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Å rsb e rä tte lse  för 1888.

Samlingarnas tillväxt. Statens konst- och konstslöj¿sam
lingar ha under det förflutna året ökats med 651 nummer, för 
hvilkas fördelning pä de olika afdelningarna här nedan närmare 
redogöres. De för inköp använda och utbetalade medlen uppgå 
enligt räkenskapen till kr. 23,284: 43, hvaraf förevisningsmedlen 
bidragit med kr. 545, J. S. Gieseckes donation med kr. 3,450, an
slaget till konstsamlingarnas ökande med kr. 3,442: 75, anslaget 
till konstslöjdsamlingarnas ökande med kr. 8,596: 68 och anslaget 
till lefvande svenske konstnärer med kr. 8,250. Värdet af under 
året inköpta föremål jemte utlagda förskott för beställningar uppgår 
deremot till 25,070 kronor 93 öre. Gåfvor (112 n:r) ha öfverlem- 
nats till samlingarna af de i bil. lit. B omnämnda personer, hvar- 
jemte museet af H. M. Konungen och ett antal enskilda personer, 
på sätt vidare här nedan (sid. 13) omförmäles, fått för ett särskildt 
inköp mottaga ett kontant penningbidrag af 3,500 kronor.

Framlidne generalkonsul Carl Benedieks har genom ett den 
3 November 1880 upprättadt testamente till museet skänkt en olje
målning af norske målaren J. F. Eckersberg och en oljemålning 
af belgiske målaren E. Verboeckhoven samt en marmorstod af 
italienske bildhuggaren Guarncrio, hvilka konstföremål dock tills 
vidare disponeras af den efter!efvande makan, fru Emma Benedieks.

Liksom under föregående år ha såsom depositioner, för att 
tills vidare i museet förvaras eller derstädes en kortare tid ut
ställas, mottagits ett antal konst- och konstslöj dföremål samt an
ordnats smärre specialutställningar, för hvilka här nedan redo
göres (jfr bil. lit. C).
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Sknlptursamlingen. Tillväxten utgör 6 n:r, hvaraf 4 genom 
köp för 862 kronor, de öfriga som gåfva.

A. Med samlingen af modeller oeh skisser i Nationalmuseum 
ha införlifvats:

Berg, O., f. 1839.
P o r trä ttb y s t af grefve C. G. Tessin. Gips. H. 100. 

Bestäld hos konstnären 1887.
Sergel, J. T., f. 1740. f  1814.
P o rträ ttm ed aljo n g  af generalam ira len  H. af T ro lle . 

Gips. Sign. Sergell f .  D. 0.80. Genom köp.
Kjellberg, J. F., f. 1836, f  1885.
E n levering , mytologiskt ämne. Skiss i lera. H. 0.16. 

Gåfva af konstnären A. Wallander.
B. Med samlingen af gipsafgjutningar:
Donatello, f. 1386, f  1466.
P o r trä ttb y s t af en ung flicka. Facsimile efter original i 

brons. H. 0.53.
Okänd italiensk skulptör. 1400-talet.

P o r trä ttb y s t af en ung dame. Facsimile i färger efter ori
ginal i måladt trä. H. 0.49.

Dessa båda afgjutningar äro utförda af Daniclli jeune i Paris 
och inköptes på nordiska utställningen i Köpenhamn 1888.

Thorvaldsen, B., f. 1770, f  1844.
Venus med äpplet, hel stående figur. H. 1.63. Efter en 

marmorstod i Thorvaldsens museum i Köpenhamn. — Gåfva af 
godsegaren m. m. C. F. Lundström.

Härjemte ha under året blifvit bestälda af:
N yström , A., en porträttbyst i marmor af general J. af Kleen, 

efter en år 1887 utförd modell, att aflemnas år 1889.
R uneberg, W., byst i brons af Anders Fryxell, efter en år 

1879 utförd modell, att aflemnas år 1889.
Lundberg, Th., »Fosterbröderna», grupp i brons, efter af 

statens inköpsnämnd godkänd modell och enligt Kongl. beslut den 
9 November 1888, att aflemnas år 1890.

Tafve Isamling en. Af de 20 n:r, hvarmed samlingen ökats, 
ha 10 förvärfvats genom köp för 10,870 kronor, de öfriga som
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gåfvor. En målning har dessutom blifvit öfverflyttad från Grips- 
holmssamlingen till Nationalmuseum. Af dessa 21 konstverk ha 
med hufvudsamlingen i Nationalmuseum införlifvats 11 oljemålnin
gar, 2 gouacher och 4 miniatyrer, en oljemålning har öfverförts 
till bihanget till tafvelsamlingen derstädes, en till förrådet och två 
till Gripsholm.

A. De med hufvudsamlingen införlifvade konstverken äro:
a) oljemålningar:

Hansen, Heinrich, dansk, f. 1821.
Rådhussalen i Lybeck. Sign. H. H. 1888. Fr a Liibeck. 

D. H. 0.52. B. 0.66. - Genom köp af konstnären å utställningen
i Köpenhamn 1888 af J. S. Gieseckes donations medel.

Petersen, Eilif, f. 1852.
»N octurne;, naken ung qvinna i ett landskap. Sign. E ilif 

P. (i monogram) i 88j. D. H. 200. B. 250. Genom köp af 
konstnären.

Björck, Oscar, f. 1860.
V e n e t i a n s k s a 1 u h a 11. Sign. Oscar Björck. D. H. 1.60. 

B. 2.00. Genom köp af konstnären enligt statens inköpsnämnds 
förslag och Kongl. beslut den 9 November 1888.

Ehrenstrahl, D. (Klöker), f. 1629, f  1698.
Neger med papego jo r och m arkatto r. Sign. David 

Klöker pinxit A:o i.6jo. I). H. 1.44. B. 1.20. — Öfverflyttad från 
Gripsholm (se katal. n:r 800) på museinämndens förslag och enligt 
Kongl. beslut den 12 Oktober 1888.

Hall, Richard, f. 1860.
In te riö r  från B retagne. Sign. K. Hall 1888. D. H. 0.72. 

B. 0.91. Genom köp liksom Björck här ofvan.
Hilleström, Per, f. 1732, f  1816.
S je lfp o rträ tt. Sign. P. Hillerström 777/. D. H. 0.63. B. 

0 . 52. — Genom köp ur enskild samling.
Lundberg, Robert.
»Vid högvakten», tre soldater; Stockholmsmotiv. Sign. 

Rob. Lundberg. Stockholm 1888. D. H. 0. 76. B. 0.98. — (lenom 
köp af konstnären liksom Björck m. fl. här ofvan.
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Roslin, Alexander, f. 1718, f  1793.
P o r trä tt  af fr ih e rre  Carl Adam W achtm eister, bröst

bild i oval. Sign. Roslin a Paris 1767. I). H. 0.63. B. 0.52.
Genom köp.

