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Årsberättelse för 1886.

/ \ f  den öfversigt, som här nedan lemnas för konstsamlingarnas till
växt under det förflutna året, framgår, att denna varit ganska betyd
lig. För den egentliga konstafdelningen ha skulpturarbeten, målnin
gar, handteckningar och gravyrer blifvit inköpta för ett samman- 
lagdt belopp af 28,222 kronor 08 öre, hvaraf statsmedel utgöra 15,717 
kr. 08 öre, J. S. Gieseckes donations bidrag 12,505 kronor. Iläraf 
komma på lefvande svenske konstnärer skulpturarbeten till ett belopp 
af 4,600 kr., målningar 10,200, handteckningar och etsningar 467, 
tillsammans 15,267 kronor. Inköpen för konstslöjdafdelningen uppgå 
till 2,310 kronor 70 öre. Gåfvor till samlingarna ha lemnats af 
H. M. Konungen och H. M. Drottningen, af Svenska Slöjd

föreningen, af kabinettskammarherre v. A rbin, frih. Em . Ceder- 
ström, frih. Th. C eder ström, hr P. FiirStenberg, grefve v. H allw yl, 
justitierådet F . F . Huss, kammarrådet F . Jonas, artisten C. Lars
son, expeditionssekreteraren Lundgrens dödsbo, hr C L ä n g sta d iu s . 
konsul Nordström, hofintendenten L. R. Nyström, hr C. Palm, 
mariningeniör J .  Pihlgren , fröknarna Poppius, grefvinnan M. Prozor, 
f. Bonde, revisor IL  B . Reinholdson, fru A. Retzius, f. H ierta, löjt
nant A. Ridderstad, hr 5 . Saloman, löjtnant W. Silfversparre, fru M. 
Sundborg, intendenten Upmark, hr C. J .  Abom samt genom testamen
ten af rådman IL. /. Arvidson  (f. 1825, f  1886), af expeditionssekre
teraren M. H. Lundgren (f. 1820, f  1886) och af fru Clementine Ros, 
f. Huss (f. 1825, j  1886). För dessa gåfvor och inköp redogöres 
dels i de bilagor, lit. A  och B, som åtfölja denna berättelse, dels ,i 
här nedan lemnade öfversigt af de märkligare förvärfvade föremålen.

A f de 36 n:r, hvarmed skulptursamlingens olika afdelningar 
under året blifvit tillökade, ha 33 blifvit köpta för ett belopp af 
11,492 kr. 13 öre, de öfriga tre ha öfverlemnats som gåfvor. I det 
jemförelsevis höga nummertalet ingå ej mindre än 22 arbeten, här- 
ibland 13 skizzer, af framlidne bildhuggaren Fr. K jellberg, samtliga 
inlösta ur den nyligen aflidne konstnärens dödsbo. E11 byst af grefve 
A. G. Biclke har utförts på nämndens särskilda beställning, och Mu-
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seum har härigenom gjort början till en serie afbildningar af perso
ner, som på ett eller annat sätt främjat vår konstutveckling. När
mast i ordningen skola följa byster af drottning Joséphine samt af 
grefve C. G. Tessin. A f de förvärfvade föremålen ha med hufvud- 
samlingen införlifvats 4 n:r, med samlingen af modeller och skizzer 
27, med samlingen af gipsafgjutningar 3, samt med förrådet 2 (for
mar för gipsafgjutning).

a) De med hufm idsam ling en införlifvade föremålen äro: 
Offrande gosse, relief i hvit marmor. Klädd i antik drägt, 

håller han med h. handen en patera Öfver ett altare, i den v. en rulle. 
Inskrift: AOYKfE KYPE ZOKOAINOC. Sengrekiskt arbete från kejsar
tiden. — H. 0.60. B. 0.43. — Enligt uppgift funnen vid Alexandria 
i Egypten. Genom köp.

K jellberg , Johan Frithiof, f. 1836, -[ 1885.
F aun lekande med sin yngre broder. Grupp i hvitgrå 

marmor. Stö.dd mot en trädstam och med en bockhud å v. axeln 
håller den nakne ynglingen på sin v. arm en liten gosse. Han stö
der denne med h. handen och böjer hufvudet fram emot honom, lik
som för att stångas. Den lille fattar honom i håret. Båda ha spet
siga öron och små hornknoppar. — Sign. F. K IE L L B E R G . — II. 1.50.
— Genom köp ur konstnärens dödsbo jemte andra skulpturverk för 
J. S. Gieseckes donations medel. — Den ej alldeles fullbordade grup
pen bestäldes redan år 1869 af staten till utförande i marmor enligt 
en modell, som då företeddes och sedan stannat i musei ego.

B ra m b e c k ,  Edvard, f. 1843.
Porträttbyst af grefve A xel  Gabriel Bielk e , f. 1800, f  

1877. Brons. Gammal man med helskägg och uppkammadt hår, 
hufvudet något åt v. A  fotstycket: A. G. B IE L K E . — Sign. E dv. 
Bram beck 1886. — II. 0.68. — Utförd efter beställning af National
musei nämnd, gjuten af K. G. Bergholtz i Stockholm, för J. S. Gie
seckes donations medel.

Fallstedt, Ingel, f. 1848.
Porträttbyst af kronprinsessan L ovisa af Danmark, f. 

1851. Hvit marmor. Med ansigtet åt v., i åtsittande hatt med knutna 
hakband, prydd med en fogel*, drägt af fasoneradt tyg. Ej sign.
— H. 0.65. -— Genom köp å konstutställningen i Göteborg 1886 för 
J. S. Gieseckes donations medel.
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b) A f de med samlingen a f  modeller. skisser m. m. införlifvade 
föremålen må framhållas:

Q varnström , Carl Gustaf, f. 1810, f  1867.
V alkyrior . Reliefmedaljong i gips. Två sväfvande jungfrur 

bära mellan sig en ung krigare till Valhall. — D. 1.65. — Genom köp 
ur J. F. Kjellbergs dödsbo.

Molin, Johan Peter, f. 1814, f  1873.
SOFVANDE BACCHANT, utförd skizz i bränd lera till statyn n:r 

398 i Musei samling. — Betecknad: T ill vännen Egron Lundgren a f  
P. Molin. R om  A 1848. — L. 0.61. — På fotställ af svart marmor. — 
Enligt testamente af M. H. Lundgren.

Kjellberg, J. F. (se ofvan).
Porträttbyst af A ugust Blanciie, f. 18 11, f  1868. Gips. 

Naken, med glatt, fylligt ansigte och kal panna. A  fotstället: 
B L A N C H E . — H. 0.70. — Modellerad 1868. Genom köp ur konstnä
rens dödsbo. ■

Porträttbyst af L. J. Hierta , f. 1801, f  1872. Gips. Naken, 
med långt, rakt hår och kindskägg. -- H. 0.72. — Modellerad 1869, 
utförd i marmor 1876. — Genom köp med föreg.

Porträttbyst af fru Henriette Saloman, f . Nissen 1819, 
t 1879. Gips. En face, med en veckad remsa kring halsen, tre 
medaljer på v. axeln. Å  fotstycket: //. N IS S E N -S A L O M A N .— Sign. 
j Tf Tk . fcc. 1880. — H. 0.79. — Gåfva af hr S. Saloman.

Porträttmedaljong af P. Wieselgren , f. 1800, f  1877. Gips. I 
profil mot h. med uppstruket hår, buskiga ögonbryn, kindskägg. — D.0.85.

Porträttmedaljong af N. E ricson, f. 1802, f  1870. Gips. 
I profil mot h. med framkammadt hår och små mustascher. — D. 0.51. 

Porträttmedaljong af E lias Seiilstedt , f. 1808, f  1874.
Gips. I profil mot h. med framkammadt hår och polissonger.— D.0.42.

PORTRÄTTMEI)AIJONG AF B. E. MALMSTRÖM, f. 1816, 7 1865. 
Gips. I profil mot v. med kal panna, kind- och hakskägg. — D. 0.38.

A mor och D öden, relief i gips. A. till h., bevingad, afskjuter 
sina pilar mot dödens genius, som, stödd mot en omvänd fackla, upp
fångar dem i sin veckrika drägt. — Sign. K ie llberg Rom a. — PI. 0.47. 
B. 0.67. — Modellerad 1863, utförd i marmor 1872.

LEKANDE FAUNER, hög relief i gips. E11 sittande faun, till h., 
häller en framför honom stående liten panisk; denne griper med h. han
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Fornsak- 
s am lingen.

T a fvc l- 
s an i lingen.

den efter en drufklase, hvilken en till v. sittande qvinna häller upp 
framför honom. — Sign. 1862. K IE L L B E R G . — H. 0.12. B. 0.3 r.

Samtliga dessa ur konstnärens dödsbo genom köp.

R uneberg, Walter, finsk konstnär, f. 1838.
Porträttbyst af A nders F r yx ell , f. 1795, f  1881. Gips. 

En face i kalott och med långt böljande skägg. A  fotstycket: A. 
F R Y X E L L . — Sign. W. R bg Stockholm Sep t. iS jy .  — II. 0.80. — 
Reproduktion af det i fröken Eva Fryxclls ego befintliga, likaledes 
i gips utförda originalet.

c) Samlingen af gipsafgjittningar har blifvit tillökad med följande 
konstverk.

Brüggem ann, Hans, tysk konstnär pä 1500-talet.
»Kristus VISAS för FOLKET», grupp i arkitektonisk omgifning.
CHRISTIAN II, kon. af Danmark, Sverige och Norge, hel stå

ende fig.
E lisabeth , hans gemål, hel stående fig.
Samtliga efter det stora altarverket i Slesvigs domkyrka, utfördt 

15 15 —21 för Bordesholms kloster.

För samlingen af egyptiska och grekisk-romerska fornsaker ha 
genom gåfva forvärfvats 1, genom köp 4 föremål för ett belopp af 
80 kronor (jfr Bil. Lit. A  och B). Härjemte har konstafdelningen 
såsom deposition frän Statens historiska museum fått mottaga en 
samling af hit hänförliga föremål, tillsammans 204 n:r, hvilka tills 
vidare komma att i konstafdelningen förvaras. Samlingen utgöres 
till större delen af lampor och smärre vaser af bränd lera i olika for
mer, hvartill komma åtskilliga föremål i brons, glas och marmor
m. m. I allt tillkommo under året på den egyptiska samlingen 24, 
på den grekisk-romerska 185, tillsammans 209.

Tafvelsamlingens tillväxt under året utgör 35 n:r, hvaraf 18 för- 
värfvats genom köp för en summa af 14,105 kronor och 17 tillkom
mit som gåfvor. A f dessa 35 n:r ha med hufvudsamlingen blifvit 
införlifvadc 6 oljemålningar, 13 aqvareller, 3 pasteller och 5 minia- 
turer, tillsammans 27, hvartill komma 2 oljemålningar och 1 minia
tur, som ofverflyttats från andra statssamlingar* återstående 8 n:r ha 
öfverförts till de kgl. slotten (Gripsholm, Ulriksdal, jfr Bil. Lit. D) 
eller till Musei förråd.
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A) De med hufvudsam lingen i  Nationalmuseum  införlifvade 
konstverken äro:

a) Oljemålningar.
H e n n in gsen , Erik Ludvig, i. i Köpenhamn 1855.
•> Ny TORV», GATUSCEN FRÅN KÖPENHAMN. Torgets stenlägg

ning glänser efter regnet. I fgr. till h. en ung slagtardräng med 
kötträget pä axeln i samtal med en tjensteflicka. Bredvid dem en 
stor gul hund. Längre åt v. en skröplig äldre herre med käpp och 
paraply samt portfölj under armen. I bgr. det rödgrå rådhuset samt 
framför detta slagtarstånd och polismän, stadsbud och åkare. — Sign. 
E rik  I I  (i monogram) 1884. Pä duk. — H. 1.12. B. o 80. — Genom 
köp ä konstutställningen i Göteborg 1886.

E h ren stra h l,  David Klöcker, f. i Hamburg 1629, f  1698. 
Porträtt af konung Carl XII. Half fig. ät h., hufvudet 

tillbakavridet öfver h. axeln, h. handen i sidan. I grå lockperuk, 
stålharnesk med förgylda nitar, tröja och lifbälte af fasonerad guld
brokad. På duk. — H. 0.84. B. 0.82. — Å  baksidan: Carolus X I I  
R ex Suecice A.o 1697 D :d Kläcker Ehrenstrahl je c it . — Ofverflyttad 
från Ulriksdal enligt Nämndens beslut den 8 Febr. 1886. N:r 62 i 
kon. Carl XV:s samling. #

Hilleström, Per, f. 1832(3), f  1816.
SjELFPORTRÄTT. Brb. åt h. Som gammal man, med bart huf- 

vud, grått hår, blicken mot åskådaren, i skjortärmarna, med krås och 
violett, broderad väst. På duk. H. 0.53. B. 0.42. — A  ett papper 
på baksidan läses: Skänkt till B. C. Ahlstedt/a f  samt å sjelfva duken: 
Pehr Hilleström  Kongl. I Io f målare och Professor v id  Kongl. M ålare 
och Bildhuggare Academien i  Stockholm. M ålat a j honom s je lf 1794. 
— Genom köp ur enskild ego.

S ö d e r m a r k ,  Olof Johan, f. 1790, f  1848.
Porträtt af J akob A ugust von Hartmansdorff, f. 1792, f  

1856. Half sittande fig. mot v. i en rödklädd stol med ett silfver- 
stift i den h., ett papper i v. handen, blicken riktad utåt Med grå- 
sprängdt hår och polissonger, svart drägt med broderad sammets
krage (Vetenskapsakademiens uniform), Nordstjerneordens kommen- 
dörstecken m. fl. ordnar. — Sign. O. Söderm ark p in x it 184.3. På 
duk. — IL 0.85. B. 0.65. — Ofverflyttad från Gripsholm enligt Kgl.
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beslut den 28 Maj 1886. Gåfva af presidenten v. Hartmansdorffs arf- 
vingar år 1867 och enligt den aflidnes önskan.

H a gbo rg , August, f. 1852.
Morgon i Cayeux . I fgr. utbreder sig ett af ebben barlagdt 

sandfält. Längre utåt, i sjelfva vattenbrynet, står en grupp af fiskar
folk, tvä män och sex qvinnor samt barn. De se ut mot fiskarbå
tarna, som ligga stilla längre ut i vattnet eller glida mot land. Svag 
bris, lösa, gråa skyar. — Sign. H agborg. På duk. — H. 1.52. B. 2.14. 
— Genom köp enligt Statens inköpsnämnds förslag och Kgl. beslut 
den 5 Nov. 1886 samt med bidrag af J. S. Gieseckes donation.

Ju n g s te d t ,  Axel, f. 1859.
I STENBROTTET. Till v. reser sig en ljusgrå klippvägg med 

sparsam växtlighet på krönet och i remnorna*, nedanför denna och 
till v. en massa stenblock och smärre stenar, mellan hvilka en tram
pad väg kröker utefter bergväggen inåt taflan. Till v. i fgr. en grupp 
af tre arbetare, af hvilka en tänder sin pipa. Till h. och närmare 
bgr. en ung man vid arbetet med slägga och borr, tvä halfvuxna 
pojkar samt en karl, som skjuter undan en lastad skottkärra. Klar 
himmel. — Sign. A xel Jungstedt Unterivalden 1886. Pä duk. — IT 1.20. 
B. 1.38. — Genom köp enligt Statens inköpsnämnds förslag och Kgl. 
beslut den 5 Nov. 1886.

L il je fo rs ,  Bruno Andreas, f. 1860.
R äFFAMILJ. Midt i taflan står en räfhona, vänd mot v., omgif- 

ven af sina sex ungar. Hon har just släpat fram en gås; två af 
ungarna bita i dess hals, en kryper fram under moderns buk, en 
fjerde sliter i gåsens vinge; två till v. slåss om ett par fjädrar. 
Marken är bevuxen med högt gräs, hundlokor, klöfver, maskrosor 
m. m. Hög horisont utan synlig himmel. — Sign. Bruno L ilje jo rs  
Qvarnbo Upsala 1886. På duk. — IL 1 .1 1 .  B. 2 .1 1. — Genom köp 
å konstutställningen i Göteborg 1886.

W ah lberg , Herman Alfred Leonard, f. 1834.
Utsigt Å K olmården. En insjö i aftonbelysning. Från en 

låg sandig strand till h. i fgr. utbreder sig det lugna vattnet mot en 
brant skogbevuxen bergkulle i mellanplanet till h. samt förbi denna 
mot skogiga uddar till v. i bgr. Berg och trädtoppar färgas af sol
nedgången; fullmånen går upp öfver höjderna i bgr. — Sign. A lf.
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W ahlberg. 6 j. På duk. — PI. 0.90. B. 1.40. — Gåfva enligt testa
mente af rådman H. I. Arvidsson.

b) Aqvareller.
V a c h e r  de T o u ra in e ,  Charles, f. i Toulon 1814, f  derstädes 

1873, verksam i England.
Ruinerna af R oslin Castle . Skogsbacke med högstammiga 

träd. En stig till v. leder bort till en förfallen mur med en rundbågig 
portöppning, genom hvilken man ser in i den solbelysta skogen. Till 
h. skymtar en slottsruin. — Sign. Roslin Castle N. B \ C. Vacher. — PI. 
0.75. B. 0.55. — Gåfva jemteföljandeenligttestamenteafM.H.Lundgren.

L u nd g ren , Egron Sellif, f. 1815, 7 1875.
Gårdsinteriör från Granada. En ung mor sitter i en dörr

öppning till h. och ser pä sitt lilla barn, som naket leker på marken 
midt i fgr. Ofver henne en balkong, buren af en smal blåmålad 
kolonn. Till h. en vattencistern, hvarå en blomkruka. — Ej sign. 
— H. 0.46. B. 0.35. — Med föreg.

R enässansinteriör. En medelålders man, till h. i fgr., klädd 
i röd fotsid kåpa och svart toppig mössa går läsande åt h. I bgr. 
ett slags hvälfd alkov med en väggfast bänk. Till v. en öppen dörr 
å ett rundbågsfält. Ereskomälningar 1 takets hvalfkappor och pä 
alkovväggen. — Ej sign. — TI. 0.45. B. 0.41. — Med föreg.

Moses’ brunn i öknen. Till v. i fgr. en sandkulle med en 
fördjupning å toppen: brunnen. Till h. en man bredvid sin kamel, 
längre åt samma sida en palm. I bgr. en oas med hvita hus nedan
för en gulbrun bergskedja. Blå himmel med ljusa skyar. — Sign. 
E L .  — II. 0.14. B. 0.36. — Med föreg.

Skogsinteriör. Midt i fgr. reser sig en tjock trädstam, lutande 
åt h. Mellan de mindre träden der bakom skymtar i bgr. ett lugnt 
vatten. — Sign. E L .  — PI. 0.29. B. 0.51. — Med föreg.

ÖDETS GUDINNOR. Tre unga qvinnor i hr b., klädda i ljusa slöjor. 
Till h. »Future» med ryggen mot åskådaren. I midten »Present» i profil 
mot h.; hon söker draga slöjan från systerns bortvända ansigte. Till v. den 
mörklockiga »Past» en face med nedslagna ögon. — Ej sign. -— ITesko
imitation i guasch på papper. — H. 0.50. B. 0.70. — Med föreg.

G eg erfe lt ,  Wilhelm von, f. 1844.
Stormen, motiv från Dalarne. Stranden af en insjö. E11 låg 

udde, hvarå en gärdesgård, en sjöbod och grupper af träd, skjuter ut
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mot v. Öfver udden synes vattnet och en aflägsen skogig strand. 
Stormen, som drifver mot land, har sönderslitit molnen och böjer 
trädens kronor. —- Sign. IV. de Gegerfelt. — H. 0.38. B. 0.52. — Genom 
köp enligt Statens inköpsnämnds förslag och Kgl. beslut den 5 No
vember 1886.

Gellerstedt, Albert Theodor, f. 1836.

Den förfallna bryggan, strandmotiv från Kalmar. Till v. 
hörnet af ett brokar och som fortsättning häraf ute i vattnet tvä rader 
pålar, som uppbära några nakna brosyl lar. Längre ut en skuta med 
intagna segel. Grä landstrimma vid horisonten. Halfklar himmel 
och stiltje. — Sign. Kalm ar 1874. A. T. G. — II. 0.10. B. 0.20. — 
Genom köp af konstnären jemte de fyra följande för J. S. Giescckes 
donations medel.

