skapande och diktande uppgifterna för den öfre salens ovär
derliga båda väggfält, då först, men icke förr må förslaget i sin 
helhet ned transponeras for det nutida röstläget.

Intill dess ett sådant omyndighetsbevis blifvit aflemnadt, torde 
det vara Nationalmusei nämnds oundgängliga pligt att på ett verk
l ig t  slåend e sätt, i frå g a  om  kon stu pp gifters s tä llan d e, sk ilja  s ig  från 

de små associationerna och dagens konstmarknader.
Tillfället att en gång kunna få spänna bågen rätt högt torde 

låta vänta på sig, innan det återkommer.
På det inkastet, att publiken ej skulle förstå de stora fornbil- 

derna, har jag intet annat svar, än att det är godt, att någonting 
förmår växa en Öfver hufvudet, och att menskligheten, med eller mot 
sin vilja, lyfts högst och förts mest framåt just af det, som hon icke 
fullt förstått, icke kunnat taga på.
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Jag vill blott tillägga, att hvad som i sin mån borde få föra 
fornmåleriets talan är det förhållandet, att bland de 14, år 1883 
ingifna väggmålningsförslagens 108 detaljämnen, icke färre än om
kring 33 procent äro af fornaste nordisk natur;

att, huru än den stora frågan slutligen må lösas, icke någon 
delning af de två öfre väggfälten måtte under någon förevändning 
ske; samt att för mig synes en ganska stor möjlighet föreligga att 
kunna till två, af orubbliga pilastrar delade, stora taflor sammanslå 
tre och tre af de nedre småfälten.

Stockholm den 4 Februari 1886.
A. T. Gellerstedt.

Bil. N :r  17.

Särskildt yttrande af kanslirådet N. F. Sander; bilagdt 
Nationalmusei nämnds protokoll den 5 Februari 1886.

Sedan komiterade beslutit hos Kongl. Maj:t föreslå, att de äldre 
och äldsta ämnena för monumentala väggmålningar i Nationalmuseum 
skulle behandlas i öfre vestibulen, der å ena väggfältet borde fram
ställas något moment från den hedna forntiden och å det andra fältet 
ett sådant från medeltiden, medan de yngre eller moderna ämnena 
skulle målas i den nedre vestibulen, så hade man kunnat vänta, att 
komiterade i sistnämnda afseendet skolat framlägga ett något mera 
detaljeradt förslag än att blott uppställa såsom hufvudämne å ena 
sidan Gustaf II Adolf och å den andra Frihetstiden eller Gustaf III, 
i öfrigt öppet lemnadt att genom vidare kartongtäflan af konstnärer 
utröna och bestämma, huruvida de begge stora väggytorna i nedre 
vestibulen skola förblifva tredelade eller förvandlas hvardera till 
ett fält.

Detta undanskjutande af vissa mycket vigtiga frågor, som, då 
man går att hos Kongl. Maj:t i underdånighet begära disposition af 
betydliga penningemedel, borde redan på förhand vara klargjorda, 
kan jag icke betrakta annorlunda än som en svaghet i det framlagda
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förslaget. Redan de inkomna täflingsförslagen visade svårigheten af 
att få fram en genomtänkt plan för det hela, medan flere af dem 
innehöllo rätt goda detaljer.

Bör man då undanskjuta frågan till en kartongtäflan bland 
konstnärer ?

Eller kan man med något hopp om framgång vänta sig, att en 
konstnär, som vill täfla om utförandet af en eller par väggtaflor och 
i sådant afseende inlemnar kompositionskartonger och färgeskisser, 
skall tänka på deras sammanhang med andra eller framlägga den 
detaljerade plan, som komiterade skjutit undan?

För min del vågar jäg icke tro det. På en sådan väg torde 
man ingalunda få den frågan lämpligt löst, huruvida nedre vestibu- 
lens väggytor böra förblifva tredelade eller sammanslås hvardera till 
ett fält.