Skånberg, Carl f. 1850, f  1883.
Canal grande med S. M aria della Salute i Venedig. 

Ej sign. D. H. 1.40. B. 0.75. -  Gåfva af konstnären E. Jo
sephson.

Taravai, Guillaume Thomas Raphael fransman, verksam i 
Sverige, f. 1701, f  1750.

Skjuten fogel samt ja g t redskap. Sign. R. Par ava l pin- 
x it 1744. D. H. 0.54. B. 0.67. — Genom köp ur byggmästaren 
E. A. Bomans samling.

Thörne, Alfred, f. 1850.
V årlandskap. Sign. A lfr . Thorne. I). H. 0.73. B. 1.23. — 

Genom köp af konstnären liksom Björck m. fl. här ofvan.
b) Gouacher.

Hilleström, Carl Peter, d. y., f. 1760. f  1812.
S k ä rg å rd su ts ig t, upprördt vatten. Sign. H illeström  ju 

nior f .  Papper. H. 0.25. B. 0.45.
S k ärg ård su ts ig t, lugnvatten, motstycke till föreg. Sign. 

Hilleström ju n io r f .  Papper. H. 0.25. B. 0.45.
De begge sistnämnda gåfva af konstnären H. Feychting.

c) Miniatyrer.
Cardelli, Maria, italiensk.
Den hel. C ecilia efter Domenichino. Sign. M aria Car

delli Fecit Romeo 1793- Elfenben, rund, diam. 0.07.
Okänd fransk konstnär. 1700-talet.
P o r trä tt  af en ung dame. Sign. De L u . . .  Pinxit. Elfen

ben, oval. H. 0.45. B. 0.45.
Okänd konstnär. 1700-talet.
P o r trä tt  af en ung m ilitär. På kort, rund. D. 0.03.
Köhler, Per, f. 1784, f  1810.
Ung man och qvinna. Sign. Köhler pinx. 1810. Elfenben, 

rund. D. 0.08.
De fyra miniatyrerna är o skänkta af fröken Maria Ruekman.
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B. Med bisamlingen af ej utstälda, men i museum förvarade 
målningar af öfvervägande historiskt intresse har införlifvats:

W ickenberg, Per Gabriel, f. 1812, f  1846.
P o rträ tt af fö rfa tta ren  C. A. A d lersparre  (Albano), 

half fig. mot h. Sign. P. Wickenberg 1837. Oljem. på duk. H. 0.44. 
B. 0.36. Genom köp.

C. Till porträttsamlingen å Gripsholm ha öfverförts:
Eklund, Anders, verksam 1763—1802.
P o rträ tt af s ta tssek re te ra re n  J. G. von C arlsson , f. 

1743, f  1801. Bröstbild. Betecknad å baks. Anders Eklund p in x . 
1788. Oljem. på duk. H. 0.87. B. 0.70. — Gåfva af med. d:r 
M. vSondén.

Krafft, Per, d. y., f. 1777, f  1863.
P o r trä tt af e rkeb iskop  C. F. af W ingård. Bröstbild. 

Sign. P. K rafft 1843. Oljem. på duk. H. 0.61. B. 0.53. — Gåfva 
af enkefru G. W. Leffler, f. Mittag.

D. I förrådet i Nationalmuseum förvaras:
Lundberg, G., f. 1695, f  1786. Kopia efter. Troligen af 

J. Björck, f. 1726, f  1793.
P o rträ tt af d ro ttn ing  Lovisa U lrika. Bröstbild i profil 

mot v., i blå hermelinsmantel. Oljem. på duk. Oval. H. 0.60. B. 0.48.
Gåfva af herr J. P. Cederberg, Melbourne.

Handteckningssamling ens tillväxt utgör 61 n:r, hvaraf 7 er
hållna genom köp för 287 kronor, de öfriga som gåfvor. An
talet enskilda teckningar uppgår dock till 349 jemte 78 bilagda 
tryck och fotografier, beroende derpå, att åtskilliga nummer ut
göras af skissböcker och album med ett större antal blad. Den 
mest betydande delen af tillväxten utgöres af de teckningar, aqva- 
rell- och oljestudier af framlidne professor J. W . W aliander, 
som tillfallit museum genom testamente af konstnären. För öfrigt 
märkes en samling porträtt af personligheter från 1820—30-talet, 
omsorgsfullt utförda af dåtida svenska konstnärer: J. G. Sandberg, 
P. Krafft d. y., Maria R öhl m. fil. som förebilder för gravyrer, 
vidare teckningar af N. Tessin d. ä., »projekt till trappan i Drott
ningholms slott», af J. E. Rehn, af L. Masreliez och C. W ahl
bom. Genom köp har museet erhållit tre omsorgsfullt utförda
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teckningar af den nyligen hädangångne målaren Hugo Birger, 
f. 1854, f  1887: »En gammal målare», »Utsigt vid Tanger» och 
»vSpansk vattensäljerska».

G ravyr samling en. Antalet under året tillkomna n:r utgör 353, 
hvaraf gåfvor eller öfverfiyttningar 39 och inköp 314 för ett sam- 
manlagdt belopp af 2,300 kronor 65 öre. Häraf ha af förevisnings- 
medel utgått 545 kronor, återstoden af anslaget till samlingarnas 
ökande. På afdelningen koppar- och stålstick samt träsnitt komma 
180 n:r, 81 på afdelningen litografier, och på afdelningen fotomeka
niska efterbildningar 92.

Inköpen af äldre mästares arbeten ha varit jemförelsevis få: 
dock märkas häribiand 5 för museet nya blad efter N. Lafrensen
d. y., nämligen:
»Les ap ré ts  du ballet» af T r e s c a ......................  Bocher 4 II.
»L’assem blee au salon» af D equevauv iller..... 6 III,
»I/école de danse» » » ..... » 22 II,
»Le M ercure de France» af G u tten b erg ..........  » 38 V,
»Le R etour trop  précipité» af P ie rron .............  » 54 IV.

Nationalmuseum eger i följd häraf nu 28 af de 63 blad. som 
beskrifvas i Bochers monografi.

Af samtida utländske konstnärer är o i årets förvärf repre
senterade danskarne Carl Bloch, L. Frölich och V. Kyhn.
Såsom fortsättning af den i årsberättelsen för 1883 lemnade för
teckningen på då inköpta blad af den förstnämnde framstående 
konstnären uppräknas här i kronologisk ordning j em väl de sist 
förvärfvade.

H östack  på stranden. Carl Block.
Landsväg med te leg raflin ie  till v. iS8y Carl Block 

(spegelskrift).
Gammal sjöman, brb. åt h. C arl Block.
Munk i hä tt a, brb. åt v. Carl Block.
S tran d p arti, på det solbelysta vattnet tre seglare. Carl 

Block 1884..
Bondgård med halmtäckta skjul; till v. tupp och hönor.