F iskartornet vid V isby . Till v. hafvet, lugnt* en ensam 
karl står i en båt. Till h. stranden med hus, ett gammalt fyrkan
tigt torn och de grå siluetterna af norra stadsmuren. I bgr. en i 
hafvet långt utskjutande udde. Blå himmel med lätta skyar. — Sign. 
Visby 16 ¡g 8 1 A . T. G. morgon kl. 6—7. — Ii. 0.14. B. o.2o. — 
Med föreg.

Dalgång vid L y sek il . En liten dalgång leder från h. i fgr. 
in mellan rödgråa berg med runda former. Mot v. en liten grå stuga 
samt några unga löfträd och i bgr. hafvet. Skytäckt himmel. — 
Sign. A. T. G. 28/8 84. Lysekil. — Ii. 0.15. B. 0 .23.— Med föreg.

SALA KYRKA. I fgr. åns lugna vatten; å den låga motsatta 
stranden några enstaka träd med spädt vårgrönt löfverk och mellan 
dem kyrkan med sitt fyrkantiga, upptill röda, nedtill hvita torn med svart 
tak. Klar himmel. — Sign. A. T. G. Sala 10/6 86. — H. 0.12. B. 
0.17. — Med föreg.

V id Oxelösund. Till h. en stenig strand med mörk reslig 
barrskog samt smärre löfträd och buskar. E11 smal plankbrygga går 
härifrån ut i vattnet. Ljus himmel med lätta skyar. Sign. A. T. G. 
— Oxelösund 4/7 86.* — H. o. 18. B. o. 13. — Med föreg.

Z orn , Anders Leonard, f. 1860.

VÅRT dagliga bröd. Hafreskörd i Dalarne. Midt igenom 
taflan- går en djup, uttorkad och gräsbevuxen bäckrännil. Öfver en 
i ränniln uppgjord eld hänger en kittel och till h. i fgr. bredvid
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denna sitter en gumma i Moradrägt, omgifven af åtskilliga matvaror 
för skördefolkets middagsmål. En liten flicka i daldrägt närmar sig 
från h. med ett fång bränsle. I bgr. sysslar skördefolket. Längst 
bort blånande skogsåsar. Sign. Zorn Mora Sept. 1886. — II. 0.68. 
B. 1.02. — Genom köp enligt Statens inköpsnämnds förslag och Kgl. 
beslut den 5 Nov. 1886.

c) Pasteller.

Kröijer, Peter Severin, dansk konstnär, f. i Stavanger 1851. 
S ommarafton på Skagens strand. På den breda, mot h. 

sluttande stranden ligga i olika ställningar tre fiskare, en sitter pä 
sanden och den femte, stående, spejar utåt hafvet. Längre bort i 
vattenkanten stå två män vid en uppdragen båt. Ute på det lugna 
hafvet synes en ångare med lyktan tänd, på stranden till v. långt 
borta en brinnande fyr. — Skymning- ett svagt skimmer af sol
nedgången dröjer ännu på männens kläder och på några hvita moln . 
vid horisonten. — Sign. S'. K ro ijer 84. Pä duk. — PI. 1.39. B. 
1.93. — Genom köp å konstutställningen i Göteborg 1886.

L a rsso n ,  Carl, f. 1853.
A telierid yll. En ung mor, konstnärens hustru, brb. mot h., 

sitter tillbakalutad i en stol och håller i famnen sin lilla ljushåriga 
dotter. På en hylla bakom dem flaskor, kritor, papper m. m., hvar- 
ibland en fotografi af Frans Hals’ »Hille Bobbe». Ljuset kommer 
starkt uppifrån. — Sign. C. Larsson i88y. På papper. — PI. 0.66. 
B. 0.50. — Gåfva af grosshandlaren P. Furstenberg.

Pauli, Georg, f. 1855.
K atekesföRIIÖR. En äldre qvinna i profil mot h. med mössa 

och glasögon sitter till v. med en bok framför sig och ser frågande 
pä en halfvuxen flicka, som tyckes läsa upp svaret. I fgr. till h. 
med ryggen mot åskådaren en yngre qvinna. I bgr. ett bord med 
blomkrukor. Interiören för öfrigt endast svagt antydd. — Sign. G. 
P auli. Teckning med pastellöfverlag på grått papp. — H. 0.63. B. 
0.80. — Genom köp å konstutställningen i Göteborg 1886.

d) M iniatyrer.
D affin ger , Moritz Michael, f. i Wien 1790, j  1849.
Porträtt af en ung dame. Brb. en face med mörkt, öfver 

öronen nedkammadt hår, prydt med hvita rosor. I hvit urringad
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klädning med en hvit tyllslöja löst kastad om halsen. — Sign. D af
finger. -—• På elfenben, i kapsel af guldbrons. H. o.070. B. 0.065. 
— Genom köp.

L u n d b ä ck , Arvid, f. 1752, f  1827, tillskrifven.
Porträtt af konung A dolf F redrik . Brb. mot h., ansigtet 

mot v., i kort pudrad peruk med svart nackrosett, harnesk med röda 
kanter, deröfver Serahmerbandet. Purpurmanteln löst kastad om 
gestalten. — Ej sign. — Oval, på kort. H. 0.07. B. 0.06. — 
Gäfva af hr C. J. Abom jemte följande

Porträtt af en ung furste (Fredrik Adolf?). Brb. mot h. 
med kort pudrad peruk, fladdrande svarta band i nacken, i harnesk 
med gehäng öfver purpurröd rock och med blå hermelinsmantel pä 
h. axeln. — Ej sign. — Oval, på kort. H. 0.07. B. 0.06. — 
Med föreg. .

S p a r r g r e n ,  Lorens Svensson, f. 1763, 7 1828.
Porträtt af konung Gustaf II A dolf. 1-Ialf hg. mot h. 

med bart hufvud, v. handen i sidan, kommandostaf i den h. I gult 
kyller öfver blå-gul-randig tröja, bred hvit spetskrage, värja med 
korgfäste. Till h. å ett bord med röd duk en svart hjelm. — Sign.
A. — Hufvudet, pä elfenben, är infogadt i den öfriga målningen, som
är utförd på papper. . II. 0.22. B. 0.17. — Enligt nämnd beslut
den 8 Febr. 1886 öfverförd från förrådet. N:r 436 i kon. Carl XV:s 
samling och motstycke till ett med hufvudsamlingen förut införlif- 
vadt porträtt af kon. Carl X IV  Johan.

Okänd k o n stn ä r  från 1770—80-talet.
P o r t r ä t t  a f  g r e f y k  C a r l  R e i n h o l d  y o n  F e l s e n , f. 1716, 

7 1786. Brb. mot h. af en äldre man med blå ögon och kort pudrad 
lockperuk. I hvit och svart serahmerclrägt med kedja. — PJ sign. —
II. 0.035. B. 0.030. — Genom köp. Öfverhofjägmästaren grefve C. 
R . von Fersen  b le f serahm erriddare 1773.

O känd k o n stn ä r  från midten af 1700-talet.
Porträtt af en okänd medelålders man. Brb. mot h. med 

fylligt ansigte, pudrad peruk, som når till axlarna, hvit halsduk med 
kräs, djupblå mantel med rödt guldstickad t bräm. — Ej sign. — 
II. 0.030. B. 0.025. Oval, i orneracl kapsel af guldbrons. — Ge
nom köp.
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B. För porträttsamlingen å Gripsholm  har förvärfvats:

Westin, Fredrik, f. 1782, f  1862.

Porträtt af grefve Georg A dlersparre, f. 1760, f  1835.
Brb. med ansigtet mot h., brunt hår, starkt rödlett hy. I blå uniform 
med guldbroderad krage och svärdsordens stora band. I bgr. till h. 
Stockholms slott. — Sign. F . Westin 1180g. — H. 0.76. B. 0 .6 1.— 
Genom köp.

Handteckningssamlingen har under året erhållit en synnerli
gen dyrbar tillökning genom mottagandet af Eg ron Lu nd gren s 
artistiska qvarlåtenskap. Den berömde konstnären hade genom ett 
den 13 Maj 1875 upprättadt testamente öfverlätit denna samling 
till sin yngre broder, expeditionssekreteraren M. II. Lundgren, efter 
hvars frånfälle (rq Febr. 1886) den, enligt ett den 21 Maj 1879 dateradt 
förordnande, tillföll Nationalmuseum jemte ett antal andra konstföre
mål af olika slag. Något annat vilkor är ej fäst vid gåfvan än en 
uttryckt önskan, att Museum måtte till andra offentliga samlingar 
öfverlemna »hvad det anser sig skäligen kunna eller böra afvara» 
af omförmälda teckningar. — Samlingen i sin helhet räknar i rundt 
tal omkring 1000 blad jemte 45 små skizzböcker och lemnar en 
fullständig öfversigt af konstnärens utveckling från de tidigaste 
studieåren till slutet af hans bana. Den omfattar aqvareller och 
aqvarellstudier, laveringar, teckningar med penna och blyerts, med 
kol och svartkrita, från Sverige och Nörge, Frankrike och Eng- . 
land, Italien och Spanien, Indien och Egypten. Anmärkningsvärda 
äro dessutom de många kopiorna och studierna efter 1300- och 
1400-talets italienske målare.

Afven efter en annan svensk konstnär, den nyligen hädan-
gångne bildhuggaren Fr. Kjellberg1, har Museum öfvertagit ett 
större antal teckningar. Den samling af 30 n:r (antalet enskilda blad 
är större), som sålunda blifvit förvärfvad, utgöres af studier både 
för fullbordade arbeten, t. ex. till frisen å jernkontorets hus i
Stockholm, eller för endast tilltänkta: såsom den figurrika frisen
till ett badhus jemte flere behandlingar af fornnordiska och klas
siska ämnen. Dessa äro i allmänhet omsorgsfullt och i detalj ut
förda, men härjemte räknar samlingen äfven ett antal flyktigare
utkast och skizzer.



G ravyr
sam lingen.

Tillväxten i öfrigt utgör 37 n:r, hvaraf 18 köpta, 19 skänkta. 
För samtliga inköp ha utgifvits 756 kr. 20 Öre. — Bland teckningar 
af äldre svenske konstnärer må framhållas af N. L a f r e n s e n  d. y. (2), 
F. Hilleström  d. ä. (1), P. Krafft  d. y. (1): studie för den i sta
tens ego å Haga slott befintliga oljemålningen »Hertig Carl i slaget 
vid Högland», vidare af E. Martin (8), af hvilkens studier och skizzer 
Museum redan förut eger en ganska stor samling. Med samlin
gen af kungliga och furstliga dilettantarbeten inom denna afdel- 
ning ha införlifvats 10 st. teckningar af kon. G u s t a f  IV Adolf. 
För öfrigt har samlingen förvärfvat blad af Norclqvist (1), af Ca!~ 
m eijer  (1), af Bo klund  (1), af den år 1877 hädangångne djurmå
laren W. E n g strö m  samt af följande lefvande svenske konstnärer: 
Billing, L. F. (2), L a rsso n ,  C. (1), L iljefors, B. (1), M alm ström , 
J .  A. (1), T irén , O. (1), T irén , G erd a , f. R yd b e rg  (1).

De främmande konstnärer, af hvilka handteckningar under året 
blifvit inköpta, äro norrmännen Eilif P ete rsen  och Fritz T h au lo w  
samt danskarne M. A n c k e r  och O. B a ch e , Flere af dessa blad, 
förtecknade i Bil. Lit. A. bland inköpen, äro synnerligen omsorgs
fullt utförda som originalförebilder för det bekanta planschverket 
»Ateliervandringar».

Gravyrsamlingens tillväxt utgör 296 n:r. A f dessa ha 224 blif
vit inköpta för 1833 kr. 25 öre, 3 tillkommit genom byte och 62 
såsom gåfva. De återstående 7 utgöras af nytryck tagna af i
Musei eller i enskild persons ego befintliga plåtar (framl. frih. 
Sack på Bergshammar). A f hela antalet komma på den egentliga 
gravyrafdelningen 288 n:r, på afdelningen litografier 2 och på foto
grafier eller fotomekaniska efterbildningar 6.

Jemte ett par blad af italienske gravörer, G. B o n a so n e ,  E n e a  
Vico, N. Boldrini samt af tysken B. Beh am , samtliga från 1500-talet, 
märkas etsningar af R em b ran d t  och hans lärjunge J .  v. Vliet samt af A. 
van O stade. En annan grupp utgöres af i mezzotinto eller s. k. svart 
manér utförda engelska porträtt, arbeten af många olika gravörer 
och efter flere af Englands förnämste målare. Dessa blad till
höra 1700-talet, liksom en samling gravyrer af franskt ursprung 
efter B o u ch er ,  Bauclouin, C h ard in , G reu ze, L a fre n s e n  och andra 
med dem samtida sedeskildrare. Den moderna gravyrkonsten är 
företrädd genom ett antal etsningar af dels tyske, dels äfven lefvande
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svenske konstnärer. Bland de förra märkas konstbilagorna till den 
i Wien utkommande tidskriften Graphische Künste, Raderingar, ut- 
gifna af Gesellschaft für Radirkunst i Weimar, samt en del af de ets
ningar, som åren 1874, 75 på beställning af prof. Dietrichson och 
d:r vS. Nordström  utfördes för Tidskrift för bildande konst. En kri
tisk förteckning på dessa jemte andra efter taflor i Museum utförda 
blad är meddelad i det till denna årsberättelse fogade Bihang 2. 
Under året tillkomna etsningar af lefvande svenske konstnärer äro 
här nedan förtecknade jemte några andra arbeten af intresse för den 
svenska konsthistorien, hvaribland af J .  F a lc k  samt efter L a f r e n 
s e n ,  hvilkas verk Museum söker att efter hand fullständiga, 

a) Kopparstick och etsningar.
F a lc k ,  Jeremias. J. Stiive, borgmästare i Danzig, half hg. A. Boij.
----- , J. Stiive, död, på en katafalk. A . Boij.
----- , G. Schumann, rådsherre i Danzig. L. de Necker.
----- , »Dies». J. Sandrart.
L a fre n s e n ,  N., (efter) »L’aveu difficile», grav. af F. Janinet. Bocher. 

8. IIL
----- , »L’heureux moment», grav. af N. de Launay. B. 23.
----- , »La marchande à la toilette», grav. af G. Vidal. B. 37. III.
----- , »Le restaurant», grav. af Deny. B. 53. III.
----- , »Le roman dangereux», grav. af J. S. Helman. B. 56. III.
----- , »La soubrette confidente», grav. af G. Vidal. B. 61. IV.
S ie ra k o w sk i ,  H., »Ercole col Leone Nemeo del Cabinetto del sig:r 

F  red enheim ». Stockholm .
Mörner, Hjalmar. »II Carnevale di Roma», 20 etsningar med 2 blad 

italiensk titel och text. Roma 1820. Färglagdt ex.
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G elle rstedt , A. T., f. 1836. 27 etsningar:
Frithiof Kjellberg. Porträtt, profil mot h. d. 7/2 8g. A. T. G. 
Strandparti med fiskarstuga, månsken.
Strandparti, nattstämning.
Djurgårdsmotiv, i bgr. Katarina kyrka. A. T. G. 3/r, 8g. 
»Gubbhusqvarnen», e f  t. nat. %  8g.
Timmermansordens qvarn, nattstämning. 10/9 8g.
Qvarn vid Götgatan, afton. A. 1 \ G.
Qvarn vid Surbrunnsgatan, vinterbild. A. T. G.
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Från Oxelösund, ekar med gärdesgård. 4/7 6g.

»Ekholmen», trädgrupp. A. T. G. 83.
Från Södermanland, efter Norstedt.
Örebromotiv, vinterbild.
Qvarn vid Strengnäs. A. T. G. (omvändt).
Motiv från Örebro, aflöfvade träd, i bgr. kyrka. 2% ft 21 I2 85. 
Nerikesmotiv, smärta granar och björkar. 2%  2r,/6 83. 
Nännön i Hjelmaren, trädbeväxt udde. A. T. G.
Samma motiv, mindre.
Strandparti från Mälaren, träd öfver vattnet.
Vestergarn, Gotland, strandbild med sjöbodar.
Kalmar slott.
Från Lysekil, fiskarstuga.
Wcrnerkapellet i Oberwesel. 4/io $S- 
»Limburg an der Lahn», aftonstämning.
Slottsmur med hörntorn, franskt motiv. .
»I Sallustii trädgård», palmer. Rom 63.
Från Rom, stadsmur, t. v. en pinie. A. T. G.
San Nicolo da Tolentino, Rom. 8 2 86.

Haglund, R., f. 1844. 8 etsningar:
S:t Karin i Visby, interiör med figurer. R. II. 1883.
Prof. Frih. A. E. Nordenskiölds arbetsrum, före all skrift.

R. H. 1886.
D:o d:o, med skrift.
Porträtt af J. Boklund, efter L. Zorn. R. II. 1886. 
Nybroviken, aftonstämning. R. H.
Stockholmsbild. Gustaf Adolfs torg och Norrbro. R. Hag

lund.
Från Östermalm, vinterbild, väderqvarnar. R. II. 1886.
Från Skeppsholmen, i bgr. Blasieholmen. R. II. 1886.

Hägg, A. H., f. 1835. 1 etsning:
Vid S:t Görans källa, motiv från Rothcnburg an d. Tauber. 

A. H. H. 1883.
L arsson , C., f. 1853. 1 etsning:

Den glada festen (till Fru Lenngrens dikt), före all skrift. 
Tallberg, A., f. 1860. 9 etsningar:

Konstnärens .sjelfporträtt A. T. 86.
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Motiv från Östermalm, Esplanaden. A x el Tallberg 86 del. 
Från Hillersjö, väg genom hage, i bgr. byggnader, d . 6/2 86. 
Tysk bondgård. A . 7".
Utsigt från Rhen, afton.
Godesbergs ruin vid Rhen. A. T. 86.
Gatumotiv med hvälfd genomgång. A. T. 86.
Ruin, t. v. byggnader, en lykta. A. T. 86.
Algerisk villa, i fgr. en aloe. A. T. 8g.
»Prest-Nibble» April 86. Skogsinteriör. A. T. 8—6. 

b) Fotografier och fotomekaniska efterbildningar.
Larpen t, S. »io Fotografier efter Haandtegninger af Billedhug- 

geren Hans Michelsen, f. 1789, 7 1859.» — Fotogr. O. Vaering. 
Schm idt, W. Handzeichnungen alter Meister im Königl. Kupfer- 

stichkabinet zu München. München 1886. Lief. 3. 20 facsi
mile (forts.).

Seidlitz, W. v. Allgemeines Historisches Porträtwerk. München 
1885. Vol. II. 100 pl. facsimile af kopparstick m. m. med 
text (forts.).

Samlingen af Graverade plåtar har genom gåfvor ökats med 
tre nummer, nämligen:
L u nd g ren , Egron Sellif (se ofvan). Spansk vattensäljare. Sign. E. L. 

Etsning på koppar. H. 0.104. P>. 0.156. — Genom testa
mente af M. H. Lundgren.

H ä g g  (Haig), Axel Herman (se ofvan). Frostig morgon vid Örebro. 
Sign. och dat. 18 X H 85 october. Med kall nål på koppar. — 
H. 0.139. B. 0.088. — Gåfva af löjtnant W. Silfversparre; 
använd för det af densamme utgifna verket »Med pensel och 
penna». .

Zorn, Anders Leonard (se ofvan). Studie: sittande naken qvinna. Sign. 
Zorn. Etsning på koppar. — H. 0.206. B. 0.124. — Gåfva 
med föreg. och använd liksom denna.

I sammanhang med redogörelsen för denna afdelnings tillväxt 
bör äfven nämnas, att grefve S. af Ugglas på Forsmark, för att tills 
vidare i Nationalmuseum förvaras, öfverlemnat en samling af 15 gra
vyrplåtar, framställande dels 13 utsigter från Forsmark, etsade efter 
E . Martin af M. R. H eland, dels två af J .  Snack graverade por
trätt af P. Uggla.
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Tillökningen inom konstslöjdafclelningen utgör under året 109 
föremål, hvaraf 39 erhållits som gåfva, I genom öfverflyttning från 
Gripsholm, de öfriga 69 genom köp för ett belopp af kr. 2310: 70.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten på följande sätt:

Vid 1885 
års slut

Tillväxt 
1886

Summa

Keramiska föremål ......................... 4,095 46 4,141
Glas ..................................................... 568 IO 578
Emalj .... . ............................... . 142 I 143
S ilfver................................................. 235 IO 245
Ur ........................................................ 36 — 36
Oädla metaller ................................ 759 23 782
Möbler, träföremål ......................... 572 3 575
Elfenben, ben 0. d........................... 85 3 88
Sten ................................. .................. 166 — 166
Textil konst....................................... 856 8 864
Diverse .............................................. 143 5 148

Tillsammans 7,657 109 7,766

A f de förvärfvade föremålen äro särskildt att märka:

T ekanna af saxiskt porslin med underställ för en spritlampa, 
prydd med blommor i färger mot hvit botten. Denna, så väl livad 
massan som orneringen angår, utsökta pjes förskrifver sig från mid- 
ten af 1700-talet.