Föga tilltalande är den nödfallsutvägen att å dessa fält, såsom 
tredelade, behandla ett ämne med gemensam horisont och samman
hängande bildserie i alla tre fälten, dock af bruten genom pilastrarna. 
Men jag skulle beklaga, om man våldförde den redan bestämda och 
färdiga arkitekturen på det sätt, att man borttoge och med konsoler 
sökte ersätta dessa pilastrar, hvilka nu stå i ett organiskt samband 
med takets mäktiga bjelklag. Jag  vidhåller i enlighet med denna 
uppfattning det yrkandet, att i nedre vestibulen väggfälten må för
blifva tredelade, medelst bibehållande af pilastrarna, och lemna platser 
för målningar från den moderna tiden från och med protestantismens 
införande.

Sedan komiterade med en öfvervägande majoritet beslutit, att 
de äldre eller äldsta ämnena skulle målas i öfre vestibulen, hade 
man knappt kunnat vänta sig, att af dem, som velat se framstäldt 
ett fornnordiskt ämne, någon skulle antaga ett sådant kombineradt 
med ett ämne från medeltiden å ett och samma väggfält och vidare 
motverka denna del af saken genom att till öfre vestibulen uppflytta 
ämnet från Gustaf Vasas tid, hvilket efter min mening bör närmast 
föregå en framställning från Gustaf II Adolfs regering.

T y  önskar man behandladt ett ämne från den hedna forntiden, 
så synes mig det vara ett mycket svagt skäl att göra saken beroende 
derpå, att denna framställning skall för sig få blott en mindre vägg
yta eller ett halft fält. Icke heller kan jag inse, att kristendomen
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kan eller bör här glorifieras på det sätt, att, då den framstår såsom 
segrande, vid sidan af en sådan framställning målas några hedningar, 
hvilka, huru trotsiga de än må synas, skola förekomma såsom ett 
till undergång dömdt slägte. På sådant sätt vill jag icke nedsätta 
vår forntid. Jag önskar deremot se en värdig spegelbild, en med 
pietet utförd återspegling af hvad vår hedna forntid mäktade uppvisa 
af sant och stort, af godt och skönt, innan ännu kristendomen vardt 
predikad eller antagen.

Och då vidare här icke är fråga om att måla våra konungar 
eller hufvudtilldragelser ur den politiska historien, utan företrädesvis 
bilder från hufvudepokerna för vårt folks andliga odling och konst
utveckling, hvilket ämne kan lämpligare sättas framför Gustaf II 
Adolf, den segerrike kämpen för den stora protestantiska tanken, än 
just Gustaf Vasa, som hos oss främjade bibelöfversättningen och den 
evangeliska läran?

Hvarföre undanskjuta denna stora förutsättning och bryta sam
manhanget genom att inflicka ett egentligen politiskt ämne?

Professor Kjellberg har föreslagit Carl IX  i situationen med det 
kända yttrandet om den unge sonen: »Ille faciet», ett ämne, visser
ligen mycket menande (kanske mest efteråt!), men af den svårlösta 
art, att det knappt torde framlocka något konstverk. Under diskus
sionen framkastades ock förslagsvis »Drottning Christina». Men i 
hvilket moment? Skulle hon möjligen framställas, då hon, förnekande 
sin faders stora lifsgerning, hemligen afsvor den protestantiska läran? 
Eller då hon ur landet bortförde samlingarna af konstskatter?

Vidare har professor Kjellberg föreslagit närmast efter Gustaf II 
Adolf såsom ämne: »CarlX Gustaf, undertecknande freden i Roeskilde», 
ett rent politiskt ämne, af många skäl olämpligt att välja, svårt eller 
omöjligt att måla utan att tillgripa någon allegorisk apparat. Dä 
komiterade icke heller kunde omfatta eller förorda detta ämne, funno 
de beqvämast att undanskjuta dessa vigtiga frågor till en oviss kartong- 
täflan af konstnärer.

För den andra väggen i nedre vestibulen äro åtminstone två 
ämnen förordade, ehuru alternativt uppstälda såsom hufvudämnen. 
Några af komiterade hafva dervid ansett, att Gustaf III borde fram
ställas å midtfältet såsom hufvudämnet, men Frihetstiden å ena sido- 
fältet. För min del kan jag icke finna något giltigt skäl att i detta



I NATIONALMUSEUM. • 61

fall gå ifrån den verkliga tidsföljden till ett hysteron-proteron, liksom 
jag icke heller kan finna, att ett ämne vid sidan af ett annat skall 
uppfattas eller nämnas biämne, derföre att det målas ä ett fält, som 
är något mindre till sitt qvadratinnehäll.