Carl Block.
' F rån  Hornbcek, landsväg längs stranden, två seglare. Carl 

Block.
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K ristus på k o rse t, vid dess fot Mariorna och Johannes.
C arl Block.

Som m arnatt, landsväg med telegraflinier; t. h. på stranden 
stugor. Carl Block 1884..

F artyg  vid kusten , tremastare, två andra seglare. C arl 
Block.

S trandparti med stormigt haf; till v. en man. Carl Block
1884.

Gammal fisk are , brb. i half profil åt v. Carl Block. 
Gammal man i lufva, brb. åt h. Carl Block.
Väg genom en tä t granskog. Carl Block 1884.
F lickan  på boll verket. Carl Block 1885.
Barnen på stranden. C arl Block 18844.
Gumman med sparfvarnc. I) utan datum, II) C arl Block

¡ 886 .

F isk läge , till h. en sittande man. C arl Black 1886. 
Sjöstycke med molnig himmel. 1886 C arl Block. 
B arn p o rträ tt, brb. åt h. Carl Block.
Grupp af tegel täck ta hus, ankdam i fgr. 1887 C arl Block. 
Båten vid bryggan. C arl Block.
Tu f vi g ängsm ark  vid h a fs stranden. 1887 C arl Block. 
Skogssjö  med vassar. Carl Block 1887.
Till denna afdelning sluta sig äfven ett par moderna franska 

blad, nämligen »Les glaneuses» af B. A. A. Dam m an efter F. 
Millet och »1814»: Napoleon på reträtt, af J. Jacquet efter L. E. 
Meissonier, hvarjemte kan omnämnas en större gravyr af Bulla  
& Morse, »Soir d’été» efter A. Wahlberg.

Verksamheten på den svenska etsningskonstens område har 
äfven år 1888 varit ganska liflig, såsom bland annat framgår af det 
häfte »Meddelande från Föreningen för grafisk konst», som denna 
under året utsändt. En del af de utförda arbetena har som gåfva 
eller genom köp ingått i museets ego, häribiand de båda första 
årgångarna af nämnda förenings konstnärliga publikationer. De 
tillkomna moderna svenska bladen äro följande:

Andersson, Johan Axel (Acke) Gustaf, f. 1859.
F arm or, å ländsk  in te riö r , I) före, II) med skrift. (Fören. 

f. gr af. konst.) -
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Boberg, Ferdinand, f. 1860.
P o r trä tt  af F. W. Scholander, brb. mot v., mindre. vSign.

18  F B  87 nov.
P o r trä tt  af densamme, brb. mot v., större, med titeln i 

facsimilc. Sign. F . Boberg 1888.
P o rträ tt af N iels W. Gade, brb., med titeln i facsimilc. 

Sign. F . Boberg 87.
Munk vid ett bord med tre  glas. Bob. 87.
Ita lien sk  gosse med åsna, rödbrunt tryck. /8 F B  88 fe . 
Et sar e vid s itt arbete. F . Boberg se. 1888. (Fören:s för 

graf. konst inbjudningskort 1888.)
No tre  Dame i P aris , utsigt från vester. F. Boberg 86. 
Inre af ka ted ra len  i Le Mans — Le Mans Cathédrale. 

F. Boberg 87.
»K lostergård, I) före, II) med skrift. (Fören. f. graf. konst

1887. )
R enässansporta l med trappa; till v. å en balustrad två män 

i samtal. 18  F B  87 Okt.
Inre af en gotisk  ky rka , pelare med statyer i. förgr. 

18  F B  87 nov.
K yrkoruin  med en pelarbas i förgr. 18  F B  87 nov.
Inre af en gotisk ky rka , tre prester i förgr. 18  F B  88 ja n : 
K orsgång i ett k lo s te r, tryck i två toner. 1 8 F B 88 Febr. 
Fem o liv träd , italienskt landskap. 18  F B  87 dec.
Vas på en balustrad, parkmotiv. 18  F B  87 okt.
M arin, två seglare på ett stormigt haf. Bob. 87.
Flodman, Carl Samuel, f. 1863, f  1888.
»Vinterbild», I) före, II) med skrift. (Fören. f. graf. konst

1888. ) G. Lamms monogr. n:r 3.
Gellerstedt, Albert Theodor, f. 1836.
Mur ga t an i Visby, träd till h. A T  G 73—87.
St. N icolai ru in  i Visby, lyktstolpe i förgr.
Två vä der q varnar, den större midt i förgr. A TG. 
Koppar svik. G otland, tvärbrant udde mot v.
S tugor vid stranden , två vindflöjlar, nattstycke.
In loppet till Kalmar sund, skuta och sjömärke, i bakgr. 

Borgholm. .
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V äderqvarn och byggnader, Stockholmsmotiv. Månsken. 
D jurgårdsbrunn sv iken , I) före, II) med skrift. (Fören. f. 

gr af. konst 1888.)
F isk a rk o jo r i D alarö , skuta för fulla segel. A T  G Dalar 6

1868.
S tora Malms k y rk a  i Södermanland, två häsjor i fgr. 
Stuga med teg e ltak  och hög skorsten . 78—87 ATG. 
T orpet innanför grinden. ATG. (Fören:s f. graf. konst 

inbjudningskort 1887.)
Torp å Vermdön, tre hafreskylar i fgr. A T G —87.
Torp å Vermdön, en naken björk i bgr. ATG.
Torp i Upland med rasadt halmtak.
B jö rkar vid ett vatten, motiv från Drottningholm. - , 1887. 
E kar i småskog.
Unga g ranar k rin g  en tall. A. T. G.
Gran mellan två stenar. A. T. G.
P ilträd  vid vägkan ten , motiv från Hammarby sjö. 2S;/a86. 
P ilträd  ö fv er va ttne t, från v., motiv från Hjdinaren.

A T  G 87.
P ilträd  öfver va ttne t, samma som föreg., mindre format.

27 !ft 80 A T  G 12¡i 87.
P ilträd  vid en bro. 12¡0 86. Säter ATG.
Sm åskog vid s jöstranden . Nattstycke.
Ö berw esel ), fyrkantigt torn i bgr.

Hägg, Axel Herman, f. 1835.
»Visby, en nutidsbild», I) före, II) med skrift. (Fören. f. 

graf. konst 1887.) .
Haglund, Robert, f. 1844.
Sofia Hagman, half tig. mot v. efter E. Martins gravyr. 

R. Haglund 1887, I) med amorin i margen.
P e tru s  med nyckeln , efter oljemålning af Rembrandt, n:r 

1349 i Nationalmuseum; I) utan namn med en Makartsbukett i 
margen.

»M orgontoaletten», efter oljemålning af Chardin, n:r 782 i 
Nationalmuseum; I) före, II) med skrift. (Fören. f. graf. konst 1887.)