K affeservis, 5 nummer, från den gamla kungliga porslins
fabriken i Köpenhamn, dekorerad med små landskap i färger mot 
hvit botten.

T ennkärl, en samling af 11 n:r, ljusstakar, skålar m. m., från 
början a f vårt århundrade, innehållande särdeles typiska föremål 

af svensk tillverkning samt af särskildt intresse med hänsyn till 
stämplarna.

DOSOR, en samling af 14 n:r, af silfver, emalj, sköldpadd m. m. 
Särskildt må framhållas en liten silfverdosa med Gustaf II Adolfs 
namnchiffer å locket samt inuti detsamma konungens bröstbild i silf
ver, allt mot blå emalj.
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K ista af ek, prydd med ett adligt norditalienskt(?) vapen samt 
renässornament, en flodgud mellan leoparder och drakar, bacchanter, 
blomsterfestoner m. m. i träintarsia. Sign. IB. F  C och daterad 
M DLXXI. — Tvifvelsutan ett norditalienskt arbete. — Genom köp 
i München.

BYRÅ af ek i rococostil med inläggningar af ljusare trä och 
rika beslag af guldbrons. Svenskt arbete från 1700-talets midt.

Porträtt af C. Hårleman, hautelisseväfnad efter original af 
Arenius. Sign. P. Hilleström . — Ofverflyttad från samlingen på 
Gripsholm.

Dessutom har konstslöjdafdelningen fått mottaga såsom deposi
tioner att tills vidare förvara åtskilliga tapeter från Kgl. Husgeråds- 
kammaren och ett dyrbart broderi från Gripsholms slott liksom flere 
märkliga skrudar och liknande föremål från Stockholms kyrkor 
(jfr Bil. Lit. C. och D.).

Den till konstslöjdafdelningen hörande samlingen af ornamén
tala gipsafgjutningar har under året ökats med 14 n:r, afbildningar 
af intressanta daterade kärlformer o. d., inköpta från konstslöjd- 
museet i Wien.

Boksamlingen, som numera är fördelad i två stora hufvudgrup- Boksam lingen. 

per, för konstafdelningen och för konstslöjdafdelningen, har erhållit 
en tillväxt af 378 n:r Häraf komma inom den förstnämnda af- 
delningen på tidskrifter 124, på allmän konsthistoria 44, på skulptur 
3, på målning 74, på kataloger och diverse 74 n:r, tillsammans 319, 
på konstslöjdafdelningen 59 n:r. Gåfvor ha lemnats af revisor H. B. 
Reinholdson.

Liksom under de föregående åren ha äfven under det förflutna Depositioner. 
åtskilliga konst- och konstslöjdföremål mottagits såsom deposition 
för att en kortare tid utställas. De finnas förtecknade i Bil. Lit. C.
— Sålunda deponerade skulpturverk ha varit 5, målningar i olja eller 
aqvarell 12, konstslöjdföremål 7. — Härjemte ha såsom deposita till Na
tionalmuseum för att der tills vidare fö rvaras  öfverlemnats ett antal 
konstföremål, för hvilka redogörelse lemnas dels i nyssnämnda Bil.
C, dels i Bil. D. Hit hör den ofvan anförda samlingen af grekisk
romerska och egyptiska fornsaker, hit hör vidare den nyssnämnda 
samlingen af 15 kopparplåtar samt åtskilliga hautelisseväfnader och 
andra textila föremål.
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Personalen. Beträffande personalen är att nämna, att hofintendenten Bottiger, 
som ifrån den 15 Januari till årets slut haft tjenstledighet som sekre
terare, på derom gjord anhållan den 3 Dec. erhållit entledigande från 
denna befattning. Till hans efterträdare har Nationalmusei nämnd 
samma dag förordnat e. o. amanuensen vid Lifrustkammaren Carl 
A nton O ssb a h r  (f. 1859), hvilken under Bottigers tjenstledighet bc- 
stridt sekreteraregöromälen. Till e. o. amanuens vid konstafdelningen 
har nämnden den 7 Maj antagit filosofie kandidaten E rik  G u sta f  
F o lc k e r  (f. 1858).

Semester har åtnjutits af intendenten och de båda amanuen
serna, hvarjemte såväl amanuensen Göthe som amanuensen Loo- 
ström haft hvardera 14 dagars tjenstledighet med anledning af studie
resor i utlandet. Konservatorn prof. Holm har haft sig beviljad 2 1/2 
månads tjenstledighet. — Intendentens befattning har under hans seme
ster uppehållits af d:r Göthe, dock under tiden 24 Aug.—2 Scpt. 
af d:r Looström. Hofintendenten Bottiger har haft förordnande för 
ordinarie amanuens 1 månad (2 A ug.—2 Sept.), e. o.' amanuensen 
Granberg 1 månad (15 Maj— 15 Juni) samt e. o. amanuensen Folcker 
tillsammans 1 1/2 månad (21—29 Juni, 20—26 Juli och 24 Aug.—24 
Sept.), hvarjemte t. f. sekreteraren C. A. Ossbahr, under konserva
torns tjenstledighet på Nämndens förordnande uppehållit dennes be
fattning. — Studieresor i utlandet ha på egen bekostnad företagits 
af d:r Göthe, som studerat offentliga och enskilda tafvelsamlingar i 
S:t Petersburg, af d:r Looström, som studerat företrädesvis konstslöjd- 
samlingarna i Wien, München, Augsburg m. fl. tyska städer, af hof
intendenten Bottiger, som uppehållit sig i Holland, Belgien, Paris och
n. ö. Frankrike samt af e. o. amanuensen Granberg, som någon tid 
vistats i Amsterdam. — Intendenten har, enligt särskildt Kgl. för
ordnande företagit en resa till Göteborg i ändamål att taga känne
dom om den konstutställning, som den 16 Augusti öppnades der- 
städes, samt för att sedermera kunna för Nationalmusei nämnd fram
lägga förslag till inköp af konstverk. D:r Looström har på uppdrag 
af intendenten tagit kännedom om den utställning af äldre konst- 
slöjdföremål, företrädesvis silfver- och guldarbeten, som öppnades i 
samma stad i slutet af November. För båda dessa resor har godt- 
görelse uppburits af statsmedel. — Intendenten har derjemte före
tagit en studieresa till Linköping, Vadstena och Kalmar med omnejd
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med hufvudsakligt syfte att taga kännedom om svenska konstminnen 
från Vasatiden och derpå följande perioder samt en tid vistats pä 
Gripsholm för bearbetning af dervarande samling.

Liksom under föregående år har på de olika afdelningarna an
talet rådfrågningar af enskilda personer varit ganska stort. Särskildt 
är detta fallet inom gravyrafdelningen samt inom afdelningen för 
konstslöjd.

Inom skulptur a fdelningen (Bottiger) ha åtskilliga omflyttnin
gar egt rum, framkallade af nödvändigheten att bereda plats ät 
den från Svenska slöjdföreningen öfvertagna samlingen af gipsafgjut- 
ningar efter ornament och konstslöjdföremål. De gipsafgjutningar 
efter nyare figural skulptur, som hittills varit utstälda i de mellan 
de bäda museigårdarna belägna rummen under stora trappan, ha i 
följd häraf blifvit ordnade dels i den stora s. k. tornsalen, dels i den 
åt svensk skulptur upplåtna s. ö. salen med tillhörande hörnrum. — 
D:r Bottiger har för öfrigt varit sysselsatt med att utarbeta ett för
slag till fullständigande af den nyss omförmälda gipsafgjutningssam- 
lingen, i hvilken afbildningar af många vigtiga konstverk ännu sak
nas, och der hela perioder, t. ex. den franska medeltidsskulpturen, att 
icke säga den moderna, ännu knappast äro företrädda. — Ett förslag 
till utgallring a£ mindre betydande verk ur antiksamlingen har äfven 
varit under arbete.

Till denna årsberättelse fogas som Bihang i en af d:r Bottiger 
författad uppsats om tvä alster af tysk renässansskulptur i Sverige.

Sedan förslaget till utgallring af taflor ur musei galeri blifvit af 
Kgl. Maj: t godkänd t, nedtogos de utgallrade taflorna, hvarvid en om
flyttning af de återstående måste ega rum. Detta arbete, som leddes af 
den inom denna afdelning tjenstgörande amanuensen d:r Göthe, afsluta- 
des vid årets början. Härefter upptog d:r Göthe ä nyo arbetet pä den 
beskrifvande katalogen öfver samlingen, och har dess förra afdelning, 
omfattande de italienska-spanska, de tyska, nederländska och franska 
skolornas verk, blifvit i det närmaste fullbordad. Då denna berät
telse afgifves, äro af katalogens ena hufvudafdelning rentryckta 16 
ark af de 20, som afdelningen är beräknad att upptaga. Katalogen 
föregås af en historik öfver samlingen. Konstverken äro i likhet 
med bruket i de flesta nyare utländska kataloger, oberoende af sko
lor, ordnade efter konstnärsnamn i en enda alfabetisk följd. Efter
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några korta biografiska uppgifter om hvarje konstnär följer en utför
lig beskrifning å hvarje målning med angifna mått och signaturer, 
af hvilka alla vigtigare äro facsimilerade. Härefter redogöres för det 
ifrågavarande konstverkets historia, för likartade arbeten i andra samlin
gar och för grafiska efterbildningar, allt med nödiga literaturhänvis- 
ningar. För öfrigt har på denna afdelning ett förslag till användning 
af de utgallrade 2 11 taflorna blifvit uppgjordt och till Kgl. Maj:t in- 
sändt. Enligt detsamma, som sedermera af Kgl. Maj:t blifvit god- 
kändt, skola 25 målningar qvarstanna i Museum som ett bihang till 
hufvudsamlingen, 7 öfverföras till Gripsholm för att införlifvas med 
porträttsamlingen derstädes och 62 såsom deposition öfverlemnas till 
museer i landsorten. De återstående öfverföras till Nationalmusei för
råd för att vid behof, och för så vidt de dertill äro lämpliga, använ
das till dekoration å de Kgl. slotten eller i andra staten tillhöriga 
lokaler.

I det testamente, hvar igenom expeditionssekreteraren M. H. 
Lundgren till Museum Öfverlemnade den rika samlingen af sin tidigare 
liädangångne broders aqvarellstudier, skizzer och teckningar m. m., 
hade han uttryckt en önskan, att ett urval ur denna samling måtte 
utställas i någon af musei lokaler. På grund häraf har i den stora 
handtecknings- och gravyrsalen 2 trappor upp anordnats en utställ
ning af utvalda arbeten af Egron Lundgren, hvilken utvidgats till 
en utställning af jemväl andra, företrädesvis äldre svenske aqva- 
rellmålares alster ur musei samlingar, egnacl att belysa utvecklin
gen af denna konstart inom fäderneslandet (Upmark med biträde 
af Folcker). Utställningeq öppnades den 19 Oktober. Den fort
går ännu och omfattar enligt den tryckta förteckningen (jfr här nedan) 
548 n:r, hvaraf 294 af Egron Lundgren, 250 af 43 äldre svenska 
artister, de återstående 4 af nu lefvande konstnärer.

Inom g r  avyr sam ling en (Upmark) ha under året inkomna gra
vyrer, 288 n:r, blifvit fullständigt förtecknade (Upmark, Polcker). 
Likaledes ha äldre okatalogiserade delar af samlingen, från tiden 
före dess öfverflyttande till Nationalmuseum (Kon. Oscar I:s samling) 
blifvit förtecknade (Huldt). En lappkatalog öfver samtliga por
trätt inom den svenska afdelningen af samlingen har blifvit upprättad 
(Folcker). Katalogiseringen af tyska porträtt har fortsatts och om- 
fattadt bokstäfverna L —S (Granberg). Det systematiska ordnandet
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af samlingens olika delar har likaledes fortgått och omfattat gravö- 
rerna A —L  inom den nederländska skolan, ordnade af Upmark och 
nu inrymda i 4 stora och 9 små portföljlådor. Den italienska sko
lans verk ha på liknande sätt ordnats af e. o. amanuensen Folcker. 
Den nyordnade delen, för hvilken passande smärre portföljlådor ännu 
ej kunnat anskaffas, är tills vidare provisoriskt förvarad i 22 portfölj
lådor. — Liksom under år 1885 har herr E. v. E h ren h e im  äfven 
under det förflutna året frivilligt egnat sin tid och sitt intresse åt 
arbetet vid gravyrsamlingen och härvid ordnat hela den franska af- 
dclningen af lösa gravyrer, nu inrymd i 42 smärre portföljlådor och 
22 större portföljer. Hr v. Ehrenheim har äfven utarbetat en förteck
ning å moderna etsningar efter konstverk i Nationalmuseum, hvilken 
som bihang är fogad till denna årsberättelse. En beskrifvande för
teckning på de af Egron Lundgren utförda etsningarna meddelas 
likaledes i bihanget- .

Inom konstslöjdsamlingen (Looström) har öfver den ornamén
tala gipsafgjutningssamlingen upprättats en beskrifvande förteck
ning, hvarjemte samlingen blifvit ordnad och tillgänglig för allmän
heten. Den omfattar vid pass 750 n:r och är till större delen öfver- 
tagen från Svenska slöjdföreningen. Plats åt densamma har, som 
ofvan nämndes, blifvit beredd i mellanvåningen, i rummen mellan de 
båda gårdarna och under stora trappan. Föremålen äro, för så vidt 
sådant varit möjligt i den oändamålsenliga lokalen och med det be
gränsade utrymmet, ordnade kronologiskt och efter olika stilarter, 
och samlingen i sin helhet utgör sålunda en fortlöpande illustration 
till den ornaméntala stilläran.

För öfrigt ha inom denna afdelning endast smärre omflyttnin
gar egt rum: några målade fönster från Ulriksdal ha ytterligare blif
vit uppsatta jemte de förut i Museum befintliga. En från Slöjd
föreningen öfvertagen samling smiden har blifvit utstäld, sedan nödig 
utställningsmateriel erhållits. Likaledes ha tre nya montrer tillkom
mit, hvaraf två upplåtits ät kinesiskt-japanskt porslin och en åt ryska 
keramiska tillverkningar. Samlingen af äldre och nyare textila före
mål är, af brist på passande plats och utställningsmateriel, tills vidare 
förvarad i förrådet.

Ny upplaga af »Vägledning» i denna del af samlingarna har 
utgifvits, hvarjemte förarbete egt rum för fortsättning af dc beskrif-

K onstslöjd- 
sam lingen .
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vande förteckningarna öfver Kon. Carl XV:s samlingar samt omfattat 
föremål af glas, emalj och metall samt ur.

I samlingarna ä Drottningholm och Ulriksdal ha under året 
endast smärre omflyttningsarbeten cgt rum. På det förra stället har 
den stora oljemålningen af Desprez: »Gustaf III i segerns armar», 
blifvit uppsatt som plafond i den lilla östra vestibulen i slottet. Vid 
Gripsholm har den under år 1885 påbörjade uppmätningen af rum
men afslutats, sedan Kgl. Maj:t för fortsättningen af detta arbete 
beviljat nödiga medel. — Ett antal af omkring 100 tafior har blifvit 
beskrifvet och granskadt. — De afgjutnings- och restaurationsarbe- 
ten, som vid slutet af 1885 pågingo vid Drottningholm, ha seder
mera afslutats.

Tjensteresor till de Kgl. slotten för tillsyn, vård och bearbet
ning af der förvarade statssamlingar upptaga tillsammans en tid af 
32 dagar. Tjensteresor i annat ändamål (jfr sid. 20) en tid af 10 
dagar. Resornas fördelning på olika tjenstemän och lokaler framgår 
af följande öfversigt.

Drottningholm. Ulriksdal. Gripsholm. Göteborg. Summa.

Intendenten ...................  4 2 11  6 23
D:r Göthe .......................  — — 3 — 3

» Looström ................ 1 4 — 4 9
Prof. Holm ...................  1 — — — 1
D:r Bottiger ..........    3 — — — 3
Aman. Ossbahr ............  1 — — — 1

» Folcker ............  1 1 — — 2

11  7 14 10 42
Från Nationalmuseum ha under är 1886 blifvit utgifna:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1885. 

Underdånig berättelse afgjfven af Nationalmusei intendent. 
Med

Bihang: K onstväfvarne på Stockholms slott under i  7 o o 

talet af L. L ooström. Det hela utgör n:r 6 af Meddelanden 
från Nationalmuseum. 84 sid. hög 4:0. Pris 1.50.

Handlingar rörande frågan om väggmålningar i natio-
NALMUSEIBYGGNADEN. UNDERDÅNIG SKRIFVELSE AF NATIONALMUSEI 
Nämnd den 5 F ebruari 1886. I V +  64 sid. hög 4:0. — N:r 7 af 
Meddelanden från Nationalmuseum. Pris 1.25.
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V ägledning för besökande i Nationalmusei konstslöjd-
AFDELNING (af d:r Looström). 2 uppl., 41 sid. 8:0 +  2 plankartor.
Pris 40 öre. -

F örteckning ä i Nationalmuseum  u tstäld a  m ålningar

OCH SKISSER I VATTENFÄRG AF SVENSKE KONSTNÄRER (af G. Upmark 
med biträde af E. G. Folcker). — IV -j- 22 sid. 8:0. Pris 25 öre.

A f vid Museum anstälde tjenstemän ha för öfrigt under årets 
lopp blifvit offentliggjorda följande inom Musei verksamhetsområde 
liggande arbeten:
U pm ark, G. T  A PET V Ä F VERIET I SVERIGE UNDER DE FÖRSTE VASA- 

KONUNGARNE (i Meddelanden från Svenska slöjdföreningen år 
1886 sid. 1 —54) med 1 afbildning.

Göthe, G. T afvelram en  OCH dess historia (i Meddelanden från 
Svenska slöjdföreningen år 1886 sid. 69—89) med 11 afbild- 
ningar.

----- , T afvelsam lingar  i L ondon. A nteckningar  från  en  resa

(i Nordisk Tidskrift årg. 1886 sid. 346—367).
Looström , L. E n FAJANSSERVIS MED FAMILJEN VON FERSENS 

VAPEN. E n KERAMISK STUDIE (i Meddelanden från Svenska 
slöjdföreningen år 1886 sid. 90—ICO) med 1 afbildning.

G ranberg, O. Catalogue raisonné de T ableau x  anciens incon
nus jusqu ’ ici dans les  collections privées de la  Su èd e .
Tome premier. Stockholm 1886. X X  +  301 sid. hög 4:0.

Såsom bidrag till bestridande af kostnaden för utgifning af detta 
arbete har författaren af statsmedel erhållit ett understöd af 1000 kr.

Likaledes har Kgl. Maj:t beviljat hohntendenten Bottiger ett 
understöd af 600 kronor för utgifvande af en konsthistorisk beskrif- 
ning öfver Drottningholms slott.

Den år 1885 beslutade restaureringen af 14 statyer och grupper Restaurationer. 
i brons af Adrian de Fries, uppstälda i trädgården och parken vid 
Drottningholm samt förtecknade i närmast föregående årsberättelse, 
har vid början af året afslutats och af nämnden blifvit godkänd. 
Kostnaden för arbetet, som på ett tillfredsställande sätt utförts af 
ciselören vid Karlsviks gjuteri A. G. Sundstedt, har uppgått till 725 
kronor, hvaraf Nationalmuseum tillskjutit den ena hälften, slottet 
den andra.
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För Nationalmusei tafvelsamling ha genom tafvelrestauratören 
R. Brunkal blifvit restaurerade följande 8 taflor:

Bonzi, P. P. F r u k t st y c k e . N. M. 33.

C a r r a c c ie r n a s  skola. LANDSKAP. KRISTUS BETJENAS AF ENGI.AR. 

N. M. 57.

da Ponte, L.(r) Den h eliga  A nna med Maria  på en  tron , om- 
G1FNA AF NUNNOR. N. M. 132.