Jag  vågar alltså uttrycka den förhoppning, att, innan något 
ämne fastställes till utförande, de öfriga ämnena och deras platser 
jemväl må vara på förhand nöjaktigt bestämda. Då skall ock planen 
derefter med större säkerhet kunna fullföljas till verkställighet, utan 
att onödiga tvister i smakfrågor behöfva åter och åter upprepas.

Stockholm den 5 Februari 1886.

N. Fredr. Sander.

Bil. N :r 18.

Utdrag ur Nationalmusei nämnds 
protokoll den 5 Februari 1886.

N ä rv a ra n d e :

Kabinettskammarherren VON Dardel,
Friherre N O RD EN FA LK ,

Kanslirådet Sander,
Intendenten UPMARK,

Professor Holm,
Intendenten G E L L E R ST E D T .

§ 1.

Föredrogs i sin helhet ärendet med tillhörande handlingar an
gående komiterades förslag i fråga om väggmålningar i National
museum* och aflemnades samt upplästes de enligt protokollet den 15
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nästlidne Januari anmälda reservationer och särskilda yttranden, nem- 
ligen en gemensam reservation, undertecknad af friherre Nordenfalk, 
intendenten Upmark, doktor af Wirsén och riksantiqvarien Hildebrand 
(bil. n:r 14), samt särskilda yttranden af doktor af Wirsén (bil. n:r 
15), af intendenten Gellerstedt (bil. n:r 16) och af kanslirådet Sander 
(bil. n:r 17). Efter föregången diskussion beslöt nämnden att under
ställa Kongl. Maj:ts nådiga pröfning det af komiterade upprättade 
förslag till ämnen för väggmålningar i Nationalmuseum och i sam
manhang dermed göra underdånig framställning derom:

att till utförande af de afsedda väggmålningarna i National
museum må, från och med 1885 räknadt, tillsvidare och till dess detta 
ändamål kan varda uppnådt, få tagas i anspråk och användas den 
del af räntemedlen å »J. S. Gieseckes donation», som enligt det för 
samma donations förvaltning gällande reglemente skall för hvarje 
femårsperiod sammanläggas till en summa af 25,000 kronor eller i 
medeltal med 5,000 kronor årligen, till inköp för museum af värde
fullare konstverk; — — — —- — — — ■— — — — — — —

att af de från och med år 1885 för väggmålningarna påräkne- 
liga räntemedlen å Gieseckeska donationen må till en början af Na
tionalmusei nämnd disponeras ett belopp af 5,000 kronor, dels till 
utsättande af pris för kompositionskartonger och färgeskisser till 
väggmålningar, dels ock till bestridande af kostnaderna för utförande, 
om så finnes nödigt och lämpligt, af särskilda eskisskartonger till 
utrönande af den med hänsyn till väggfältens lägen och afstånd samt 
de optiska fordringarna m. m. bäst afpassade och erforderliga stor
leken af figurerna i nämnde målningar;

att för öfrigt livad af räntemedlen ä Gieseckeska donationen för 
ifrågavarande väggmålningars åstadkommande år efter år afsättes 
och sammansparas, må i hvarje särskildt fall disponeras endast efter 
Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning och bestämmande, i den mån 
förslag till målning i något eller några af väggfälten kan varda i 
behörig ordning anmäld t och jemväl erhålla nådig stadfästelse.

Och skulle i detta ärende aflåtas underdånig skrifvelse enligt 
ett nu uppläst förslag, som godkändes till den lydelse registraturet 
utvisar, med hänvisning i öfrigt till de i ärendet afgifna reservationer
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och särskilda yttranden, hvilka jemte öfriga handlingar skulle den 
underdåniga skrifvelsen till Kongl. Maj:t åtfölja.

Stockholm som ofvan.
In fidem

C. A. Ossbahr.

Rätteligen ur protokollet utdraget intygas

ex officio

C. A. Ossbahr.
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