M inerva med B ukow skis vapenskö ld , »ex-libris». 
R. II. Rad.
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B åtbrygga och seg la re  i m ånsken, motiv från Vaxholms- 
trakten. R. H Aqvatinta.

In loppet t i l l  S tockholm , efter oljemålning af A.Lindman
— Robert H aglund acquaf. —- A xel Lindm an: I) utan titel med 
konstnärernas porträtt i margen.

Kronberg, Julius, f. 1850.
Studiehufvud, I) före, II) med skrift (Fören. f. graf. 

konst 1888).
Larsson, Carl, f. 1853.
P ro file r, I) före, II) med skrift (Fören. f. graf. konst 1888).
Norstedt, Reinhold, f. 1845.
Hö st q vä ll, I) före, II) med skrift (Fören. f. graf. konst 1887).
Tallberg, Axel, f. 1860.
K yrka vid D om  ev nära Windsor, stor etsning i 6 tryck 

på olika stadier af fulländning jemte originalskiss i blyerts. - 
Plåten senare köpt af Fören. f. graf. konst, bland hvilkens blad för 
1888 etsningen j em väl ingår.

E fter solnedgången, engelskt landskap med aflöfvade ekar. 
a . t. cVcSI) med signaturen, II) plåten afskuren, utan signatur.

W indsor, four etchings by T, litet häfte med 4 etsningar 
och etsadt omslag, proftryck af konstnären.

Zorn, Anders Leonard, f. 1860.
P o r trä tt  af A. H. Hägg, stort knästycke. Zorn 8q.
P o r trä tt  af grefve C. S noilsky , brb. Zorn.
»På Themsen», ung dame i en båt, 1) före, II) med skrift 

(Fören. f. graf. konst 1887).
För den litografiska afdelningen ha blifvit inköpta årg. 1856 

•—74 af Arundel vSociety’s publikationer. I ypperliga litografiska 
färgtryck återgifves här en räcka intressanta konstverk, hufvud- 
sakligen från den italienska ungrenässansen, men äfven ur den 
gammalflamska skolan. De nämnda årgångarna omfatta derjemte 
åtskilliga koppargravyrer och träsnitt samt i liniemanér utförda 
litografier.

Vidare ha tillkommit:
Salmson, J. S., Svenska konungar och deras tide- 

hvarf, en samling af porträtter öfver namnkunniga personer, 
litogr. 2 band. Stockholm 1830—1843.



Salmson, A. J., R ikssa len  å G ripsholm , i litocromi och 
tontryck. 1 vol. Stockholm 1849.

För samlingen af fotomekaniska eller fotografiska reproduk
tioner har under året förvärfvats fortsättningen af:

Schm idt,W., H andzeichnungen a lte r M eister im König], 
K up ierstichkab ine t zu  München. Lief. 5, med 20 blad facsi
mile i ljustryck. München 1888.

Seidlitz, W. v., Allgem eines H is to risch es  P o rträ tw erk , 
Vol. III. Ser. V VII. Dichter und Schriftsteller. 151 ljustryck. 
München 1887.

Eichhorn, C., Svenska konungar och deras tidehvarf. 
En samling porträtter efter samtida målningar och gravyrer. Häft. 
3 11; 45 fotografier. Stockholm 1887, 88;

Hvarj ernte tillkommit:
Riegel, H.? Die B raunschw eiger G em äldegallerie . 100 

fotogravyrer med katalogtext.
Dutuit, E., L’oeuvre comp le t de Rem brand t. Catalogue 

raisonné de toutes les estampes du maitre accompagné de leur 
reproduction en facsimilé de la grandeur des originaux au nombre 
de 360 environ. Tome I, II. Ex. n:o 292. Paris 1883 och ff.

Sam lingen a f  graverade plåtar räknar nu 601 nr, sedan under 
år 1888 blifvit inköpta 27 för 90 kronor 10 öre och skänkt 1, 
tillsammans 28. Jemte en originalteckning af J. W. Wallander, 
»Liggande man», märkas här plåtarna till Holmbergssons kompo
sitioner ur vSveriges historia, graverade af Forssell m. fl.

Konstsldjdafdelningen har under året fått en särdeles värde
full tillökning. Medel härtill hafva erhållits dels genom det van
liga statsanslaget samt återstoden af det tillfälliga anslag, som år 
1887 beviljades för inköp af konstslöjdföremål ur framlidne bygg
mästaren E. A. Bomans samlingar, dels genom de bidrag, som 
H. M. Konungen och ett antal enskilda personer tecknat för inköp 
af äldre svenska fajanser och porsliner ur samma samlingar.

För sistnämnda ändamål utfärdades i de allmänna tidningarna 
till vänner af svensk konstslöjd ett upprop, undertecknadt af hrr 
R. Almström, disponent vid Rörstrands fabrik, doktor L. Looström, 
f&bviksidkaren A. V. Lundin, frih. J. Nordenfalk, frih. A. E.
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Nordenskiöld, grosshandlaren Aug. Seippel, disponenten G. H. 
Stråle, fabriksidkaren C'. Th. Svanberg och intendenten G. Up- 
mark. Med anledning häraf täcktes H. M. Konungen teckna sig 
för ett bidrag af 1,000 kronor, hvarjemte nedanstående personer 
bidrogo med större och mindre summor till ett sammanlagdt be
lopp af 2,500 kronor, nämligen :

Grosshandlaren Albert Brinck, generalmajor O. M. Björn- 
stjerna, fabriksidkaren J. Bolinder, konsthandlaren H. Bukowski, 
grosshandlaren E. Cederlund, fabriksidkaren A. Dufva, grosshand
laren j. E. Francke, kammarherren grefve O. Frölich, juvelerarcn 
C hr. Hammer, stadsmäklaren J. Håkanson, ingeniör Jacques Lamm, 
ingeniör C. A. Lindvall, fabriksidkaren A. V. Lundin, godsegaren 
C. F. Lundström, disponenten O. V. Odelberg, herr Carl v. Plåten, 
grosshandlaren J. Seharp, grosshandlaren Aug. Seippel, gross
handlaren Oscar Seippel, grefve F. C:son Wachtmeister, gross
handlaren P. M. Wikström.

Samlingens tillväxt under året uppgår till 183 nr, af hvilka 
6 blifvit direkt skänkta, de öfriga inköpta för ett sammanlagdt 
belopp af 7,161 kronor 18 öre, hvaraf, såsom ofvan nämnts 3,500 
kronor skänkta medel.