T o rre ,  F. Helig  fam ilj. N. M. 179.

Ita l ien sk  m ästare ,  omkr. 1700. Ita lien sk  iia m n ; eldsprutande 
ber g . N. M. 250.

Italiensk m ästare. S kju tet  v illebråd . N. M. 225.

V e la s q u e z ’ skola. PORTRÄTT AF EN UNG MAN. N. M. 764. 

R ibera , J.(?) D en  k o r sf ä st e  r ö fv a r e n . N. M. 1042.

Härjemte ha följande två undergått smärre rengöring och fer- 
nissning:

D e sp o rte s ,  F. FRUKTSTYCKE; persikor och silfverskål. N. M. 800. 

W estin , F. P o r t r ä t t  a f  G. A d l e r sp a r r e , afsedt för Gripsholm. 

M us c in ämn den. Sedan förste intendenten A. T. G ellerstedt  begärt och erhållit
entledigande från det förordnande som suppleant i Nationalmusei 
Nämnd, hvilket han innehaft sedan 1880,. har Kongl. Maj:t till supple
anter i samma nämnd den 4 Juni förordnat öfverintendenten H. Zet-  
tervall  samt professor J .  B ö r jeson . — Nämnden har under året 
haft 1 1  ordinarie och 3 extra sammanträden, hvarjemte den deltagit 
i statens inköpsnämnds två sammanträden. — Tre af nämndens leda
möter, ordf. kabinettskammarherre v. Dardel samt frih. Nordenfalk 
och kanslirådet Sander, besökte samtidigt med intendenten konst
utställningen i Göteborg, der åtskilliga konstverk inköptes for statens 
räkning. De ha for denna resa sedermera åtnjutit godtgörelse af 
statsmedel.

Förvaltn ingen. Antalet inför intendenten i förvaltningsärenden förda protokoll
uppgår till 45, inkomna ärenden enligt diarium till 408, hvaraf 21 Kgl. 
beslut och remisser eller skrifvelser från andra embetsverk. Skrift
liga förfrågningar m. m. till intendenten från enskilde uppgå till ett 
antal af 76. Utgångna embetsskrifvelser enligt registraturet äro 52; 
genom postverket befordrade tjcnstcförsändclser 220.
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De af Kgl. akademien för de fria konsterna för året utsedde 
ledamöter i statens inköpsnämnd voro: professor J .  B ö r jeso n , pro
fessor J .  A. M alm ström  samt öfverintendenten H. Zettervall.  

Nationalmusei Nämnd hade utsett till ledamöter: 
öfverstekammarjunkaren frih. G. Å k erh je lm , professor C. C u r-  

m an samt d:r C. D. a f  W irsén.
Suppleanter voro för de förre:
Kgl. målaren P. S ö d e rm a rk ,  v. professor G. S a lo m a n  och 

landshöfdingen G. W en n erb erg ,  

samt för de senare:
grefve F. Bonde, grosshandlaren E. C ed erlu n d  och d:r Hj. 

S a n d b e rg .
Enligt ett i de allmänna tidningarna, första gången den 4 juni, 

utfärdadt tillkännagifvande bestämdes den 9 Oktober till sista an- 
mälningsdag för hembud af konstverk till statsinköpet. — I Augusti 
inlemnade kommissarierna för en af konstnärsförbundet anordnad ut
ställning, afsedd att öppnas den 8 Oktober, till Kgl. Maj:t en under
dånig anhållan, det Kgl. Maj:t täcktes befalla, att Statens inköps
nämnd måtte å sitt förslag till inköp för statens räkning upptaga 
vid ofvannämnda utställning exponerade arbeten, i den mån dessa an- 
såges sådant förtjena. Med anledning häraf, och sedan Statens inköps
nämnd den 3 Sept. afgifvit infordradt utlåtande, täcktes Kgl. Maj:t i 
öfverensstämmelse härmed, genom bref till intendenten vid National
museum den 10 Sept., i nåder förklara »att hinder icke möter för be- 
mälde nämnd att vid upprättandet af förslag till inlösen af lefvande 
svenske konstnärers arbeten för året taga under ompröfning jemväl 
de vid förenämnda utställning exponerade konstalster af inhemske 
konstnärer, dock med vilkor, att de utställare, som önska till staten 
liembjuda arbeten, skola, i likhet med hvad som är stadgadt för 
andra, i utställningen ej deltagande konstnärer, sjelfva eller genom 
ombud härom senast den 9 instundande Oktober göra anmälan hos 
Eder med skriftlig uppgift tillika å hembjudet konstföremåls pris, samt 
att utställningen från och med nyssnämnda dag och intill den dag 
i samma månad, då ofvan omförmälda förslag till inköp upprättas, 
hålles kostnadsfritt tillgänglig för inköpsnämndens ledamöter, supple
anter och sekreterare». Med anledning häraf inkommo inom före- 
skrifven tid från 23 svenske konstnärer hembud å tillsamman 37 n:r

Statcus 
inköpsnäm nd.
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konstverk, hvaraf 4 skulpturverk (af Caroline Benedicks, Ida Ericsson, 
P. Hasselberg, Th. Lundberg),' 20 oljemålningar (af Th. Billing, II. 
Birger, A. Borg, P. Ekström, W. v. Gegerfelt, A. Hagborg, O. Her
melin, J. von Holst, A. Jernberg, E. Josephson, A. Jungstedt, A. Lind
man, E. Rosenberg, A. Thörne, A. Österlind), 1 pastell (C. Larsson), 
12 aqvareller eller aqvarellgrupper (A. T. Gellerstedt, W. von Gcger- 
felt, J. Kindborg, L. Zorn). A f de hembjudna konstverken voro i 
Nationalmuseum utstälda 14, å konstnärsförbundets utställning 23 
nummer. Inköpsnämndens sammanträde egde rum den 22 Oktober, 
och beslöt Nämnden härvid att på inköpsförslaget uppföra:

G egerfe lt ,  W. von. STORMEN, aqvarell, 500 kr.
Ju n g s te d t ,  Ax. I STENBROTTET, oljemålning, 1800 kr.
Zorn , L. VÅRT DAGLIGA BRÖD, aqvarell, 2500 kr.
H agbo rg , A. E n MORGON I CAYEUX, oljemålning, 3000 kr., 

den sistnämnda, sedan Nationalmusei nämnd förklarat sig beredd att af 
J. S. Gieseckes donations medel tillskjuta ett fyllnadsbelopp af 945 kr.

Detta förslag blef sedermera af K g l Maj:t enligt bref den 5 
Nov. godkändt, och de inköpta konstverken med Nationalmusei sam
lingar införlifvade.

Frågan om anbringande af monumentala väggmålningar i Na
tionalmusei trapphus, hvilken en längre tid utgjort föremål för öfver- 
läggning, slutbehandlades den 5 Febr. 1886, hvarefter underd. förslag 
till Kgl. Maj:t insändes. För frågans behandling i dess helhet är 
utförligt redogjordt i n:r 7 af Meddelanden frän Nationalmuseum 
(jfr sid. 24 här ofvan), till hvilket arbete här hänvisas.

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

1886 1885 1884 1883 1882*
ä fridagar............................. 45>297 39,083 32,677 38,858 40,861
å betalningsdagar ..............  6,544 6,207 6,219 6,109 6,556
med frikort ............................ 3,241 2,789 3>721 3,581 ?

. Summa 55,082 48,079 42,617 48,548 47,417
Medeltalet besökande å Söndagarna torde, efter en ungefärlig 

beräkning och på grund af jemförelse med de räknade besöken i 
det samtidigt tillgängliga Historiska museet, kunna uppskattas något 
högre än hittills eller till omkring 2000, hvilket för 50 söndagar gör 
100,000. Totalantalet för året blir således i rundt tal 155,000.
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Ä  söcknedagarna fördelas för öfrigt besöken på följande sätt:
Fridagar Betalningsdagar Frikort Summa Inkomster

Januari ........... • 3.620 220 229 4,069 110: —
Februari ........ 3 ,119 205 378 3,702 102: 50
Mars ............... . 3,681 182 300 4,163 91: —
April ............... 2,259 306 435 3,000 153:
M aj.................. 2,039 250 329 2,618 125: —
Ju n i................. ■ 6,307 690 162 7,159 345: —
Juli ................... 8,664 2,459 8l 11,204 1,17 1: 25
Augusti ........ • 3,703 896 107 4,706 448: —
September ..... 2,888 574 176 3,638 287: —
Oktober ........ 3,978 393 364 4,735 196: 50
November .... ■ 3,325 210 418 3,953 105: —
December ..... i ,7 r4 159 262 2,135 79: 50

Summa 45,297 6,544 3,241 55,082 3 ,21 3 : 75
Högsta antalet besökande å fridag, Fredagen den 16 Juli ..... 3,305
Lägsta » » » Tisdagen » 14 Dec. •• M I
Högsta » » å bet.-dag Torsdagen » 15 Juli ....  642
Lägsta » » » » » 16 Dec. ... 2

Det höga antalet besök i Juli står i samband med den då på-
gående stora landtbruksutställningen, under hvilken ett stort antal
resande gästade hufvudstaden.

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

man ....
qvinnor

1886

133

1885
122

98

1884
120
127

1883

153
122

1882

137
124

Tillsammans 268 220 247

Konstnärer, tecknare o. d.................................... 17
Lärjungar af Akademien för de fria konsterna
Lärjungar af tekniska högskolan......................  6
Lärjungar af tekniska skolan.......................
Lärjungar af enskilde konstnärer .................... 5
Yrkesidkare ...........................................................  28
Literatörer, konstvänner .................................   28
Öfriga ................................................................

7 27 5  261
denna tillåtelse, äro:
Män Qvinnor Summa

17 24 41
16 13 29
6 — 6

27 44 71
5 1 9 24

28 8 36
28 5 33
6 22 28

Stu dier och 
kopiering.

Tillsammans 133 135 268
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Efter det uppgifna ändamål, för hvilket frikort beviljats, fördelas
dessa sålunda:

Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen...................... 55 73 128
För teckning i skulptursamlingen och konst- 

slöjdsamlingen ..... ........................................ 31 32 63
För studier i allmänhet....................................... 47 30 77

Tillsammans 133 135 268

A f tillåtelse att kopiera i tafvelsamlingen ha 94 personer be
gagnat sig, af hvilka 44 manliga och 50 qvinliga. Dessa ha under 
året utfört 192 kopior efter 99 olika konstverk, nämligen:

Inom Italiensk-Spanska afdeln. 10 kopior efter 7 konstverk
» Tyska » 1 kopia » 1 »
» Nederländska » 20 kopior » 14 »
» Franska » 9 » » 7 »
» Norsk-Danska » 51 » » 18 »
» Svenska » I O I  » » 52 »

Tillsammans 192 kopior efter 99 konstverk 
Under år 1885 utfördes 170 
Bland de kopierade oljemålningarna ha 

Rasmussen: Utsigt från Hardanger, n 
W ahlberg: Månskenslandskap 5
Gude: Utomskärs >
Rydberg: Skånskt vårlandskap i 
Munthe: Vinterlandskap 5
Lindman: Från inloppet till Stockholm i 
Törnå: Vårlandskap >
Holm: Svenskt skogsparti ;
Nordgren: Kustlandskap >
Rydberg: Skånsk torpstuga >:
Sörensen: Sjöstycke 5

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha på Tisdagar och 
Fredagar till genomseende utlemnats 549 n:r (volymer, portföljer eller 
enstaka blad). Äfven detta år utvisar en stegring, såsom framgår 
af följande jemförelse:

1886 1885

549 537

»

a ha
» 97 »

1335 återgifvits 10 gånger

i i 55 » 7 »
1264 » » »
1059 » 6 »
1273 » 5 »
I369 » » »

1342 » » »
I I 13 » 4 »
II7I » » »
1230 » » »
1284 » » »

1884

350

1883
44 r

1882
402
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Härjemte ha de i samlingen sedan 19 Oktober utstälda aqva- 
rellerna dagligen användts till studier och för kopiering. Flere af de 
utstälda aqvarellerna ha blifvit reproducerade på fotomekanisk väg.

Konstslöjdafdelningen har flitigt begagnats för studier, särskildt 
af Tekniska skolans lärjungar inom den högre konstindustriella af- 
delningen. De föremål, som för studieändamål på särskild begäran 
framtagits, utgöra 141. Häraf komma på keramik 75, glas 9, emalj 
1, guld och silfver 2, oädla metaller 13, möbler, träföremål 27, textil 
konst 4, diverse 10. — De kopierande utgöra 105 personer — Flere 
till denna afdelning hörande föremål i tenn, trä m. m. ha blifvit efter
bildade i samma material, dels af enskilda, dels på föranstaltande af 
slöjdföreningens afdelning för konstslöjd. — Andra föremål ha blifvit 
efterbildade medels fotografi eller litografi. Häribiand må särskildt 
nämnas den s. k. Tidödörren från 1629 i Sv. slöjdföreningens »Mönster 
för konstindustri och slöjd».

I samlingen å Gripsholm, hvilken som vanligt varit talrikt be
sökt under sommarmånaderna, har med vederbörligt tillstånd kopie
ring egt rum af åtskilliga arbeten. Reproduktionen i brons af de i 
förra årsberättelsen omnämnda bronsstatyerna och grupperna af A. 
de Fries i parken vid Drottningholm har afslutats. *— Afgjutningar 
i gips ha tagits efter W. Runebergs byst af A. Fryxell samt efter 
antika statyen n:r 24 Silenus i Musei skulptursamling. Styckformarna 
till båda befinna sig i Musei ego.

Beträffande de ekonomiska förhållandena lemnas följande öf- 
versigt:

Behållning 
från 1885

Inkom
ster

1886

ku

p Ordinarie statsanslag på

Utgifter
1886

Behållning
till 1887

KSl

P

åttonde hufvudtiteln.
— 25,350,0025,350,°° Personalen ......................... 25,350,00 _______ 25,350,°°
_______ 5,000,00 

2,700,00
5,000,00 
2,700,00

Brännmateriel m. m........... 4,352,94
2,698,19

647,06
I,8i

5,000,00 
2,700,00— Golf, fönster, renhållning*...

38,10 1,500,00 1,538,1° Samlingarnas vård och un
derhåll ............................ 1,532,80 5,3 ° i ,538 ,x°

59,95 300,00 359,95 Boksamlingen..................... 350,83 9,12 359,95
2,496,38 6,500,00 8,996,38 Samlingarnas ökande ...... 8,862,08 134,3° 8,996,38

855,00 6,000,00 6,855,00 Lefvande svenske konstnä
rers arbeten ................. 6,855,00 — 6,855,00

3449,4 347,350,00 5°>799?4 3 50,001,84 797,59 50,799,43

Ekonomi.
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Behållning 
från 

1885

Inkom
ster

1886

Su
m

m
a

— 3 ° , 5 9 3 o?5 9

999,9° — 999*90
3 5 3 *3 ° 4,000,00 3 5 3 * 3 0

— 600,00 600,00

— 200,00 200,00

!7 3  5 3 t2 o 4 *8 30 * 5  9 6,183,79

i ,3 7 3 > 7 6 3 ,2 1 3 * 7 5 4,587,51

L 3 7 3 * 7 6 3,213*73 4,587,51

963,92 283,56 1,247,48

963,92 283,56 1*247,48

2,068,50 2,068,50
— 5 5 r,9 ° 5 5 L 90

1 9 , 6 3 1,100,00 1,119,63
19,500,00 5,500,00 1 .

1,630,2 6 3,6 i 3,98(3° ?524’24

2 1 , 1 4 9 , 8 9 12,834,38 33,984,2 7

3 *4 4 9 , 4 3 4 7 *3 5 0*o° 50,799,43
1 *3 5 3 ,20 4*830,59 6,183,79
L 3 7 3 * 7 6 3 *2 1 3 * 7 5 4,587,51

963,92 283,56 1,247,48
21,149,89 12,834,38 33,984,27

28,290,20 68,512,28 96,802,48

Öfriga statsanslag.
Postförsändelser i tjenste-

ärenden ............................
Förtecknande af kon. Carl

XV:s samlingar...............
Till konstslöjdafdelningen ..
Inredningsarbeten ...............
Uppmätning af Gripsholms 

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

Förevisningsmedel.

Till förstärkning af öfriga 
anslag:

a) Personalen ....................
b) Samlingarnas vård och

underhåll........................
c) Boksamlingen...............
d) Konstslöjdafdelningen..

Diverse ................................

Katalogmedel.

jf Efterbildningar af konstverk 
1 literär verksamhet ...........

J. 8. Gieseckes donation.

Legat, räntor, förvaltning... 
Vatten, renhållning, sotning
Underhållskostnad ..............
Femårsfonden........................
Till Musei disposition .......

Sammandrag af 
ofvanstående.

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

U
tg

ifter

18
8

6

B
eh

ålln
in

g
 

till 
18

8
7

m

p

3°*5 9 — 30*5 9

— 9 9 9 , 9 0 9 9 9 , 9 0

4 ,343*84 9*4 6 4 ,3 5 3 ,3 0
6 0 0 ,0 0 — 60 0 , 0 0

2 0 0 ,00 — 2 0 0 ,00

5 , * 7 4 ,43 1,0 0 9 ,3 6 6 , 1 8 3 . 7 9

8 5 2 , 0 0

2 , 135*51

4 , 5 8 7 , 5 1
4OO, O O —

I ,000,oo —

2 0 0 , 0 0 —

4 , 5 8 7 , 5 1 — 4 , 5 8 7 , 5 1

IO I. 25 )
1 5 3 5 ,2 3

6 l  I,oo]
1 , 2 4 7 , 4 8

7 1 2 ,25 5 3 5 ,23 1 , 2 4 7 , 4 8

2 , 0 6 8 , 5 0 2 , 0 6 8 , 5 0

55**90 — 5 5 L 90
1 , 1 1 0 ,6 0 9*03 1 , 1 1 9 , 6 3

9,0 6 0 , 0 0 I 1 , 0 0 0 ,0 oj1

3 *4 4 5 ,0 0 6,739*24]
¡30 ,524*24

1 6 , 2 3 6 , 0 0 17 ,7 4 8 ,2 7 3 3 ,9 8 4 ,2 7

5 0 ,0 0 1,8 4 797,5  9 50 ,79 9 ,4 3

5 , 174,4  3 1,0 0 9 ,3 6 6 ,18 3 ,7 9

4 * 5 8 7 * 5 1 — 4 , 5 8 7 , 5 1

7 I 2 ,25 5 3 5 ,^ 3 1 , 2 4 7 , 4 8

1 6 , 2 3 6 , 0 0 1 7 , 7 4 8 , 2 7 3 3 ,9 8 4 ,2 7

7 6 ,7 12 ,0 3 2 0 ,0 9 0 ,4  596,80 2 ,4 8



Behållningen å de båda anslagen till brännmaterial och till un
derhåll af golf och fönster m. m., kr. 648: 87, har inom föreskrifven 
tid blifvit till statsverket återburen. Den till 1887 balanserade be
hållningen utgör följaktligen 19,441 kr. 58 öre.

Katalogmedlens tillväxt under året motsvara behållningen å 
utsålda i:a upplagan af »Vägledning för besökande» i konstslöjd- 
afdelningen.

J. S. Gieseckes donations inkomster 1886 utgöras af
hyresmedel ................................................................................ kr. i i ,775»°°
räntemedel .................................................................. .............  » FQ59>38

Summa kr. 12,834,38
Genom nådigt bref af den 26 Mars 1886 har Kgl. Maj:t tillåtit, 

att af den s. k. femårsfonden, hvad som blifvit samladt till och med 
utgången af 1885, tillsammans 14,000 kronor, må ställas till nämn
dens förfogande att användas till förvärfvande för Musei samlingar 
af framstående arbeten utaf svenske konstnärer, främst ett urval af 
sådana bland framlidne professoren Kjellbergs qvarlåtenskap. För 
de sålunda frigjorda medlen ha blifvit inköpta de i det föregående 
omnämnda skulpturverk och teckningar af Kjellberg, 6,460 kronor, 
samt en byst af Fallstedt, 2,600 kronor.

Kapitalafbetalningen å donationens skuld utgör för året kr. 56: 
2 1 ;  bokförda värdet af donationens egendomar kronor 148,499: 22.

Stockholm i Mars 1887.

G U S T A F  U P M A R K .
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Bil. Lit. A.

Inköp för statens sam lin gar under å r 1886.

För skulptursamlingen.

Jan. 15. Porträttbyst af Anders Fryxell, jemte tillhörande styckform. 
i gips af W. Runeberg.

Maj 7. 1an samling skulpturarbeten af framl. professor Fr. Kjellberg, 
nämligen:

----- , Faun lekande med sin yngre broder, grupp i ljusgrå marmor.
----- , Porträttbyst af Aug. Blanche, gips.
------, » » L. J. Hierta, »
------, Porträttmedaljong af P. Wieselgren, gips.
----- , » » N. Ericson, »
----- , » » E. Sehlstedt, »
----- , » » B. E. Malmström, »
----- , Amor och dödens genius, relief »
------, Lekande fauner, » »
------, Smärre skizzer i lera, 13 st.
------, Valkyrior, reliefmedaljong af C. G. Qvarnström, gips.
Juni 4. Relief med en offrande gosse, antik, marmor.
——, Kristus visas för folket, gipsafgjutning.
----- , Konung Christian II af Danmark, gipsafgjutning.
----- , Drottning Elisabeth » » »
Sept. 3. Porträttbyst af kronprinsessan Lovisa af Danmark, hvit 

marmor af I. Fallstedt.
Okt. 22. Porträttbyst af grefve A. G. Bielke, i brons af Edv. Bram- 

beclc.
Nov. 5. Englarna vid grafven, två reliefer i bränd lera.
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För fornsakssamlingen.

Juni 4. Lock till en mumiekista.
----- , Amforer af bränd lera. 2 st.
----- , Vinkärl » » »

För tafvelsamlingen,

Jan. 15. Porträtt af en medelålders man, miniatyr af okänd. 
April 2. Porträtt af en utig dame, miniatyr af M. M. Daffinger.
----- , Porträtt af grefve C. R. von Fersen, miniatyr af okänd.
Sept. 3. »Räffamilj», oljemålning af B. Liljefors.
------ , »Sommarafton vid Skagens strand», pastell af S. Kröijer.
----- , »Nytorv» i Köpenhamn, oljemålning af E. Henningsen.
----- , »Katekesförhöret», pastell af G. Pauli.
----- , »Sjelfporträtt» af P. Hilleström d. ä., oljemålning.
Okt. 22. »Den förfallna bryggan», aqvarell af A. T. Gellerstedt.
----- , »Fiskartornet i Visby», » » »
----- , »Dalgång vid Lysekil», » » »
----- , »Sala kyrka», » » »
----- , »Vid Oxelösund», » » »
Nov. 5. »Stormen», aqvarell af W. von Gegerfelt.
----- , »I stenbrottet», oljemålning af A. Jungstedt.
----- , »Vårt dagliga bröd», aqvarell af A. L. Zorn.
----- , »Morgon vid Cayeux», oljemålning af A. Hagborg.

För handteckningssamlingen.

Jan. 22. »Ungtuppar», svartkritsteckning af J. A. Malmström.
----- , »Rast i snön», sepiamålning af O. Tirén.
Febr. 8. »Störd måltid», laverad pennteckning af B. Liljefors.
----- , »Lappgosse», sepiamålning af Gerda Tirén, f. Rydberg.
------, »Gammal man», blyerts af M. Ancker (dansk).
----- , »Hästar som vattnas», pennteckning af O. Bache (dansk).
----- , »Söndag i hamnen», oljestudie af E. Petersen (norrman).
----- , »Vattenfall», svartkritsteckning af F. Thaulow (norrman).
Maj 7. Handteckningar af Fr. Kjellberg, 30 n:r.
----- , Handteckningar af äldre svenske konstnärer, 10 n:r.
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För gravyrsamlingen.

Jan. 15. »Le restaurant», efter N. Lafrensen af Deny.
----- , Gravyrer af J. Falck, 4 n:r.
Jan. 22. »Allgemeines Historisches Porträtwerk», utg. af W. v. Seid- 

litz. Vol. II (forts.).
----- , »S. Karins ruin i Visby», etsning af R. Haglund.
—— , »Vid S. Görans källa», etsning af A. H. Hägg.
Febr. 8. Etsningar af E. Martin, 3 n:r.
------, Etsningar af A. T. Gellerstedt, 27 n:r.
----- , Etsningar af moderne tyske konstnärer, 10 n:r.
Mars 3. »Handzeichnungen alter Meister», facsimile. Heft. III (forts.). 
April 2. Gravyrer efter Lafrensen, 5 n:r.
------, Engelska karrikatyrgravyrer, 15 n:r.
----- , Etsningar af A. Tallberg, 5 n:r.
Maj 7. Porträttgravyrer ur olika skolor, hufvudsakligen engelska, 

66 n:r.
— _ t Porträtt af B. Castiglione, efter Rafael af Persijn.
--- —, Porträtt af drottning Christina, efter v. Hülle af P. Pontius.
----- , Friherre Nordenskiölds arbetsrum, etsning af R. Haglund.
------ , Fotografier af handteckningar af norske bildhuggaren Michel

len, 10 st.
Juni 4. Etsningar af A. Tallberg, 5 n:r.
------, Kopparstick af Hecht och Greux, 2 n:r.
Juli 2. Etsningar af R. Haglund, 5 n:r.
Okt. 1. Etsningar af »Gesellschaft für Radirkunst» i Weimar, årg. 

1886, 14 bl. (forts.).
Dec. 3. Kopparstick och etsningar af olika skolor (Rembrandt, 

Ostade m. fl.), 19 n:r.
---- -, Kopparstick och etsningar af olika skolor, företrädesvis franska,

51 n:r.

För konstslöjdsamlingen,

Jan. 15. Dosor, af silfver och förgyld brons, 4 n:r.
----- , Fat af Mariebergsfajans, 1765, 2 n:r.
----- , Tallrik af fajans, Sarguemine.
——t Kannor af fajans, 1700-talets början, 2 n:r.
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Jan. 15. Fat af kinesiskt porslin.
----- , Dosa af emaljerad koppar, 1756.
Jan. 22. Servis: tekanna, gräddkanna, skål med lock och fat samt 

2 koppar med fat, dekor, med landskap och förgyllning, danskt 
porslin.

Febr. 8. Solfjädrar, 2 st.
----- , Glaspokaler, 2 st., 1700-talet.
April 2. Sköld af indiskt kuftarbete.
----- , Tallrik af japanskt porslin.
----- , Samling af föremål i tenn: kanna, soppterrin, sockerskålar, ljus

stakar från tiden omkring 1800, tillsammans 11 n:r.
Maj 7. Dosor af trä, koppar, silfver, sköldpadd, agat, 9 n:r.
----- , Kanna, tyskt stengods, med Waldecks vapen.
----- , Oblatask af tenn, 1630.
----- , Tafvelramar af indiskt kuftarbete, 2 st.
Juli 2. Dosa af förgyld messing: Alexander och Roxane.
----- , Tekanna af Rörstrandsfajans, 1757-
Sept. 3. Kanna af saxiskt porslin, 1700-talets midt.
----- , Kista af ek med inläggningar, italienskt arbete, 1571.
----- , Afbildningar i gips, facsimilerade af äldre konstslöjdföremäl,

14 n:r.
----- , Bänkakläde, 1856, drättaduk, sängtäcke, 1771, skånska allmoge

arbeten.
----- , Kakelugnsmodell af fajans, 1756.
Okt. 1. Krämkoppar af Rörstrandsfajans, 1700-talets slut, 2 n:r.
----- , Muggar af kinesiskt porslin, 2 n:r.
----- , Bröstsmycke af silfver, svenskt.
----- , Stake, tvåarmad, af malm, 1600-1.
----- , Vaser, af kinesiskt porslin, 2 n:r.
----- , Kopp med fat af kinesiskt porslin, Stobée’s och Loos’ vapen.
Jan. 15 (1887). Byrå med bronsbeslag, rokokostil.
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Bil. Lit. B.

G åfvo r till statens konstsam lingar,

Till skulptursamlingen.

Maj 7. A f  herr S. Salom an.
Porträttbyst af fru Henriette Saloman, f. Nissen. I gips af Fr. 

Kjellberg.
----- , A f  fra m l. expeditionssekreteraren M. H. Lundgren enligt testa

mente den 2 1 M aj 18*79.
Sofvande bacchant, skizz i bränd lera af J. P. Molin 184.8.

Juli 2. A f  IL. M. Konungen.
Styckform i gips efter marmorstatyn n:r 24 Silenus i National

museum. '

Till fornsakssamlingen.

Juni 4. A f konstd J .  A. Nordstrom, Alger.
Romersk amfora af bränd lera.

Till tafvelsamlingen.

Maj 7. A f f r  and. rådman H. J .  Arvidsson enligt testamente den 
4 Okt. 1882.

»Utsigt å Kolmärden», oljem. af A. Wahlberg 1865.
----- , A f fram l. fru  Clementine Ros, f .  Huss, enligt testamente.

Utsigt vid Qvickjock, oljemålning af konung Carl XV. 1859.
— —, A f fram l. expeditionssekreteraren M. H. Lundgren enligt testa

mente.
»Corpus-domini-festen i Rom», färgskizz i olja af E. Lundgren 

till oljemålningen n:r 1220 i Nationalmuseum.
----- , Det inre af en bondstuga, studie i olja af E. Lundgren.
----- , Gårdsinteriör frän Granada, |
----- , Renässansinteriör, aqvareller af E. Lundgren.
----- , Moses brunn i öknen, *
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Maj 7. Skogsinteriör. | r _  T ,
.. 1 aqvareller af E. Lundgren.

----- , Odets gudinnor, )
------, »Roslin Castle», aqvarell af Ch. Vacher de Touraine.
Juli 2. A f fröknarna F . G. och A. C. Poppius.

Italiensk bondflicka, oljemålning af E. Lundgren.
----- , Utsigt från Spetsbergen, oljemålning af A. Mayer.

A f  fram l. expeditionssekreteraren M. PL Lundgrens a r f  vingar. 
----- , Parkinteriör, studie i olja af E. Lundgren.
----- , »Kalaserande apor», oljemålning på trä af äldre holländsk

mästare.
Sept. 3. A f herr C. J .  Abom.

Porträtt af konung Adolf Fredrik. | Miniatyrmålningar
----- , Porträtt af en ung furste (Fredrik Adolf?). | af Lundbäck.
Dec. 3. A f herr P. Fürstenberg, Göteborg.

»Atelieridyll», pastell af C. Larsson.

Till handteckningssamlingen.

Jan. 15. A f g  re f vinn an M ärta Prosor, f  Bonde.
Teckningar af konung Gustaf IV  Adolf, io n:r.

Maj 7. A f fram l. expeditionssekreteraren M. H. Lundgren enligt 
testamente.

En stor samling teckningar, aqvarellutkast, album och skizz- 
böcker af E. Lundgren.

----- , A f frih erre  Em anuel C eder ström.
Handteckningar af Elias Martin, 8 n:r.

Okt. i . A f konstnären C arl Larsson.
»Lilla Susanne», pennteckning af gifvaren.

Till gravyrsamlingen.

April 2. A f  herr C. Palm.
' Gravyrer ur olika skolor, io n:r.
Maj 7. A f  fram l. expeditionssekreteraren M. II. Lundgren enligt 

testamente.
Gravyrer ur olika skolor, fotografier m. m., 36 n:r. *



Maj 7. A f viariningeniören J .  P ihlgrcn.
Porträtt af kardinal Richelieu, lieliogravyr efter Nanteuil.

----- , A f intendenten G. Upmark.
Etsningar efter taflor i Nationalmuseum, 10 n:r.

Juli 2. A f fra m l. expeditionssekreteraren M. H. Lundgrens arjvingar.
Spansk zigenarqvinna med tvä barn, etsning af E. Lundgren. 

Okt. 1. A f konstnären C. Larsson.
»Den glada festen», etsning af gifvaren.

----- , A f  kamm arrådet E . Jonas, Berlin.
Gustaf II Adolf, fotografi efter staty af Walther å radhuset i 

Ltitzen.
Nov. 2. A f  justitie råd  et F . F . Huss.

Carnevale di Roma, 20 etsningar af Hj. Mörner.
Härtill komma nytryck af 7 plåtar i Musei och i enskild per

sons ego.

Till samlingen af graverade plåtar.

Jan. 15. A f  löjtnant W. Silfversparre.
Frostig morgon vid Örebro, gravyr med kall nål af A. II. ITägg.

----- , Studie, qvinlig modell, etsning af L. Zorn.
Maj 7. A f  fra m l. expeditionssekreteraren M. LL. Lundgren. 

»Vattensäljare i Sevilla», etsning af E. Lundgren.

Till konstslöjdsamlingen.

Jan. 15. A f  löjtnant A. Ridderstad.
Hörnkakel af fajans, tysk, 1700-talets början, 2 n:r.

----- , A f grosshandlaren C. Lä?igstadius.
Kanna af fajans. Löfnäs 1802.

Febr. 8. A f Svenska slöjdföreningen.
Konstslöjdföremål af olika slag. 21 n:r.

April 4. A f H. M. Konungen.
Bordställ af fin fajans, engelsk, 1700-talet.

Maj 7. A f frih erre  Em anuel C eder ström.
Tallrik af s. k. flintporshn, engelsk, Wedgwood.

----- , A f hofintendenten L . R. Nyström.
Tallrikar af indiskt lergods, 4 n:r.
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Maj 7. A f  fr u  A. Retzius, f .  H ier ta.
Kakelplattor, 3 st.

----- , A f  grosshandlaren C. Längstadius.
Fat af Stralsunds-fajans.

----- , A f  g r  e f  ve W. von H alhvyl.
Tallrik af Zurich-fajans.

Scpt. 3. A f kabinettskammarherren v. A rbin.
Kakelplatta, tysk, 1500-talet.

Nov. 5. A f II. M. Drottningen.
Lakan med broderi och spetsar, svenskt arbete, 1647. 

Dec. 3. A f f  riherre Th. Cederström.
Bokperm af pressadt läder.

Bil. Lit. C.

D epositioner 1886.

Skulpturverk.

A f grosshandlaren E . Cederlund.
»Offrerska», staty i hvit marmor af E. Brambeck.

A f  enkefru Louise Bredberg.
Porträttbyst af fröken B., i hvit marmor af W. Runeberg.

A f bildhuggaren I. Falls te dt.
Porträttbyster, 2 st., af kronprinsens af Danmark barn, i hvit 

marmor af utställaren.
A f  bildhuggaren P. Hasselberg.

»Farfar», gammal man med ett barn i knät, grupp i gips af 
utställaren.

Målningar.

Jan. 22. A f föreningen fö r  Stockholms högskolas konstlotteri. 
Begrafning i Alsike», oljemålning af G. Cederström.

»En rival», oljemålning af F. Fagerlin.
»En träta», oljemålning af A. Hagborg.
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»Disputationen mellan Olaus Petri och Peder Galle», oljemål
ning af C. G. Hellqvist.

»David och Saul», oljemålning* af J. Kronberg.
»Den förlorade sonen», oljemålning af G. von Rosen.
»Genre, läsande skolbarn», oljemålning af H. Salmson.
»Motiv från Fjällbacka», oljemålning af A. Wahlberg.
»Motiv från Hus q varna*, oljemålning af A . Wahlberg.
»Ved Sommertid paa Skagens strand», oljemålning af P. S. 

Kröijer.

----- , A f konstnären C arl Larsson.
Interiör af hr P. Fiirstenbergs galeri i Göteborg, aqvarell.

----- , A f  gods egaren H. Tamm, Fån o.
Porträttgrupp: två barn, aqvarell af L. Zorn.

Graverade plåtar.

A f grefve S. a f  Ugglas, Forsm ark (att tills vidare förvaras i 
Museum).

Utsigter från Forsmarks bruk, graverade af M. R. Heland efter 
E. Martin, 13 n:r.

Porträtt af P. Uggla, grav. af J. Snack, 2 n:r.

Konstslöj dföremål.

A f  fröken Ch. a f  Ugglas.
Fönster, måladt, från C. de Bouchés glasmålningsanstalt i Mün

chen, afsedt för Forsmarks kyrka.

A f grosshandlaren W. B en dix .
Nantiluspokal.
Elfenbensgrupp: satyrfamilj.

A f frih erre  C. E dv. Wrede, A r ahy.
Ur af förgyld ciselerad metall i form af en elefant.

A f stålets aren H j. Norrström , Eskilstuna,
Sköld af etsadt och förgyld t stål.
Portfölj af » » » » med ställ af smid jer n.
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A f löjtnant B . Ju el.
Taksäng af skulpterad ek, efterbildning af i Museum befintligt 

original.

A f K lara kyrka i  Stockholm (att t. v. i Museum förvaras). 
Korkåpa af silfverbrokad, i6oo-t:s början.
Messhake af hvitt siden* med broderier i guld, silfver och silke, 

0111kr. år 1700.
Duk af blå taft med silfverbroderi, 1700-t.

A f Jakobs kyrka i  Stockholm (som föreg.).
Korkåpa af sammet på guldbotten.
Antependium af samma tyg, med årtalet 1657.
Skärp af rödt silke, virkadt.
Stola af hvitt siden med silfver.
Duk af rödt siden med kedjesömsbroderi i mångfärgadt silke.

A f M aria kyrka i  Stockholm (som föreg.).
Messhake af grönt siden med guld, silfver och rödt samt år

talet 1774.

A f  Kungsholms kyrka i Stockholm (som föreg.).
Håf med broderier i silke, guld och silfver. /. B. L . 173S. 
Altardyna med broderier i guld, silfver och silke samt F. /.

L. S. 17 2 1 .
Altardyna af grönt siden med reliefbroderi i guld och silfver.

B i!. Lit. D.

F ly ttn in g ar m ellan statssam lin garn a.

A. Till samlingarna i Nationalmuseum.

Från  Ulriksdal.

Porträtt af kon. Carl X  Gustaf. (C. XV. 63.)
Porträtt af kon. Carl XII af Ehrenstrahl. (C. XV. 62.)
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Från Grips Holm.

Porträtt af J. A. v. Hartmansdorff, oljem. af O. J. Södermark. — 
Gr. 656.

Porträtt af C. Hårleman, hautelisseväfnad af P. Hilleström. — Gr. 1332.
Broderi, pålägg på svart sammet.

Från  statens historiska museum (som deposition).

Bronser, vaser, lampor m. fl. små föremål af egyptiskt och grekisk- 
romerskt ursprung, 203 n:r.

Från  K gl. husgerådskammaren (som deposition).

Flodöfvergång, antik stridsscen, flamsk tapctväfnad 1500-talet.
Landskap med Carl X  Gustafs och Hedvig Eleonoras alliansvapen, 

flamsk tapctväfnad 1600-talet.
Meleagers födelse, svensk tapctväfnad, kopia efter flamskt original. 

Sign. A M R .  Carlberg 1689.
Tapeter med framställningar af antika ämnen, mycket skadade, tidi

gare å Strömsholm, 7 st.

B. Från samlingarna i Nationalmuseum.

T ill Ulriksdal.

»Utsigt af Ulriksdal», oljemålning af kon. Carl X V .
»Utsigt från Qvickjock», oljemålning af kon. Carl XV.
»Carl XV:s drabant», oljemålning af Augusta Åkerlöf. (C. XV. 32.)

T ill Gripshohn. ,

Porträtt af G. Adlersparre, oljem. af F. Westin.

T ill K gl. husgerådskammaren (återlemnade).

Landskap, ä öfre bården drottning Christinas vapen, 2 st. (depone
rade 1884).

Juno, fransk gobelin (deponerad 1885).



BIHANG TILL MEDDELANDEN FRÄN NATIONALMUSEUM m  8.

1 .

TVÅ TYSKA RENÄSSANSARBETEN I SVERIGE.
E N  S T U D I E

A F

D r .  J O H N  B O T T I G E R .

I  Nationalmuseum finnas f. n. deponerade tvenne, enskilda samlingar 
i hufvudstaden tillhöriga bronsarbeten från 1600-talet. Det ena är en 
Amor i Manneken-Pis’ välkända attitude*; det andra en grupp: Venus, 
hållande den på en delfin stående Amor vid handen**. Då båda 
dessa arbeten hittills synas blifvit obeaktade, sakna måhända några 
upplysningar om dem icke allt intresse.