Inom de olika grupperna fördelas tillväxten sålunda:

Vid 1887 
ars slut

Tillväxt
1 8 8 8

S u m 111 a

Keramiska föremål................. . 4,159 154 4,313
G las.............................................. 578 12 590
Emalj ........................................... 143 1 144
Silfver........................................... 275 5 280
U r ................................................. 43 1 44
Oädla metaller ............................ 792 3 795
Möbler och mindre träföremål ... 582 1 583
Elfenben, ben............................... 88 — 88
Sten .............................................. 166 166
Textil konst ............................... 865 2 867
Diverse ........................................ 148 4 152

Summa 7,839 183 8,022
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Bland de inköpta föremålen förtjenar i första rummet att 
framhållas den till 75 nr uppgående tillökningen i museets äldre 
samlingar af Rörstrands- och Mariebergs-faj anser och porsliner 
från förra århundradet; denna dél af den keramiska samlingen har 
härigenom blifvit ganska fullständig och lemnar en rik öfversigt 
af den svenska keramiska industriens utveckling under denna 
period.

På den nordiska utställningen i Köpenhamn torliden sommar 
hade museet tillfälle att förvärfva ett antal moderna konstindustri - 
föremål af olika slag, keramiska tillverkningar af danskt, italienskt 
och ryskt ursprung (från Korni loffs och Kusnetzofts fabriker i St. 
Petersburg samt Stroganoffska vSlöjdskolan i Moskwa), prof på 
fransk silfverciselering i två ljusstakar af Boin-Taburet, på rysk 
emalj af Outschinnikoffi samt på rysk metallinkrustering.

Bland öfriga föremål märkas:
F at af spansk-morisk fajans med stora blåa q vistar mot metall- 

glänsande botten, 1400-talet(?).
K oppar med fat, samt sk å la r af kinesiskt porslin, ur olika 

serviser och prydda med svenska adliga familjers vapen, nämligen 
Berghmans, Hellenstjernas, Schutzercrants7, Ulfsparres och v. Utfalls, 
inköpta till komplettering af museets äldre samling af liknande 
föremål.

V aser af fajans, 3 st. (s. k. kanin vaser), af Stralsundsfabri- 
kens äldre tillverkning.

Kopp med fat (svart och guld) af Sevres-porslin från första 
republikens tid.

M i n n e s k o 1 o n n , bordsprydnad, omgifven af allegoriska figu
rer, intressant rococopjes af porslin från Niederweiler, 1780-talet.

Bacchus och Amor, grupp af Meissen-porslin från 1700- 
talets förra hälft.

S kriftyg , rikt dekoreradt med blommor i lifliga färger, 
Berlin-porslin, 1700-talets midt.

F ick u r i guld i olika legeringarmed ornering i gustaviansk 
stil, rikt besatt med rosenstenar. Sign. Jac. Kock, Stockholm (1776).

Sängom hänge, med broderier i färgadt ullgarn på lärft, 
svenskt arbete, 1700-talets senare del.
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Boksamlingen. På konstaf del ningen utgör tillökningen 254 
nr, hvar af tidskrifter 152, allmän konsthistoria 48, arkitektur 3, 
skulptur 1, målning 19, gravyrkännedom 9, kataloger och diverse 
22. På konstslöjdafdelningen utgör tillväxten 45, eller tillsam
mans för båda afdelningarna 299 nr.

Depositioner. A de konst- och konstslöjdföremål, hvilka 
tillfälligtvis varit utstälda i Nationalmuseum, meddelas uppgift i 
bil. lit. C. —För förevisningen af J. Kronbergs stora duk »Drott
ningen af vSaba» uppbars enligt museinämndens bevslut en särskild 
afgift af 50 öre å fridagarna.

Under Mars månad var i museum anordnad en utställning af 
samtliga täfiingsritningar till en teaterbyggnad i Stockholm.

Såsom deposita, för att tills vidare i Nationalmusei konst- 
slöjdafdelning förvaras, har öfverlemnats från Lifrustkammaren, 
enligt kongl. bref den 17 Juni 1887, ett antal af 40 diverse före
mål, bland hvilka är o att märka den 1586 väfda tronhimmeln med 
danske konungen Fredrik II:s och hans gemåls vapen samt det 
silfverbord, som allt sedan konstslöjdaf delningens öppnande varit 
i densamma exponerade. — Likaledes har prins Oscar Bernadotte 
som deposition öfverlemnat en vas af Sevres-porslin, utförd till 
minne af Vegafärden och skänkt till egaren af franska republikens 
president.

För de tillfälliga utställningar af olika grupper af konstslöjd- 
föremål, som under året varit inom konstslöjdafdelningen anord
nade, redogöres här nedan.

Till Hernösands läroverks museum ha på derom framstäld 
begäran, utöfver de 9, ur hufvudsamlingen år 1885 afsöndrade olje
målningar, som redan 1887 der deponerades, blifvit ytterligare och 
på enahanda vilkor öfversända 10 nr oljemålningar ur musei för
råd, å hvilka förteckning meddelas i bil. lit. D.

Till utställningarna i München och Köpenhamn ha med veder
börligt tillstånd varit utlånade de å samma bil. förtecknade konst
föremål.

Personalen. Intendenten har, liksom amanuenserna, åtnjutit 
semester, hvarj ernte den förre för företagande af en resa i offent
ligt uppdrag haft särskild tjentledighet den 18 Juni -1 Juli. Kon
servatorn har åtnjutit 8 veckors tjenstledighet. Sekreteraren, e. o.
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amanuensen Ossbahr, som vid årets början vistades utomlands, in
trädde den 1 Juni åter i tjenstgöring. Före denna tid uppehölls 
sekreterarebefattningen af e. o. amanuensen Folcker. Som e. o,
amanuenser ha tjenstgjort lektor Huldt (Januari .April, September

December), samt herrar Folcker och Ossbahr, den förre hela 
året, den senare under månaderna Juni -Augusti. Dr Göthe har 
enligt särskildt kongl. förordnande uppehållit intendentsbefattningen 
under intendentens tjenstledighet samt en del af hans semester; 
under den återstående semestern har befattningen uppehållits af dr 
Looström. Foleker har uppehållit ordinarie amanuensbefattning 
under två månader, Ossbahr likaledes under två månader, hvar- 
j ernte den förre under konservatorns ledighet skött dennes ålig
ganden.

Intendenten har dels såsom prisdomare vid den nordiska ut
ställningen i Köpenhamn, dels enligt uppdrag af Nationalmusei 
nämnd under sommaren någon tid vistats i utlandet, hvarvid, utom 
Danmark, besökts Berlin, Weimar, Erfurt, Wartburg vid Eise
nach, hufvudsakligen i syftemål att taga kännedom om på dessa 
orter utförda väggmålningar. Amanuenserna dr Göthe och dr 
Looström hafva med understöd af offentliga medel besökt utställ
ningen i Köpenhamn samt öfver sina dervid gjorda iakttagelser 
sammanfattat berättelser, tryckta den förres såsom en serie artiklar 
i Stockholms Dagblad om »fransk och dansk konst å utställningen 
i Köpenhamn», den senares såsom uppsats i »Meddelanden från 
svenska slöjdföreningen» för 1888.