Renässansens skulptur är, liksom skulpturen i allmänhet, jem- 
förelsevis fåtaligt och, låtom oss genast erkänna det, mindre förnäm
ligt representerad i svenska samlingar. Det är egentligen endast 
eftertruppen man möter, konstnärer från en tid, hvars artistiska pro
duktion förlorat det mesta af den ungdomsfriskhet, som åt arbeten 
från quattrocento och den första början af följande sekel ger ett 
så omotståndligt behag. Ett eget öde har velat, att en af denna 
döende konstblomstrings mest maniererade skulptörer f. n. är repre
senterad i Sverige genom ej mindre än trettioen, till stor del signe
rade konstverk. V i mena Adrian de Fries, hvars »samlade arbeten», 
om än i något sliten edition, återfinnas i Drottningholms park. Om 
vi dessutom nämna Simone Bianchi, Antonio Novelli, G. Petel och 
gjutaren Chr. Neidhart, Giov. Franc. Rossi och den ännu obekante 
monogrammisten I. G. V. S. F., till hvilka vi kunna lägga Niirnberg-

* Tillhör generallöjtnanten m. m. grefve Sven Lagerberg.
** Tillhör juveleraren C. Hammer.
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mästaren Benedikt Wurzelbauer, torde läsaren, om han händelsevis 
skulle känna dessa konstnärers namn, säkerligen dock med oss vara 
ense, att flertalet tillhör dii minorum gentium. Tillägga vi ett brons- 
hufvud ur Donatellos s k o l a d e n  intressanta Neptunusmodellen till 
hufvudfiguren å Jean Bolognes fontän i Bologna och några mindre 
brons verk ur samme mästares atelier, hafva vi snart sagdt förtecknin
gen färdig öfver hvad man hos oss känner från denna tid. Ett femtio
tal nummer — i sjelfva verket ej så litet för ett land, som knappt gif- 
vit én ende af desse konstnärer en beställning och som för öfrigt mer 
än en gång låtit hedniska bronsgudomligheter omsmältas till prote
stantiska kyrkklockor * **.

Vill man skrifva dessa främlingars vandringskrönika, finner man 
oftast hufvuddragen gifna på förhand. Prag och Fredriksborg, åren 
1649 och 1659, drottningarna Christina och Hedvig Eleonora samt 
några svenska slottsnamn såsom Drottningholm, Ulriksdal och Ste- 
ninge angifva nästan utan undantag härkomsten, tiden för hitflytt- 
ningen och senare öden.

De båda konstverk, med hvilka vi här skola sysselsätta oss, 
härstamma efter all sannolikhet från drottning Christinas, af krigs
bytet i Prag bildade samlingar. Hade furstinnan till »konstkammar- 
skrifvare»*** lyckats vinna en mer kompetent person än marquis Tri- 
chet du Fresne, hvilken som bekant anno 1652 uppgjorde en för
teckning öfver hennes samlingar, skulle denna sannolikhet kunnat

* En afgjutning af ett alldeles liknande hufvud hänföres till denne mästare i för
teckningen öfver Berlin-museets gipser. Då samma hufvud emellertid förekommer å taber
naklet i domen i Siena, torde det rättare böra tillskrifvas Lor. Vecchietta.

** Jfr Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, utgifven af C. A. Klingspor, XII, 
s. 289:

å storklockan i Munsö kyrka:
»Hwad förr wid Drottningholm bland bilder månde kallas 
En Juno Venus med Diana så ock Pallas.
Thetta lät af gudligt nit wår Sweries Drottning stora 
och landzens hulda mor Ulrica Eleonora 
Til Munsö Boers tienst omgiuta til en klocka 
at them til Herrans Huus och sielfwa himlen locka.» 

å den lilla klockan:
»Drottning Eleonora skänkte år 17 19  söndrige statyer och bilder ur Drottning

holms park, af hwilke både jag och stora klockan äro gjutne.»
De nämnda statyerna tillhörde troligen Georg Labenwolffs fontän på Kronborg, 

hvarmed rättas en af förf. annanstädes framstäld förmodan. (Jfr J. Bottiger, Adrian de 
Fries, s. 56.)

*** Jfr Riks-Reg. K . Br. 10/, 1650.



*



AMORIN.

(Tillh. Grefve Lagerberg, Stockholm.)
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höjas till visshet. Som ofvan nämnda handling nu ter sig, har man 
mestadels att välja mellan de något sväfvande beteckningarna: een 
qvins person, een manss beläte, une teste, utie figure o. s. v., der ej 
af en lycklig slump något mer bekant gudanamn fallit konstkammar- 
skrifvaren i minnet.

Ofvannämnda förteckning upptager emellertid under n:r 16: »een 
lijten statue, som är ett barn medh een skåål i handen», och under 
n:r 27: »en qvinsperson medh een liten Cupido i handen bredevijdh 
sigh», till hvilka beskrifningar i katalogens franska upplaga fogas det 
ej betydelselösa tillägget »de Prague» *.

Läsaren kan genom en blick å de meddelade afbildningarna 
öfvertyga sig om, att våra båda bronser åtminstone kunnat vara de 
under ofvan nämnda nummer beskrifna.

Deras öden, sedan den tid då katalogen affattades, förmå vi 
emellertid för tillfället icke att angifva.

Amorinen är en stående gosse af 70 cnr.s höjd, starkt lutad 
åt venster och bakåt. I högra handen håller han en skål, den venstra 
innehar den mer uttrycksfulla än egentligen vackra position, som gif- 
vit en liknande ryktbar statyett i Briissel dess namn**. Figuren 
hvilar å venstra foten, den högra stöder lätt vid marken. Gossen har 
varit afsedd till brunnsprydnad och — i mer än en mening — vatten
kastare. Flinten är fyrkantig; dess bredd 16 cm. Tydliga spår fin
nas efter åtskilliga, ej alltid lyckliga lagningar. A  ryggen har så
lunda bland annat det hål, som tjenade att införa vattnet i figuren, 
blifvit igensatt. Detta är deremot icke fallet med sjelfva utlopps- 
röret. Någon signatur finnes ej.

Figuren framställer en drucken Amor, något som f. ö. mera 
angifves af hans starkt lutande ställning, än af det temligen orörliga 
ansigtet. Positionen är, som sagdt, ej alldeles elegant, och var det 
ännu mindre, när den lille herrn gjorde, hvad han enligt konstnärens 
mening alltid skulle göra. Motivet är gammalt. Det förekommer 
t. ex., ehuru i mer städad form, hos den yppcrlige vattenkastaren af 
brons från Pompeji, af hvilken Nationalmuseum eger en kopia, och

* Jfr Bottiger o. a. st., s. 61 ff.
** Manneken-Pis af Duquesnoy (från 1619).
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är f. ö. ej ovanligt inom den romerska konsten. Från antiken öfver- 
gick det till renässansens mästare och användes t. ex. af Rafael i 
Loggierna och af Verrocchio å den bekanta lilla statyetten, som 
ständigt samlar deltagande åskådare å Palazzo Vecchios gård i Flo
renz. Duquesnoy’s Manneken-Pis i Briissel presenterar sig året igenom 
i samma attitude, och vid en af jernportarna till Drottningholms
parken sitter ännu i dag en liten kavaljer af f. Ö. obekant slägt, hvars 
konstnärliga lifsuppgift nogsamt angifves af det han håller i hand. 
Man skulle nästan kunna våga det påståendet, att hos den senare 
renässansens och barocktidens putti — näst att flyga eller på annat 
sätt balancera — ingen sysselsättning är vanligare än den druckne 
amorinens. Motivet är ju också onekligen konstnärligt användbart. 
Uppfattningen af det anständiga var också en helt annan och vida 
mindre känslig än vår. Mycket, om ej det mesta, beror på det sätt, 
hvarå konstnären återgifvit barngestalten. Om vattenkastaren, såsom 
t. ex. är fallet med Verrocchios och Duquesnoy’s figurer, har karak
ter af barn, lär ingen känt sitt lcraf på decus ouppfyldt. Har åter 
bristande förmåga eller afsigtlighet gjort gossen till en kavaljer i 
duodes — so den lille herrn å Drottningholm — blir intrycket ett 
helt annat och säkerligen åtminstone ej bättre.

Barngestalten är, särskildt inom skulpturen, om den skall upp
fattas fullt plastiskt-anatomiskt troget, knappast synnerligen konst
närligt användbar. Antiken framstälde också af den anledningen 
putton vanligen med en fullvuxen menniskas proportioner (d. v. s. 
med för litet hufvud, för stort bröst, för långa ben o. s. v.). Den 
konstnär, som utfört grefve Lagerbergs Amor, har, i likhet med andre 
renässans-mästare, följt de antika traditionerna vid ätergifvandet af 
kroppens proportionsförhållanden, och i vissa detaljer, såsom ansigts- 
uttrycket, hårläggningen, handens och fotens formgifning, sökt inlägga 
en infantil karakter. Men den muskelmani — om uttrycket tillåtes — 
som utmärker den europeiska skulpturen efter Michel Angelo, och som 
danat sådana anatomiska monster som t. ex. Goltzius’ starke män 
och qvinnor, för att nu blott nämna ett enda exempel, har äfven här 
kräft sitt offer. Afbildningen ger endast en ofullständig antydan om 
det kraftiga hölje, hvaråt den oblyge lille vattenmannen har att fröjda 
sig. Om icke ett visst barnsligt ansigtsuttryck funnes, vore han åt
skilliga år för gammal för sin uppgift. Men en fulländad framställ-
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ning af barngestalten synes enclast vara den högsta konsten för
behållen.

Hit hör naturligen ej ifrågavarande figur.
Statyetten har, som vi ofvan nämnde, ingen signatur. Formgif- 

ning, hårläggning, ansigtstyp synas tala för afstamning från Jean Bo- 
logne’s skola. Patinans färg, djupt kastaniebrun, tyder äfven pä ita
lienskt ursprung. Skulle jag, med all reservation för resten, våga 
nämna ett konstnärsnamn, blefve det emellertid ett endast till hälften 
italienskt: Adriano Fiammingo, såsom Adrian de Fries* under sin 
lärotid hos Jean Bologne kallades.

Figuren erbjuder tvifvelsutan åtskilliga likheter med denne konst
närs arbeten. En jemförelse med t. ex. de liggande putti, som till
hört Fredriksborgs-fontänen** och nu — olämpligt nog för resten — 
äro placerade bland vinrankorna å balustraden åt trädgårdssidan på 
Drottningholm — visar en gifven öfverensstämmelse i behandlingen 
af bålens, ryggens och extremiteternas muskulatur. Hårets ansättning 
och disposition å skallen är likaledes densamma, men detaljbehand
lingen olika. Under det nämligen hos de Fries hårpartien göra in
tryck af att vara behandlade med ett verktyg något liknande en gles 
kam, äro här de olika lockarna modellerade och åtskilda genom djupa 
inskärningar. Pannan, som hos den ifrågavarande figuren är hög och 
bred, drager sig hos de Fries gerna ihop uppåt. Händerna, hos mä
staren från Plaag alltid stora, med långa fingrar och länga, smala, 
något buktiga naglar, äro här små med kortare fingrar samt platta 
och breda naglar. Äfven munnen, särskildt behandlingen af läpparna, 
visar en viss olikhet. En annan kroppsdel deremot, som enligt Ler- 
molicff utgör ett af de säkraste igenkänningstecknen å en konstnär, 
och hvars form faktiskt gör polisverlden betydelsefulla tjenster — vi 
mena dr at — är hos grefve Lagerbergs Amor till utförandet alldeles 
identiskt med motsvarande parti af Fredriksborgs-fontänens figurer.

Då emellertid de Fries, som i Sverige är representerad genom 
signerade arbeten från snart sagdt alla år mellan 1607 och 1627 och

. T Y S K A  R E N Ä SSA N SA R15ET K N  I S V E R IG E .

* Konstnären skrifver så sitt namn å alla mig bekanta signerade arbeten; äfven 
ä brunn sfigurerna i Augsburg. Rogges uppgift i Zeitschr. für Bildende Kunst, Jahrg. 
1882, s. 8 är oriktig, såsom en hvar, hvilken likt författaren på stege läst signaturen, 
kan förvissa sig om.

** Af b. Bottiger o. a. st., pl. XIII.

4
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med ett osigneradt från sista årtiondet af 1500-talet, under hela denna 
tid ständigt iakttager samma manér i ofvan anförda enskildheter, våga 
vi ej bestämdt angifva honom såsom mästaren till den druckne Atno- 
rinen. Men det synes åtminstone icke otänkbart, att figuren är ett 
tidigare, måhända i Italien utfördt arbete af samma hand.

Det andra af våra båda konstverk är en grupp framställande 
Venus och Amor. Inropad t som skrot af sin nuvarande egare, jemte 
tre andra bronsstatyer, å en auktion vid Steninge, har det efter all 
sannolikhet kommit till nämnda gods genom grefve Carl Gyllenstjerna 
(f 1723), som efter planer af Nicodemus Tessin d. y. byggde slottet 
på 1690-talet. Gyllenstjerna, som skref sig grefve af Steninge, stod 
som bekant högt i enkedrottning Hedvig Eleonoras nåd och var 
under mänga år i hennes tjenst. Det synes ej osannolikt att antaga, 
att han från enkedrottningens samlingar erhållit det ifrågavarande 
arbetet. Enligt hvad vi förut påpekat, har det troligen tillhört konst- 
rofvet från Prag.

Gruppen, som är 1 meter 23 cm. hög, framställer en naken 
qvinna, som, vänd åt höger, sträcker armarna mot en liten, å en delfin 
stående Amor. Hennes högra hand hvilar lätt på kärleksgudens ena 
vinge; med den venstra håller hon hans högra hand. Figuren stöder 
på venstra benet, det högra är böjdt. Håret, på hjessan upplagdt i 
en fläta, nedfaller med ett par lockar i nacken. Amorinen, som är 
försedd med vingar samt ett öfver venstra skuldran fästadt pilkoger, 
står något bakåtlutad med hufvudet vändt uppåt. Han stöder på 
högra benet och håller det venstra upplyft. Venstra armen om
fattar delfinens rygg. A  plinten, som är fyrkantig (35 cm.), äro 
strödda blommor i låg relief. Gruppen, hvilken befinner sig i full
komligt oskadadt skick, har, såsom åtskilliga, delvis igensatta, men 
synbara hål utvisa, varit afsedd till fontänprydnad.

Hvem är konstnären? Att döma af konstverkets allmänna ka
rakter synes det vara ett tidigt 1600-tals-arbete af tyskt ursprung. 
Formgifning, ansigtstyper, en viss tyngd öfver det hela talar härför. 
Med kännedom om den lifliga verksamhet Bayerns bronsgjutare vid 
denna tidpunkt utvecklade, ligger det nära till hands att bland dem 
söka mästaren. Från verkstäderna i Nürnberg och Augsburg för
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sägs Europa norr om alperna med de omtyckta, af hedniske gudar 
eller kristna dygder prydda fontänerna. Konung Fredrik den andre 
bestälde af Georg Labenwolff den stora springbrunnen till Kronborg, 
hvilken sedan som minne medtogs af svenskarne under Carl X  Gu
stafs krig. Adrian de Fries utförde för Christian den fjerde Fredriks- 
borgs-fontänen och åt Wallenstein det praktfulla vattenverket för hans 
slott i Prag, hvilka båda fontäner också hamnat i Sverige, och under 
Carl Gustafs vistelse i Nürnberg inledde han genom grefve Carl von 
Schlippenbach underhandlingar i liknande syfte med en viss Steffan 
Heiblin, »Bürger, Rothschmiedt undh Wasserkünsstler in Augs
burg» *.

Doppelmayr har i sitt bekanta anno 1730 utgifna arbete ** sam
lat en hel del notiser om Nürnbergs konstnärer, och man finner der 
bland andra omnämnd äfven Benedikt Wurzelbauer ***, som år 1600 
i Prag uppsatte en fontän, hvars plastiska prydnad utgjordes af brons
bilder framställande Venus och Cupido. Sedan författaren omtalat 
den af samme konstnär år 1589 utförda Dygdernas brunn vid S:t 
Lorenzkyrkan i Nürnberg fortsätter han: »einige jahr hernach gose 
er wiederum noch andere schöne Bilder, welche die Venerem mit dem 
Cupidine und einem Delphin prsesentirten, bey 26 Centner schweer, 
und dazu ein Bassin oder Becken von einer übermässigen Grösse, in 
deine dieses allein 24 Centner wuge, zu einem neuen Brunnen in Prag 
und richtete selbige a. 1600 mit vielem Ruhm allda auf»f.

Det skulle kunna vara en tillfällighet, att gruppens vigt, åtmin
stone hvad siffrorna angår (närmare 26 lisp.), öfverensstämmer med 
uppgiften hos Doppelmayr, och att den framställer både Venus, Cu
pido och deras trogna delfin — ämnet är som bekant ofta användt 
inom skulpturen; äfven den omständigheten, att den efter all sanno
likhet är tagen i Prag, skulle ej bringa oss längre än till gränsen 
af det sannolika, men en lycklig slump har velat, att konstverket 
finnes återgifvet i en samtida teckning. R. Bergau har i en uppsats

* Jfr Uttermarks handlingar, Ivongl. Riks-Arkivet.
** Historische Nachricht von den Ntirnbergischen Mathematicis lind Künstlern etc. 

Nürnberg 1 730.
*** Benedikt Wurzelbauer var född 1548 i Nürnberg. lian var dotterson till Pall

er atz Labenwolff. Dog 1620. Jfr Doppelmayr och R. Bergau, Zeitschr. f. Bild. Kunst 
\SSo, s. «,4, 55.

f  Doppelmayr, o. a. st., s. 296.
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om Nürnbergs bronsgjutare * meddelat en förminskad afbildning af 
densamma. Teckningen är hemtad ur den nürnbergske stadsarkitek
ten W olf Jacob Stromers studiebok. En slägting till honom, borg
mästaren i Nürnberg, frih. O. v. Stromer, i hvars ego ofvannämnda 
album befinner sig, har på begäran godhetsfullt meddelat mig några

B. W U R Z E L  B A U E R S  F O N T Ä N .  

Efter ritning af W. J . Stromer.

närmare upplysningar. Jag har sålunda erhållit en calque af det blad, 
ä hvilket brunnen i en storlek af 32 cm. är framstäld, och som är 
förscdt med följande, samtida anteckning: »Dieser Gegenwertige
Brunnen ist durch Benedict Wurtzelbaurn Rotschmidt alliier gegos
sen worden A11110 1599; gehört Christofen Poppel von Lockowitz, 
Lanndthoffmeister zue Prag. Ist über den Diametrum das Beckenit

* Zeitschrift für Bild. Kunst, 1880, s. 54.





VENUS OCH AMOR AF 1 3 . WURZELBAUEh 
(Tillh. Herr Hammer, Stockholm.)
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8 Schueh, 8 zol, unnd 13 zol tief. Die Höh mit den zweijen Posta
menten unnd dem bildt io l/‘> Schueh, wigt sammentlich 54 Cenntner, 
hat ungeuerlich in die 2000 gulden cost.»

Wolf Jacob Stromer, som var född 1560 och dog 1614, var 
frän 1589 tili sin död staden Nürnbergs byggmästare.

Bergau, som naturligtvis ej kunnat känna hr Hammers grupp, 
anser, att konstverket i fråga blifvit förstörd t. Så är emellertid icke 
förhållandet.

Låtom oss jemföra de här meddelade af bildningarna med hvar
andra. Genom förläggarens af Zeitschrift für Bildende Kunst tillmötes
gående äro vi i tillfälle att meddela Stromers teckning (sid. 52). Den 
motstående bilden framställer den Plammerska bronsgruppen. Likhe
ten är onekligen ganska stor. Med undantag af Venus’ något olika 
angifna hårläggning* öfverensstämmer nämligen teckningen på det 
närmaste med det i Nationalmuseum deponerade konstverket. Man 
observere t. ex. gudinnans sätt att stå, hennes på Amors venstra vinge 
hvilande högra hand, amorinens tillbakalutade hufvud och upplyftade 
venstra ben. Ett ytterligare intresse erbjuder teckningen genom den 
för oss betydelsefulla omständigheten, att Stromer sett fontänen i 
gång, ty å den ur hans studiebok hemtade skizzen äro alla frän olika 
delar af gruppen utgående vattenstrålar markerade**. Undersöka vi 
nu våra bronser närmare, finna vi, att å den större figuren munnen 
och brösten äro igensatta, å den mindre blott munnen. Amorinens 
andra utloppsrör, äfvensom delfin ens båda näsborrar, genom hvilka 
enligt teckningen vatten utkastats, äro ej fy kla. Gruppen har så
lunda, då den tjenade sitt ursprungliga ändamål, fran istält ju s t det 
spel a f  7 strålar, som a f bildningen utvisar.