Jemväl e. o. amanuensen Folcker har besökt nämnda utställning.
Dr Göthe har samtidigt inspekterat de af Nationalmuseum i 

Lunds universitets samlingar deponerade konstföremål, hvilka be
funnits i godt och väl vårdadt skick.

Samlingarnas bearbetning. Skulptur- och tafvelsam lingen 
(Göthe). De under året utförda arbetena röra hufvudsakligen den 
senare samlingen. Då denna ökats med flere nummer, hvaribland åt
skilliga stora dukar (E. Petersens »Nocturne», O. Björcks »Venetiansk 
saluhall»), och utrymmet i galleriet numera är strängt anlitadt, samt 
då dessutom ett antal taflor varit utlånade till sommarutställnin
garna i Köpenhamn och München, så ha jemväl nu rätt betydande 
omflyttningar inom den moderna svenska afdelningen måst vidtagas.
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Nya nummerlappar med svarta siffror på guldbotten, liknande 
dem som 1887 åsattes taflorna i italienska afdelningen, ha nu blifvit 
anbragta äfven i öfriga afdelningar af tafvelsamlingen.

Arbetet på den större katalogen öfver tafvelsamlingens 2:dra 
afdelning, »Nordiske mästare», har pågått. Tafvelbeskrifningar 
och historiskt-kritiska notiser äro afslutade, konstnärsbiograflerna 
till en del färdiga. För en ny fransk upplaga af samma katalogs 
l:sta afdelning, »Utländske mästare», äro vissa delar af texten om
arbetade med ledning af sedan utgifvandet af den svenska upp
lagan utkommen literatur och kritik. Sjelfva texten är öfversatt till 
franska af museinämndens nuvarande ordförande, kabinettskammar- 
herre von Dardel och af honom stäld till museets förfogande.

Af den kortfattade förteckningen öfver tafvelsamlingen är en 
ny upplaga, den 13:de, utgifven, redigerad af e. o. amanuensen 
Folcker på grund, hvad de utländska målningarna beträffar, af den 
af dr G. Göthe författade större katalogen. Denna mindre förteck
ning, som numera uteslutande vänder sig till den större allmän
heten, är i den nya upplagan anordnad efter taflornas nummer
ordning, såsom lättare att följa för denna del af publiken, samt 
ännu mera kortfattad än förut, i det signaturer och mått blifvit 
uteslutna samt beskrifningarna sammandragna.

Den allt mer känbara bristen på utrymme i tafvelgalleriet 
har föranledt mig att hos Kongl. Maj:t göra underdånig framställ
ning om vidtagande af vissa förändringar i anordningen af de 
svenska och italienska tafvelsalarna, hvarigenom ökad uppliäng- 
ningsplats för taflor skulle kunna beredas och ett större rum 
vinnas åt museets pastell- och aqvarellsamling.

Handtecknings- och gr avyr samling en (Upmark). Samlingen af 
svenska handteckningar, som hittills varit delad på tvenne serier, 
af hvilka den ena omfattat den forna Anckarsvärdska samlingen, 
den andra öfriga under perioden 1866—88 förvärfvade, har ordnats 
till ett sammanhängande helt i portföljlådor af den vid museet 
antagna modell. Denna del af samlingen omfattar nu 144 vol. (port
följlådor, portföljer eller band).

Samlingen af gravyrer har på grund af under de senare åren 
vunnen tillökning och bristande utrymme i de för densamma at- 
sedda skåpen måst till en stor del ånyo omordnas. Planschverken,
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d. v. s. i bokform utkomna gravyrverk o. d., ha härvid, för så 
vidt de ej varit af rent konstnärligt innehåll och omfattat endast 
en mästares, resp. gravörs verk, ordnats efter de ämnen, arkitektur, 
konstslöjd o. s. v., som i dem behandlas. En stor och intressant 
afdelning utgöres här af handteckningsfacsimiler, af hvilka museet 
under de senaste åren inköpt flere af högt värde.

Den franska af delningen af gravyr samlingen har under året 
med hjelp af befintlig literatur granskats af dr Looström, hvarvid 
samtliga dubletter blifvit afsöndrade och ordnade. Samlingen om
fattar i sitt nuvarande skick 22 större portföljer och 42 portfölj
lådor; dubletterna inrymmas i 9 större portföljlådor. —- Samma 
arbete har i den italienska afdelningen verkstälts af Folcker; de 
större portföljernas antal utgör här 10, portföljlådornas 12.

Under året gjorda förvärf ha blifvit katalogiserade (Upmark, 
Folcker). Katalogiseringen af äldre, från f. d. Kongl. museum här
stammande verk har fortgått (Huldt).

En sedelkatalog öfver samtliga tyska gravyrafdelningen till
hörande porträtt har fortsatts från och med bokstafven S samt i 
öfrigt fullständigats och afslutats af e. o. amanuensen Ossbahr.

Utställningar ha anordnats dels af under senare åren förvärf- 
vade handteckningar, dels af de ofvan omnämnda ritningarna till 
en teaterbyggnad i Stockholm, dels slutligen af ett antal märkligare 
moderna gravyrer.

De i föregående årsberättelse öfverklagade olägenheterna i 
gravyrsalens inredning qvarstå fortfarande i oförändradt skick.

Konstsldjdafdelningen (Looström). Trenne specialutställningar 
ha under året egt rum. Den första omfattade ett antal möbler, 
bronser m. m. från 1700-talet, tillhörande H. M. Konungen, den 
andra de orientaliska föremål, som prins Bernadotte hemfört från 
verldsomseglingen med Vanadis. Dessa båda utställningar höllos i 
Mars månad. Från den 24 November till den 19 December var an
ordnad en utställning af moderna bokbinderiarbeten, i hvilken del- 
togo följande bokbindare i hufvudstaden: C. M. Andersson, firman 
F. Beck & Son, G. Hedberg, O. Herzog, J. A. W. Lindmansson, 
K. Stellan Söderström, M. F. Åkerdahl; jemte dessa Norrköpings 
litografiska aktiebolag. Utställningen omfattade omkring 300 band, 
der ibland flere praktarbeten i läderplastik och lädermosaik, hel-
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och halffranska band, fantasiband o. s. v., jcmte afbildningar af 
verktyg, stämplar m. m., illustrerande de tekniska förfaringssätten 
inom yrket. De utstälda artiklarna tilldrogo sig inom fackmanna- 
kretsar mycken uppmärksamhet och voro föremål för utförliga 
redogörelser i flere af hufvudstadens tidningar: Post- och Inrikcs- 
tidningar 27 November, Aftonbladet 29 nov., Stockholms Dagblad 
30 Nov. Nya Dagligt Allehanda 4 December samt Svensk Bokhandels
tidning 1, 8, 15 December.

De nyförvärfvade konstslöjdföremålen ha blifvit efter veder
börlig undersökning förtecknade och beskrifna. Omflyttningar, till 
en del af ganska genomgripande natur, ha egt rum dels i följd af 
den starka tillväxten, särskildt i den keramiska samlingen, för 
hvilken två nya glasskåp måst anskaffas, dels genom de nämnda 
specialutställningarna. Sådana utställningar ha hos oss, liksom i 
utlandet, visat sig vara ett ypperligt medel att underhålla och öka 
allmänhetens l iksom konstslöjdidkarens intresse för kon stsl öj d
samlingen, en passande form för samarbete mellan den senare och 
de förra, och det är ur denna synpunkt att beklaga, att de ej oftare 
eller i större utsträckning kunna ega rum. Detta beror hufvud- 
sakligen på bristande utrymme, då Nationalmuseum ej, såsom många 
andra nyare museer, eger någon lokal för tillfälliga utställningar.

En annan olägenhet, som ofördelaktigt inverkar på studiet i 
konstslöjdafdelningen, är bristen på lämplig plats för de studerande 
och kopierande, särskildt under den kallare årstiden, då tempera
turen i salarna sällan öfverstiger 10—12 grader Celsius. Genom 
anskaffande af innanfönster, något hvartill musei ordinarie anslag 
ej lemnar tillgångar, skulle denna olägenhet måhända i någon mån 
kunna afhjelpas, och framställning härom har äfven af mig blifvit 
gjord hos Kongl. Öfverintendentsembetet. Att antalet studerande i 
afdelningen det oaktadt ej minskats, utan tvärtom ökats, torde tala 
fördelaktigt för den betydelse, afdelningen redan nu eger ur konst- 
industriel synpunkt.

Sam lingarna å de kongl. slotten. Arbetet på en beskrifvande 
katalog öfver porträtt samlingen på Gripsholm har fortgått, hvar- 
jemte under sommaren omflyttningar egt rum i samma syfte som 
under föregående år, nämligen att i större grupper sammanföra be- 
slägtade porträtt. Sålunda ha i en af de små vindsvåningarna



blifvit uppsatta porträtt af uteslutande svenska personligheter från 
1600- och 1700-talet, hvilka af brist på utrymme ej kunnat erhålla 
plats i det s. k. svenska galleriet. I en närliggande våning ha 
samlats porträtt af utländska privatpersoner. Likaledes har bör
jan blifvit gjord till ett sammanförande af porträtten af den 
Holstein-Gottorpska slägtens (yngre Oldenburgska linien) med
lemmar. eller med andra ord drottning Hedvig Eleonoras slägtingar, 
hvilka taflor utgöra den egentliga hufvudstommen för hela Grips- 
holmssamlingen. Dessa bilder ha provisoriskt blifvit ordnade i 
Kavaljcrsflygelns korridorer.

De olägenheter, som äro förenade med det nuvarande före- 
visningssättet af samlingen, liksom de svårigheter, som af åt
skilliga anledningar möta för ett följdriktigt ordnande af densamma 
ha jemte förslag till deras afhjelpande af mig blifvit framhållna i 
ett särskildt underdånigt memorial angående vården af Gripsholms 
slott och dess samlingar, hvilket såsom bihang åtföljer denna års
berättelse.

Tjensteresor. Intendentens tjensteresor till Gripsholm upp
taga en tid af 12 dagar, hvarjemte samlingarna å Ulriksdal och 
Drottningholm blifvit inspekterade. Amanuensen Göthe har till 
Gripsholm giort 2 tjensteresor å tillsamman 4 dagar. Intendenten 
och amanuensen Looström ha på särskildt uppdrag af National
musei nämnd besökt Svartsjö slott för att tillse, huruvida i slottets 
inredning funnes något, som förtjenade att tillvaratagas för konst- 
eller konstslöjdsamlingarnas räkning, och har meddelande angående 
resultatet af denna undersökning gjorts till nämnden, som seder
mera i frågan ailåtit underd. skrifvelse och förslag.

Utgifna arbeten. Från Nationalmuseum ha under år 1888 
utgifvits:

S t a t ens  k o n stsam lin g ars  tillv äx t och fö rv a ltn in g  1887, 
underdånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent; n:r 9 af 
»Meddelanden från Nationalmuseum» 43 sidor, hög 4:o. kr. 1: —

F ö rteck n in g  öfver o lje fä rg s ta flo r samt m åln ingar i 
k r ito r  och v a tten färg  i N ationalm useum . 13 uppl., VIII +  85 
sid. 60 öre (red. af Amanuensen Folcker.)

Med understöd af statsmedel har utkommit:
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Looström , L. »Den svenska konstakadem ien  under 
fö rs ta  århundradet af hennes tillv a ro  1735—1835. Ett bi
drag till den svenska konstens historia. Häft. II. 145—296 sid. 
8:o. Kr. 2: 50.

För öfrigt torde få omnämnas:
Looström , Ludv., och H. Bukowski. E. A. Bomans cfter- 

lem nade sam ling af R ö rstrands och M ariebergs keram i- 
ska tillv e rk n in g ar. K ritisk  förteckning. vSid. IV-f-159 samt 
12 pk i färgtryck. 8:o.

Amanuensen Looström har liksom under föregående år om
besörjt utgifvandet af »Meddelanden från Sv. Slöjdföreningen för 
1888» samt »Mönster för konstindustri och slöjd» årg. XV, utgifna 
af samma förening. Amanuensen Folcker har redigerat »Medde
lande från föreningen för grafisk konst, N:r 1».

R estaurationer, Den år 1887 påbörjade restaurationen af 9 
målningar tillhörande Gripsholms-samlingen har blifvit afslutad 
och taflorna till Gripsholm återförda.

Till dessa och föregående års restaurationer har Gripsholms 
slottskassa bidragit med 166 kronor.

Följande statens samlingar å Drottningholm tillhöriga mål
ningar ha blifvit restaurerade genom tafvelrestauratören R. Brunkal.

Lemke, J. Ph., Bataljscen, dörrstycke, Drottningholm n:r 17.
» » » 24.
» » » 624.
* » » 625.

» » 159.
» » 160.

Restauration af följande, samma samling tillhörande arbeten 
har blifvit beslutad och till en del verkstäld:

Krafft, D. von, Ulrika Eleonora, n:r 176.
Ehrenstrahl, D. K., Historien och Ryktet, n:r 181.
Schröder, G. E., »Le jugement, rimagination, la mémoire», 

n:r 182.
vSchröder, G. E., »La vertu, le talent et la reputation», n:r 183.

» Venus med gratierna, n:r 324.

Wunder, E.,
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Hilleström, P., Interiör, n:r 13.