Påminna vi oss nu dessutom, att n:r 27 i drottning Christinas 
inventarium — »een qvins person medh een lijten Cupido i handen 
bredewidh sigh» — angifves såsom härstammande från Prag, synes 
man knappt kunna tveka att betrakta hr Hammers grupp såsom det

* Ett å hjessan igensatt hål synes emellertid antyda, att en hårprydnad el. dyl. 
blifvit borttagen.

** Doppelmayr berättar (o. a. s., s. 294), hur G. Labenwolff »auf erhaltene ober
herrliche Erlaubnis — in dem stadt-graben, wo der sogennante Fischbach über densel
ben in die stadt hinein laufft» — uppsatte sin af Fredrik II bestälda fontän och lät den 
utvdei loppeA af tre dagar spela till åskådarnes stora förnöjelse. Man torde kunna an
taga, att Wurzelbauer användt samma expositionslokal för sin Venusgrupp.
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i Stromers studiebok aftecknade och af Benedikt Wurzelbauer utförda 
konstverket för Poppel von Lockowitz’ brunn i Prag.

A f de andra arbeten, som hos Doppelmayr tillskrifvas Wurzel
bauer (Tugendbrunnen i Nürnberg, en fontän i Durlach samt några 
konstindustriela föremål), finnes endast det förstnämda i behåll, och 
det är sålunda efter detsamma man har att dana sin uppfattning 
af hans stil. Som ett par år förflutit, sedan jag hade tillfälle att 
se nämnda konstverk, vågar jag emellertid ej dçrofver uttala något 
omdöme af annan art, än det man kan bilda sig med ledning af 
en större fotografi. Bode finner* de små bronsfigurerna, som 
pryda brunnen, »ytterst maniererade», och han har häri tvifvelsutan 
rätt, särskildt hvad angår de statyetter, som framställa dygderna, 
hvilka äro nedtyngda af allehanda attribut och alltför zirliga i vissa 
detaljer. (Se exempelvis hvad Sandrart — berömmande — skulle 
kallat »die artliche Action der Hände».) Man synes mig dock ej 
kunna frånkänna hufvudfiguren, en rätt käckt gjord Justitia, eller de 
små blåsande englarna med Nürnbergs och rikets vapensköldar, en 
viss friskhet.

Det hela gör intryck af en trohjertad naivitet i uppfattningen; 
hvarken stor eller poetisk, det är sant, men dock icke lemnande åskå
daren oberörd. A r det icke, som om man förnumme en genklang 
af den hederlige borgarens tro på de kristliga dygdernas värde och 
af hans stolthet öfver fädernestaden, hvars ingenium, enligt ett gam
malt vittnesbörd, ad omnia, quæ manu fiunt, mire solers et acutum est**. 
Mellan utförandet af Tugendbrunnen, som uppstäldes 1589, och af 
den bronsgrupp, som här sysselsätter oss, ligger emellertid ett tiotal 
år, och Wurzelbauer har under den tiden troligen, som gammal och 
god sed var bland Nürnbergs konstnärer, dragit söder ut, följande 
»die grosse Begierde», som Sandrart kallar hågen att se Italien.

Här har han synbarligen sökt lära sig den enligt samme Sand
rart »förnämsta och största uppgift en konstnär kan taga sig», näm
ligen att utföra »einen stehenden, nacketen Menschen», och läromästa
ren söder om Alperna var för denna tids skulptörer antiken, kon
sternas »Seugamme, universale Nahrungsmutter aller Preiswürdigen

* Gesch. der Deutschen Kunst Lief. 14, s. 230.

■* Doppelmayr, o. a. s. Vorrede.



Wissenschaften». Dock ej alldeles uteslutande. Ilon delar väldet 
med Rafael och Michel Angelo via Jean Bologne.

Men den Hammcrska gruppen är ett barn af antiken, om ock, 
med förlof sagdt, ej alldeles äkta. Motivet möter vandraren i otaliga 
variationer inom den romerska konsten såväl som inom renässansens*. 
Den unge Cupido återfinnes å ett relief-fragment, som nu hamnat i 
Louvrens samlingar**, Venusfiguren i de antika framställningarna 
af skönhetsgudinnan, särskildt Venus dei Medici, hvilken vid denna 
tid ännu befann sig qvar i den härliga villan å Monte Pincio***. 
För mäster Benedikt Wurzelbauer liksom för auktorn till L ’Academia 
Tedesca var helt visst nämnda staty »die höchst-Anmutigste Zierde 
der Preiswurdigsten nackenden Frauenbilder», och han har också 
troget kopierat ryggen, benen och fotterna af den celebra skön
heten.

Men, huru långt ifrån antikt är icke det intryck åskådaren erfar! 
Man var synbarligen ändå ej fullt belåten med antiken. Skulpturen 
skulle ju gifva »punktual die Wahre und rechte Gestalt» och något 
af sig sjelf måste man dock hafva med. Det är detta något, som 
ät 1600-talets mer eller mindre fria repliker af antika konstverk ger 
en egendomlig prägel, och som gör, att man nästan frestas till det 
antagande, att tidens smak var tillfredsstäld, blott motivet och en 
och annan detalj för resten voro hemtade från den »universella mod
rens» vida rike. Men denna frihet i behandlingen pekar på ett slags 
skönhetsfordran, ett mod, ett ideal, om man så vill, och for att ej 
vara orättvis mot ett konstverk, bör man söka fatta i hvad mån det 
fyller dylika anspråk.

Jag skall ej fresta läsarens tålamod ända derhän, att jag låter 
den Nurnbergska skönhetsgudinnans hela jordiska hölje passera revy. 
Men jag vill be honom betrakta t. ex. dessa smala, nedhängande 
axlar, som figuren å vår afbildning företer. Fysiologiskt taget vittna 
de mer om anemi och lungsigtighet än om den skönhet, som en 
gång bestämde herden Paris’ dom. Men man återfinner dem snart 
sagdt öfver allt i tidens tyska konst som ett älskadt mod; och till 
en viss grad hos italienarne, som dock med all respekt för antiken i

* Rafael synes med förkärlek användt det i Loggierna.
** Clarac. I I , pl. 183, 98, Fröhner. Notice etc. (Paris 1878), n:r 354.

*** Den flyttades först 1677 till Florenz.
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öfrigt, fordrade »una certa quadratura», såsom kännaren Firenzuola ut
trycker sig. Antikens »humeri demissi», hvilka man f. ö., ehuru 
i mindre påfallande grad, återser hos romerska Venusframställnin- 
gar, gå nästan kraftigare igen på tysk botten än på den klassiska 
jorden.

Observera den långa, tunna halsen, som alls icke är något egen
domligt för endast denna figur- och handen med de långa, mot spet
sen starkt afsmalnande fingrarna, och läs sedan receptet i den ofvan- 
nämde Firenzuolas intressanta underhållningar med damerna i Prato, 
en bok, som visserligen skrefs söder om Alperna, men dock så tem- 
ligen uttrycker hvad en iöootals-konstnär i allmänhet ansåg tillhöra 
»la perfetta bellezza d’una donna». »La gola vuol cssere tonda, svelta»
------ heter det; »que penda piu nel lungo che nel corto». Fingrarna
»son7 belle quando son lunghe, schiette, dilicate e che un poco si va
dano assottigliando verso la c i ma» *.

Bröstet är enligt tysk sed litet; höfterna breda. Ansigtet, hvars 
typ återfinnes upprepade gånger i samtida skulptur verk, är ett egen
domligt bevis for den blandning af antika och moderna element, som 
tidens skönhetssinne fordrade. Så är t. ex. efter antik sed afståndct 
mellan de inre ögonvinklarna, näsvingarnas bredd och munnens längd 
densamma, men pannan åter är i ren motsats mot antika traditioner 
liög, och ögongloberna ligga påfallande litet djupt. På Firenzuolas 
språk: »la fronte spaziosa, cioé larga e alta; locchio grande, rilevato, 
non concavo, non in dentro».

Låtom oss stanna med det, hvarmed vi kanske skulle börjat, 
med håret, som ligger upplagdt i flätor öfver hjessa och nacke, och 
som i pannan helt modernt nedfaller i en å afbildningen tyvärr ej 
synlig »lugg». Det är utfördt efter den föreskrift Sandrart senare 
gaf sin samtids bildhuggare att i »Biischlein grossachtiger Flocken» 
söka återgifva »mehr die schöne Zierliche Manier als die einfaltige 
Natur».

Och »die schöne Zierliche Manier» återfinnes nog ej blott i håret. 
Man ser det i fingrarnas »artliche action», och har måhända träffat 
det rätta, om man med samma ord vill beteckna det plus tidens 
konst ansåg nödvändigt för att göra antiken för sig njutbar.

* Opere di Messer Agnolos Firenzuola iiorentino, V. I, Milano 1802 (Classici 
Italiani), s. 85, ff.
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Ä  den Stromerska teckningen såväl som hos Doppelmayr om
namnes det bäcken, i hvilket ofvan beskrifna bronsgrupp var upp- 
stäld. Vi kunna ej uppgifva, om det i öfrigt, efter afbildningen att 
döma, särdeles dugtigt komponerade »tråget», som det pä den tiden 
äfven kallades, någonsin kommit med till Sverige, hvilket väl, i be
traktande af detsammas storlek och tyngd, knappast är antagligt. 
Men hade så varit förhållandet, skulle man kanske å detsamma åter
funnit konstnärens namn. Det är åtminstone fallet med den stora 
bassin, som, beröfvad sin plastiska prydnad, ännu lär finnas qvar i 
parken vid slottet Dux, och å hvilken läses: »Benedikt Wurzelbauer 
zu Nürnberg goss mich, anno 1630»*.

Vi hafva intet mer att tillägga angående de båda konsthisto
riska hittebarn, för hvilkas räkning vi kanske redan alltför länge tagit 
läsarens tålamod i anspråk. Men för att möjligen fresta dem, som 
hafva några upplysningar att gifva om äldre bronsarbeten i Sverige, 
tillåta vi oss att nämna, att i vårt land för närvarande finnas större 
eller mindre delar af sex olika fontäner från renässanstiden. Vi 
väga ej hoppas, att allt skall kunna återfinnas, ty mycket har säker
ligen gått samma väg som bilderna af de sex nationerna å Georg 
Labemvolfifs springbrunn från Kronborg, hvilka anno 1702 »effter nåd- 
gunstige ordres till Hans Kongl. May:ts tjenst» nedsmältes uti nya 
gjuteriet uppå rännarebanan **. Men ännu torde en eller annan brons
staty finnas gömd eller åtminstone glömd i de skuggiga parker, der 
Tessinernas samtida älskade att sätta sådana; och af den, som känner 
till någon dylik fredlig gengångare, mottages hvarje upplysning med 
tacksamhet af författaren.

* Jfr Jahrbuch cl. Kunsthist. Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses Wien, 
Band I, s. 139 (Ilq.). Men huru förena detta årtal med uppgiften om konstnärens dödsår 
hos D oppelm ayr och Bergau? Månne en felskrifning för 1620?

** Jh” J . Bottiger. Bronsarbeten af Adr. de Fries i Sverge. Stockholm 1884, s. 56*
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NATIO N ALM U SEU M

F Ö R T E C K N A D E  A F

E R I K  V O N  E H R E N H E I M .

B ergh , H an s Nielsen.
Norrman, f. 1837, gravör vid Norges geografiske Opmaaling 1863, 

chef för dess gravör- och tryckeriafdelning 1878, j  14 Aug. 1879.

1. V i n t e r l a n d s k a p * en gumma bär en knippa bränsle. Efter
N. M. 1040, oljemålning af N. F. M. Rohde, 1855. — H. 150. 
B. 191.

Signerad till h.: IL  N. Bergh.

2. S k o g s l a n d s k a p  m e d  v a t t e n f a l l . Efter N. M. 1238, olje
målning af H. A. L. Wahlberg, 1863. — H. 220. B. 196. 

Signerad midt å nedre margen: II. N. Bergh, sc.

Bloch , Carl Henrik.
F. 23 Maj 1834 i Köpenhamn. Historie- och genremålare. Pro

fessor vid Konstakademien i K öp enh am n 1865. Etatsråd, ledam ot 
af Akademien för de fria konsterna i Stockholm 1866.

3. K R IS T I F ö d e l s e ; herdarne tillbedja barnet. Efter N. M. 1352,
oljemålning af C. Bloch, 1882. — FL 185. B. 222.

Signerad till v.: C arl Bloch 18 8 1.
Graverad omvänd mot målningen, som är signerad ett år senare (1882) än de 

etsade bladet.
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Boilvin, Emile.
Fransman, f. i Metz 1845. Lärjunge af E. Hédouin. (Jfr »Die 

Vervielfältigenden Klinste auf der Pariser Weltausstellung 1878» 
von Oskar Berggruen; Die graphischen Klinste 1880.)

4. V enus’ triumf, efter N. M. 770, oljemålning af F. Boucher, 1740.
— H. 176. B. 208.

Triomphe de Galathce
Musée de Stockholm.

Boucher p in xt.
Gazette des Beaux-Arts.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

III. Med följande underskrift:

La naissance de Vénus.

Boilvin d'après Boucher. A. Quantin Lmp. Edit.
Gazette des Beaux-Aids.

Utförd for Gazette des Beaux-Arts 1874 och sedermera använd i »François 
Boucher par Paul Mantz». Fotografi af J . Jæger. Liknande compositioner 
äro graverade af Claude Duflos : »La naissance de Vénus» och af Jean
Daullé: »Naissance et triomphe de Vénus». — A f Bouchers »Modehandler- 
skan» : »La marchande de modes», N. M. 772, finnes en héliogravure
efter R. Gaillards gravyr i P. Mantz nyssnämnda verk.

5. Drottning Marie A ntoinette med sina begge barn pro
menerande i Trianonparken vid Versailles. Efter N. M. 1032; 
oljemålning af A. U. Wertmüller, 1785. — H. 214. B. 160.

Maine Antoinette et ses enfants.
(Musée de Stockholm.)

Westmuller p inx. Boilvin  sc.
Gazette des Beaux-Arts. Im pr. A . Salm on-Paris.

I. PM re all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Märk: Wejtmuller i st. f. Wertmüller. Utförd för »Gazette des Beaux-Arts» 1874. 
Kompositionen är tidigare graverad af Martini: »Coup d’œil exact de l’arrange
ment des peintures au Salon du Louvre en 1785.» Fotografi af J . Jæger; 
en annan fotografi (tagen 1867 vid Trianonexpositionen) i Geffroy : »Gustave III 
et la cour de France», med påskrift: Marie Antoinette à Trianon (1785) 
d’apres le tableau de Wertmüller à Gripsholm. Litograferad (i Lith. Alle
handa) af Salmson, Stockholm 1859.

B oilvin sc.
Imp. A. Salm on-Paris.
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Carl XV , f. 1826, f  1872.
6. Norskt landskap i morgonbelysning. Efter N. M. 1201,

oljemålning af konung Carl XV, 1863. — II. 187. B. 322.

Site en Norvige.

Signerad C. f  i h. nedre hornet.
I. Före all skrift. (Kgl. Biblioteket.)

II. Med här angifven titel.
Etsad i Stockholm 1864 omvänd mot målningen, som utfördes 1863. Eotolito- 

grafi i Lith. Alleh. 1865 med titel »Motiv från Telemarken i Norge».

H aglund , Robert Ludvig.
F. i Stockholm 5 Mars 1844, tecknare, aqvarellist, Lärjunge af 

W. Unger i Wien. Enligt muntligt meddelande af konstnären.

7. D e n  H EL. Petrus j en äldre man i half figur ät v., med ansig-
tet en face; i sin fast knutna v. hand håller han en stor 
nyckel. Efter N. M. 1349, oljemålning af Rembrandt, 1632. 
H. 150. B. 120.

I. Före all skrift.
II. Med en s. k. Makartbukett i v. nedre hörnet. Endast 6 af- 

tryck tagna.
Etsad i Stockholm 1886. Blad med skrift eller titel saknas. Plåten i konst

närens ego.

8. I-lAM N STYCKE med speglande sjö. Till h. i fgr. en hög påh
brygga, fyra personer stå deruppe; till v. den sanka stran
den med några kojor. Efter N. M. 562, oljemålning af J. 
v. d. Capelle, 1649. — H. 160. B. 160.

Ja n  van de Capelle. R . H aglund .

I. Med en blomma midt ä nedre margen. Endast 20 aftryck 
tagna.

II. Med här angifven signatur.
Etsad i Stockholm 1885 för arbetet »Med pensel och penna», utgifvet af 

\V. Silfversparre. Plåten i dennes ego. Blad före all skrift äfvensom med 
titel saknas.

K la u s ,  Jo h a n n .
F. i Wien 1847. K. besökte i början akademiska målarskolan i 

Wien och utbildade sig der under L. Jacoby till kopparstickare.
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År 1875 var han någon tid verksam i Stockholm, hitkallad genom 
Red. af Tidskrift för bildande konst och konstindustri. Han är 
f. ö. bekant genom sina förträffliga etsningar för »Gesellschaft 
für vervielfältigende Kunst». (»Louis Jacoby, ein Lebensbild», 
von Oskar Berggruen \ Die graphischen Künste 1883).

9. V ILD T SÄ LJER SK A N . Efter N. M. 293, oljemålning af Daniel
Schultz, 16 . . . — H. 184. 13. 135.

Vildtsäljerska.
D aniel Schultz p in x . Jo h . K laus sculp.

Tryckt a f  F . K argt i  Wien.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck finnas med *Vildt/£ljerska» i st. för Vildträljerska och Z>ryckt i st. 
för Tryckt. Liksom samtliga här beskrifna etsade blad af Johan Klaus 
utförd på beställning af Tidskrift för bildande konst och konstindustri. An
vänd för årg. 1876. Plåten f. n. deponerad i Nationalmuseum liksom de 
öfriga af samma hand.

10. GrafläGGNINGEN. Efter N. M. 405', oljemålning af Corn.
de Vos. — H. 184. B. 130.

G ra f läggningen.
Nationalmuseum i Stockholm.

A. van Dy c k pinxit. Jo h . Klaus sculp.
. Tryckt a f  F . K arg i i Wien.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck med »Zhyckt» i st. f. /ryckt. Etsningen ej använd för tidskriften. 
Målningen tidigare tillskrifven Anton van Dyck.

11. Porträtt af en gammal fru. Efter N. M. 582, oljemål
ning af Rembrandt, 1655. — H. 185. B. 131.

Rembrandts moder.
Nationalmuseum i Stockholm.

Rem brandt pinx. Joh . K laus sculp.
Tryckt a f  F . K arg i i Wien.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck med »T)ryckt i st. f. /ryckt. Ej använd för tidskriften.

12. Gumma, läsande i en b o k . Efter N. M. 587, oljemålning,
kopia efter Rembrandt. — H. 185. B. 13 1.



Ô2 E R IK  VON E H R E N IIE IM :

Läsande gumma.
Nationalmuseum i Stockholm.

Rembrandts skola. Jo h . K laus sculp.
Tryckt a f  F . K arg i i Wien.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck med »/tryckt» i st. f. /ryckt. Ej använd för tidskriften. Kom
positionen är tidigare graverad af Mac Ardell, med påskrift: »in ye Col
lection of Mr Edward Scarlett, Optician to bis Majesty».

13. T vå  n akna  b a r n  med VINDRUFVOR. Efter N. M. 602, olje
målning af P. P. Rubens. — H. 183. B. 127.

Tryckt a f F . K arg i i Wien.

Barn med drufvor.
Nationalmuseum i Stockholm.

P. P. Rubens pinxit. Joh . Klaus sculp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck med »Di-yckt» i st. f. /ryckt. Ej använd för Tidskriften. Fotografi 
af J- Feger.

14. Barnen l ä s a  t i l l  bords. Efter N. M. 783, oljemålning
af J. B. S. Chardin. — H. 196. B. 147.

Tryckt a f F . K arg i i  Wien.

Bordsbönen.
Nationalmuseum i Stockholm.

Chardin p in x . Joh. Klaus sculp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck med »Z>ryckt i st. f. /ryckt. Ej använd för Tidskriften. Efter liknande 
original graverad omvänd af N. B. Lepicié 1744 under namn af »Le Béncdicite».

15. F lEM SÖ KELSEN . Ett bondfolk vid sitt barns dödsbädd. Efter
N. M. 1285, oljemålning af C. F. S. Ilansen, norrman, 
1873. — H. 184. B. 126.

Hemsökelsen.
Nationalmuseum i Stockholm.

Carl Hans en p inx. Joh. Klaus sculp.
T yckt a f F . K arg i i Wien.

I. Före all skrift.
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II. Med här angifven skrift.
Proftryck med »Zkyckt» i st. f. ¿ryckt. Ej använd för Tidskriften. Foto

grafi af J . Jasger.

16. F l i c k a  m e d  e n  APELSIN . Efter N. M. 991, oljemålning af
Amalia Lindegren, 1855. — H. 198. B. 147.

Flicka med en appelsin.
Nationalmuseum i Stockholm.

Am alia Lindegren p in x . Jo h . Klans sculp.
Tryckt a f F . K arg i i Wien.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Proftryck med »Z>ryckt» i st. f. ¿ryckt. Ej använd for Tidskriften. Lito
grafi i Julkalendern Svea 1858 ocli i Lith. Alleli. 1865. Fotografi af J. 
Jreger. '

Low en sta m , Leopold.
F. 1842 i Düsseldorf af holländska föräldrar. Lärjunge af W. 

Kaiser i Amsterdam, har han sedermera studerat i Tyskland och 
Frankrike. Aren 1874—75 var han verksam i Stockholm, der 
han undervisade flere svenske konstnärer i etsningens teknik. 
För de fleste stannade det vid de första försöken, af hvilka 
Nationalmuseum eger en samling. Bland dem som begagnade 
sig af Lowenstams handledning må nämnas: G. W. Palm, A. 
T. Gellerstedt, C. Larsson, O. Sörling och R. Norstedt (n:r 30 
här nedan). L. är sedan 1875 bosatt och verksam i London. 
R. W. O. 1875. (Enligt skriftligt meddelande från konst
nären.)

17. P o r t r ä t t  a f  T i z i a n . Efter N. M. 84, oljemålning af Or
lando Fiaco. — H. 191. B. 135.

Tryckt hos Felsing i München.

Tizian.
Nationalmuseum i Stockholm.

Orlando Fiaco Veronese pinx. Leopold Lowenstam sculp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Utförd på beställning af Tidskrift för bildande konst ocli konstindustri, lik
som samtliga här beskrifna etsade blad af Leopold Lowenstam. Ej an
vänd för tidskriften. Sedan plåten blifvit använd för aftrycken n:r I 
(före all skrift), har en reliefplatta på galvanisk väg blifvit tagen; då denna 
reliefplatta har inskriften:

Leop. Lowenstam sculp.
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är det möjligt, att aftryck af plåten i detta tillstånd blifvit tagna, ehuru så
dana äro mig obekanta. Plåten till denna såväl som till öfriga här anförda 
etsningar af L. Lowenstam, med undantag af n:r 22, äro f. n. deponerade i 
Nationalmuseum.

18. KRISTUSHUFVUD, en face. Rund. Efter N. M. 208, oljemål
ning ur Lionardo da Vincis skola. — H. 193. B. 14 t -

I. Före all skrift.
Ej använd för Tidskriften. Endast ett enda proftryck är mig bekant. Denna 

målning är redan förut graverad af Boije (under n:r 301) i »Kongl. Svenska 
Museum» (1822); konturetsning. Träsnitt i Ny Illustrerad Tidning 1874 n:r 
49 samt i Fr. Sander: Nationalmuseum D. III.

19. F lodstrand med ett gammalt torn i fgr. till h. Efter
N. M. 44T, oljemålning af Jan van Goyen, 1645. — H. 135. 
B. 190. ^

Tryckt hos Fels ing i Mmichen.

Holländskt landskap.
Nationalmuseum i Stockholm.

Van Goyen p in x . Leopold Lowenstam scnlp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1875. Den på galvanisk väg tagna reliefplattan bär gravö
rens namnteckning liksom n:r 17 här ofvan.

20. L andtGÅRD bland LUMMIGA TRÄD. Ffter N. M. 462, olje
målning af Meindert Ilobbema. — II. 134. B. 188.

Tryckt hos Felsing i Miinchen.

Hyddorna.
Nationalmuseum i Stockholm.

M. Ilobbema pinx. Leopold Loivenstam scnlp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1875.

21. DEN helige ANASTASIUS; gubbe sittande vid ett bord i när
heten af ett öppet fönster. Ffter N. M. 579, oljemålning 
af Rembrandt van Rijn, 1632. — H. 190. B. 135.



M ODERNA E T SN IN G A R  E F T E R  M A TN IN G A R I N A TIO N A L M U SEU M . Ö5

Tryckt hos Felsing i München.

St. Anastasius.
Nationalmuseum i Stockholm.

Rembrandt van Ryn p in x. Leopold Lowcnstam sculp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1875. Den på g al v an i sk väg tagna reliefplattan bär gra
vörens namnteckning liksom n:r 17 här ofvan. — Denna målning är redan 
förut graverad (omvänd) af Pieter de Bailliu (utan rutningen i fönstret och 
utan den breda borden på bordduken). Baillius plåt finnes i behåll.

22. PO R T RÄ T T  A F e n  UNG QVINNA. Bröstbild en face, med huf-
vudet stödt mot v. handen och den h. armen mot en fön- 
sterbröstning; kallad »Rembrandts kökspiga». Efter N. 
M. 584, oljemålning af Rembrandt van Rijn, 1641. — II. 
190. B. 150.

I. Före all skrift.
Etsad 1876. Ej använd för tidskriften. Endast ett par proftryck tagna. Plå

ten saknas bland de i N. M. deponerade.

23. Holländsk STAD p ä  DYNEN. Ett stort kyrktorn höjer sig
öfver husen. Efter N. M. 618, oljemålning af Jacob van 
Ruijsdael. — II. 141. B. 158.

Tryckt hos Felsing i München.

Landskap.
Nationalmuseum i Stockholm.

Jac. R uijsdael pinx. Leop. Lowenstam sculp.

X. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1875. Den på galvanisk väg tagna reliefplattan bär gravörens 
n am n teck n in g  lik so m  n :r  1 7  här o fva n .

24. T axi-IUND. Efter N. M. 864, oljemålning af Jean Baptiste
Oudry, 1740. — H. 190. B. 135.

Taxhund.
Nationalmuseum, i Stockholm.

Tryckt hos Felsing i München.

y. B . Oudry pinx. Leopold Lowcnstam sculp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

5 *



66 E R IK  VO X E IIR E N IIE IM  :

Använd för årg. 1876. Denna målning är redan förut graverad (omvänd) af 
P. Aveline (1740) med gravörens påskrift: »dans le cabinet de M. le Comte 
de Tessin», samt med tillegnan till grefvinnan Stromberg.

25. B r ä n n i n g a r . Efter N. M. 1265, oljemålning af Hans Fre-
derik Gude, 1862. — H. 190. B. 135.

Bränningar.
Nationalmuseum i Stockholm.

Tryckt hos F e l sing i München.

Hans Gude p inx. Leopold Loivenstam scnlp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1876. Märk att prickarna (//) saknas på titeln.

26. I BARRSKO GEN. Efter N. M. 1054, oljemålning af Johan
Edvard Bergh, 1868. — H. 195. B. 140.

I. Med gravörens monogram <fbL̂ , i v. nedre hörnet.
Etsad 1876. Ej använd för Tidskriften. Endast ett par aftryck tagna. Foto

grafi af J. Jmger.

27. G a m l a  m i n n e n ; interiör från 1600-talet. Efter N. M. 1112 ,
oljemålning af Agnes Börjesson, 1870. — II. 198. B. 140.

I. Utan titel, med gravörens monogram som ofvan i v. nedre 
hörnet. '

Etsad 1876. Ej använd för Tidskriften. Endast ett par aftryck tagna. Foto
grafi af J . Jseger.

28. D e n  SÖ NDERSLAGNA PIPAN. Efter N. M. 1210, oljemålning
af A. Jernberg. — H. 190. B. 135.

Den krossade pipan.
Nationalmuseum i Stockholm.

Tryckt hos Fels ing i München.

A. Jernberg p inx. Leopold Lowenstam scnlp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1876. Fotografi af J. Joeger.

29. E l fVAT,EK. Efter N. M. 1223, oljemålning af J. A. Malm
ström, 1866. — II. 132. B. 190.
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Tryckt hos Felsing i München.

E lf  valek.
Nationalmuseum i Stockholm.

A. Malmström pinx. Leopold Lowenstam scalp.

I. Före all skrift.
II. Här beskrifven.

Använd för årg. 1876. Färgtryck, utfördt 1873 å Stöckli. Art. Lith. anstalt. 
Fotografi af J. Jæger.

Norstedt, Reinhold.
F. i Vingåker 1 Juli 1843. Målare och etsare. Har i den senare 

egenskapen utbildat sig under Alph. Masson i Paris. (Muntligt 
meddelande.)

30. Holländsk STAD på DYNEN. Ett stort kyrktorn höjer sig*
öfver husen. Efter N. M. 6i8, oljemålning af Jacob Ruijs- 
dael.

National-M uscum i Stockholm.

J .  Ruysdael. R . Norstedt sculps.

I. Ilär beskrifven.
H. 170. B. 223.
Etsadt i Stockholm 1881. Endast 20 aftryck tagna. Jfr Leopold Lowenstam 

n:r 23 (här ofvan).

Unger, William.
Etsare, professor. F. 11  Sept. 1835 i Hannover. Begaf sig till Düs

seldorf 1854, hvarest han lärde kopparstickskonsten för J. Keller ; 
1863 till Leipzig. Senare verksam i Weimar, arbetade 1871 — 
1872 i Holland och slog sig ned i Wien 1872, der han 
fortfarande arbetar. Vistades i Stockholm sommaren 1874, 
hitkallad genom redaktionen af Tidskrift för bildande konst. 
A rbetar fö r »die G esellsch aft für vervielfältigende K un st. (L es  
œuvres de William Unger, eaux-fortes d’après les maitres anciens, 
par Eugène Véron. Gazette des Beaux-Arts 1874).

31. K emist i  sitt laboratorium. Efter N. M. 424, oljemålning
tillskrifven Bernhard Fabritius. — H. 193. B. 135.

Tryckt a f P isani i Wien.

Kem ist i  sitt laboratorium.

B . Fabritius p in x. W. Ung er sculp.
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I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Ej använd för tidskriften.

32. B ondfamilj vid spiseln . Drickande bönder, en qvinna och
två barn, af hvilka två slitas om en mjölkskål. Efter
N. M. 550,, af A. van Ostade, 1660. — II. 214. B. 152.

Tryckt a f  T i sa n i i Wien.

Det inre a f en bondstuga.
Nationalmuseum i Stockholm.

A. van Ostade pinx. Unger Rad.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1876.

33. SAM M ANSVÄRJNINGS-SCEN. Efter N. M. 578, oljemålning ai
Rembrandt van Rijn. — H. 168. B. 224.

Tryckt hos Fclsing i München.

Ziskas sant m ansvärj;n ing.
Rembrandt p in x. W. Unger sculp.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1875. Denna målning är äfven raderad af Waltner (n:r 35 
här nedan). Fotografi af J .  Joeger.

Rubens: De tre graderna, uppbärande en blomsterkorg (n:r 601 N. M.) är
etsad af W. Unger i »Zeitschrift f. B. K.» årg. 1875, men äke efter vårt 
exemplar, utan efter ett liknande original i K . K . konstakademien i Wien. 
Fotografi af J . Jaeger.

34. F isk lä g e  VID BOHUSLÄNSKA K U ST EN ; solen går ned i moln.
Efter N. M. 1239, oljemålning af Alfred Herman Leonard 
Wahlberg 1868. H. 136. B. 193.

Tryckt hos Felsing i München.

Kustlandskap.
Nationalmuseum i Stockholm.

A. Wahlbo rg  p inx.

I. Före all skrift.
II. Med här angifven skrift.

Använd för årg. 1875. Fotografi af J . Jteger.

W. Ung er sculp
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W altner, C h a r le s  Albert.
F. i Paris 24 Mars 1846. Lärjunge af Gérôme, Martinet och 

Henriquel-Dupont. (»Die vervielfältigenden Künste auf der Pariser 
Weltausstellung 1878», von Oskar Berggruen; Die graphischen 
Künste: 1880.) -

35. SAM M ANSVÄRJNINGS-SCEN. Efter N. M. 578, oljemålning af 
Rembrandt van Rijn. — H. 150. B. 215.

Le serment de Jea n  Ziska
(Musée de Stockholm.)

Rem b ra n dt p  inxt.
Gazette des Beaux-Arts.

I. Före all skrift.
IL Med här angifven skrift.

Etsad för »Gazette des Beaux-Arts» 1874. Etsad af W. Unger (jfr n:r 33 här 
ofvan). Fotografi af J . Jæger.

Waltner se.
Imp. A . Salm on-Paris.
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E T S N I N G A R
A F

EGRON SELLIF LUNDGREN
B E S K llIF N A  A F

G U S T A F  U P M A R K .

Vi känna Egron Lundgren hufvudsakligen som den fantastiske 
aqvarellisten, den qvicke tecknaren, den skalkaktige och känslofulle 
skriftställaren. Nationalmuseum har, som bekant, nyligen kommit i 
besittning af den stora samlingen af hans efterlemnade skizzer och 
utkast, vigtig för studiet af hans utveckling och en nyckel till hela 
hans konstnärliga verksamhet. Men den rika och mångsidiga bild 
af hans konstnärsskap, som här framträder, fullständigas ytterligare 
genom några etsningsförsök, hvilka likaledes tillhöra musei samlingar. 
På ett enda undantag när, äro de mycket sällsynta. Både på grund 
häraf, och emedan de härröra från en af de mest utpräglade och mest 
intressanta personligheterna i vår konsthistoria, äro de förtjenta af 
någon uppmärksamhet.

Dessa etsningar uppgå endast till ett antal af fyra, och flere ha 
veterligen ej af konstnären blifvit utförda. De torde samtliga här
röra från tiden omkring 1848—1850, denna brytningsperiod i Egron 
Lundgrens lif, då han söker efter nya intryck och nya uttrycksmedel, 
då han lemnar Rom och oljemåleriet med de stora plastiska kom
positionerna i Leopold Roberts stil för att under inflytande af Spaniens
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natur och folklif samt genom beröringen med Englands konst och 
konstnärer vinna konstnärlig sjelfständighet. Ingen af de fyra etsnin
garna är daterad — ett datum förekommer öfver hufvud ytterst sällan 
på konstnärens arbeten af hvad slag som helst — men en af dem 
är betecknad Romc. Den framställer på samma gäng ett italienskt 
motiv, en flicka med en slända, och den lilla blyertsstudie, som ut
gör dess förebild, och som likaledes befinner sig i Nationalmuseum, 
bär den sirliga karakter, som utmärker de romerska teckningarna 
från 1840-talets slut. Etsningen bör i enlighet härmed vara utförd 
före Mars 1849, då konstnären lemnade Rom. Genom den fasta, 
plastiska hållningen — der saknas till och med särskild bakgrund — 
sluter det lilla bladet sig närmast till de oljemålade italienska folk- 
lifsbilderna. De tre återstående behandla samtliga spanska motiv, 
två af dem äro signerade, den tredje, »Zigenarqvinna med två barn», 
är osignerad, men behandlar ett ämne, som Egron Lundgren ofta åter- 
gifvit och motsvaras af flere liknande blyertsskizzer i musei ego *  **. A f 
samlingens två exemplar är det ena lätt farglägdt, tydligen af konst
närens egen hand och på ett sätt, som lifligt påminner om de tidiga, 
något i gult hållna, tunna aqvarellerna från den första spanska tiden, 
der penn- eller blyertsteckningens, liksom här etsningens linier skimra 
igenom färgen. Häri ligger en ungefärlig tidsbestämning, och med 
denna etsning öfverensstämma till behandlingssättet de båda åter
stående signerade bladen. Alla tre torde således härröra frän i det 
närmaste samma tid, omkring 1850-talets början.

Som konstprodukter betraktade äro de små bladen af en mycket 
anspråkslös verkan. De påminna, liksom samtida etsningar öfver 
hufvud, närmast om sirliga, med bläck och penna utförda teckningar. 
Etsningskonsten stod vid denna tidpunkt ej synnerligen högt i anse
ende, och de föregående århundradenas, 1600- och 1700-talets, full
toniga skapelser hade ännu ej börjat verka som förebilder. Den 
enkla konturteckningen med några fä inre linier angifna, var länge 
nog allt hvad man gaf och begärde*®. Äfven i Egron Lundgrens 
små försök är tycket blekt och tunnt, och en viss fruktan råder

* T. ex. n:r 183 i den tryckta katalogen öfver utstälda aqvareller m. m. i National
museum. .

** Jemför Boyes, Hj. Mörners, C. Wahlboms samt den produktive italienaren 
Pinellis m. il. arbeten, visserligen- från en något tidigare period.
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för skuggorna; den tekniska förmågan att återgifva dem torde väl 
äfven liafva saknats. Kraftigast, men också hårdast, verkar det tidi
gaste bladet, den italienska flickan. Men etsvattnet har på några 
ställen i skuggpartierna bitit för hårdt, och ovanan vid tekniken visar 
sig likaledes i signaturens bakvända bokstäfver och det upp- och 
nedvända monogrammet. Derigenom att den lilla teckningen dess
utom blifvit direkt, ej omvändt, kopierad, har figuren blifvit venster- 
händt. De tre spanska bilderna äro deremot lätt hållna, med en fin 
gratie i konturerna, med lif i ställningar och uttryck, men äfven här 
saknas luftperspektiv, och bifigurerna i mellanplanet skilja sig mera 
genom storleken än genom tonen frän förgrundens hufvudgestalter. — 
Såsom den lyckligast framstälcla bilden torde man få anse zigenar- 
qvinnan, der just dessa mellanplanfigurer saknas. Bladen äro följande:

1. Ita lien sk  flick a  med slän da .
Knäst. mot h., stående, klädd i de italienska bondflickornas 

drägt med lågt lif, vida ärmar, bredt förkläde, nedkammadt hår 
och perlband om halsen. Med h. armen håller hon fast lintotten 
och drar ut tråden med den v. Fonden svagt angifven till h. — Be
tecknad till v. Rome Hl  sérpci E . Lundgren. Bokstafven m i Rome 
och s i sérpa (: après) äro omvända. Monogrammet står upp och 
ned. — H. 202. B. 138.

En blyertsteckning, nästan alldeles identisk med etsningen, men åt motsatt 
sida ocli betecknad Rome, liksom en liknande aqvarellerad pennteckning befinna sig i 
musei ego.

2. S pansk zigenarqvinna med två  barn .
H011 sitter på marken, vänd mot v., men med ansigtet mot h. 

Dragen uttrycka trötthet. En duk är kastad öfver axlarna, barmen 
är bar. Det minsta barnet, nästan naket, sofver i moderns knä, det 
äldre likaledes sofvande lutar sig mot hennes h. axel. Svaga antyd
ningar* af en mur och löfverk i bakgrunden. — Utan signatur. — H. 
152. B. 103.

Tre blyertsteckningar behandlande detta ämne, ehuru med små olikheter, finnas i 
Nationalmusei samling. De synas vara utförda under konstnärens första vistelse i Spanien.

3. G osse med en  fo gelbur .
En gosse till v. i fgr., barfotad, med bredskyggig hatt, korg 

på h. armen, ryggen mot åskådaren, visar en fogelbur för en gumma 
och en ung flicka. — Den förra till v., insvept i en vid kappa, bär
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ett litet barn på armen, den andra, barhufvad, lutar sig framåt i be
grepp att lyfta upp en vattenkruka från marken. I fgr. till v. ett 
springvatten, i bgr. en bröstvärnsmur samt bortom denna löfverk,

en kupol och ett torn. — Sign. till v. nedtill — H. 216. B. 142.

4. S pansk  v a t ten sä lja r e .
En vattensäljare, klädd i den andalusiska drägten med kort

byxor, jacka och bredskyggig hatt samt cigarrett i mumien sitter 
till h. på sockeln till ett monument. Han är vänd mot v. och håller 
med h. handen tygeln på en framför honom stående åsna, som bär 
de med friskt löf täckta vattensäckarna. I mellanplanet till v. en 
q vinn a med ett barn på armen samt en liten flicka, mot h. en gumma 
i samtal med en yngre q vinna i mantilla, längre åt h. en man i bred
skyggig hatt. I bgr. antydningar af ett fyrkantigt torn och träd. 
— Sign. liksom n:r 3, med konstnärens monogram till h. å monu
mentets fot. — H. n i .  B. 153.

Plåten i Nationalmusei ego.