» » » 15.
Till bestridande af kostnaden för dessa arbeten har H. M. 

Konungen bidragit med hälften 110 kr.
Den i Nationalmusei förråd t. v. förvarade ofvan omnämnda 

oljemålningen, Drottning Lovisa Ulrikas porträtt, kopia efter Lund
berg, har likaledes blifvit restaurerad.

Restaurering af de Gripsholmssamlingen tillhöriga, i Kongl. 
Svea lifgardes kasern förvarade 38 porträtten af nämnda regimentes 
officerare på 1730-talet (Gripsholmsinvent. n:r 339—376) har beslu
tats och påbörjats i sammanhang med invigningen af regimentets 
nya kasernbyggnad.

Förvaltningen. Museinämnden har som sådan sammanträdt 
10 gånger, hvarjemte den tagit del i inköpsnämndens och vägg- 
målningsnämndens förhandlingar. Protokoll i förvaltningsärenden 
förda inför intendenten uppgå till 43. Diariet upptager 394 in
komna ärenden af olika slag, häribiand 29 kongl. bref, beslut och 
remisser, samt skrifvelser från andra embetsverk. Antalet för
frågningar m. m. från enskilde är fortfarande ganska betydligt. I 
registraturet upptagna utgående skrifvelser äro 36, hvarjemte 246 
försändelser ha befordrats genom postverket.

Statens inköpsnäm nd. Till ledamöter hade kongl. Akade
mien för de fria konsterna utsett herrar prof. friherre G. Ceder- 
ström, prof. J. Börjeson, prof. A. Malmström med hrr genremålaren 
A. Kulle, medaljgravören A. Lindberg och grefvc G. v. Rosen som 
suppleanter, samt Nationalmusei nämnd frih. O. Dick son (förhin
drad), grefve Fr. Bonde och prof. V. Rydberg med hrr justitierådet 
Norberg (inkallad), amanuensen Chr. Eichhorn och literatören Cl. 
Lundin som suppleanter.

Inköpsnämndens sammanträde egde rum den 27 oktober. 
Skulptur verk (4 st.) voro hembjudna af Chr. Ericsson, G. Lind
berg, Th. Lundberg, G. Pauli, oljemålningar (13 n:r) af A. Axelsson, 
O. Björck, L. Frid (2), R. Hall, A. H. Kallenberg, B. Liljefors, R. 
Lundberg, G. Pauli, LIanna Pauli f. Hirsch, A. Thörne (2), Hilde
gard Thorell f. Bergendahl, en aqvarell af S. Nyberg. Af de hem
bjudna 18 konstföremålen voro 2 skulpturverk och 4 oljemålningar
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utstälda å konstnärsförbundets utställning, de öfriga i National
museum.

Till inköp föreslogos af nämnden:
Lundberg, R., På högvakten......  oljemålning, 500 kr.
Hall, R., Interiör från Bretagne, » 1,000 »
Björck, O., Venetiansk saluhall, » 2,500 »
Thörne, A., Vårlandskap........... » 750 »
Till beställning;
Lundberg, Theod., Fosterbröderna, grupp, att efter den före

tedda gipsmodellen utföras i brons till ett pris af 9,500 kr.
Samtliga dessa förslag blefvo af Kongl. Maj:t den 9 Nov. 

godkända.

Väggmålningsfrågan. Med anledning af en inbjudning, 
som den 4 Nov. 1887 utfärdades till svenske konstnärer, inkommo 
före täflingstidens slut den 15 April fem olika förslag till ornamental 
dekoration af inre arkitekturen i museibyggnadens trapphus. Af 
dessa förslag erhöll ett af dekoration smålaren C. J. Stenberg ut- 
fördt ett pris af 300 kronor, ett annat af dekorationsmålarne Fall
gren och Lind 200 kronor och ett tredje af dekorationsmålaren J. 
Wagner ett accessit af 150 kronor.

Nämnden beslöt vidare att åt intendenten vid Nationalmuseum 
uppdraga att i utlandet, företrädesvis Berlin och Nordtyskland, in- 
hemta kännedom om de tekniska förfaringssätt för monumental 
väggmålning, som på senare tider kommit till användning, och om 
den erfarenhet, som härvid vunnits. Tillika hade nämnden genom 
Kongl. Utrikesdepartementet sökt erhålla upplysningar i liknande 
syfte. Med ledning af egna iakttagelser och genom departementet 
ingångna meddelanden från beskickningarna i Berlin, Wien, Paris, 
Bryssel, Rom har jag rörande detta ämne uppsatt ett memorial, 
som i Februari 1889 till väggmålningsnämnden öfverlemnats.

Den 2 Febr. 1888 utfärdade nämnden till svenske konstnärer 
en inbjudning till täflan om utförande af eskisser i 710 skala för 
monumentala väggmålningar å trapphusets 4 väggytor. Vid täflings
tidens utgång den 31 Dec. hade från 5 olika konstnärer inkommit 
7 förslag, hvilka sedermera af nämnden blifvit granskade och be
dömda.
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Pris i första rummet, 800 kronor, har härvid tilldelats frih. 
G. Cederström för en skiss »Ansgarius förkunnar kristendomen», 
afsedd för öfre vestibulen,

samma pris i andra rummet: artisten Carl Larsson för en 
skiss till målning i nedre vestibulen å en af de tredelade ytorna 
med ämnen: »Carl XII i Bender» — »Lovisa Ulrika och Linné» 
»Sergel i sin atelier», — samt

ett pris af 500 kronor prof. M. E. Winge för en skiss »efter 
slaget vid Fyrisvall», afsedd för öfre vestibulen.

Besöken å söcknedagar utgöra
1 8 8 8  1 8 8 7  1 8 8 6  1 8 8 5  1 8 8 4

å fridagar............  ........ 40,342 46,879 45,297 39,083 32,677
å betalningsdagar ........ 7,038 6,736 6,544 6,207 6,219
med frikort................ ^  4,898 4,341 3,241 2,789 3,721

Summa 52,278 57,956 55,082 48,079 42,617
Söndagsbesöken torde kunna beräknas till samma siffra som 

för närmast föregående år eller omkring 2,000 personer för hvarje 
söndag. Totalantalet besökande skulle sålunda uppgå till omkring 
152,000. Minskningen torde få tillskrifvas dels den under sommar
månaderna pågående stora nordiska utställningen i Köpenhamn, 
hvilken dragit till sig massor af resande, dels den regniga och till 
lustresor föga inbjudande väderlek, som var rådande under denna 
årstid. Det stegrade antalet besök å betalningsdagar beror på den 
dragningskraft, som utställningen af prof. J. Ivronbergs stora 
oljemålning »drottningen af Saba» utöfvade.

På de olika månaderna fördelades besöken sålunda:
Fridagar Betalningsdagar Frikort Summa Inkomst

januari ..... 3,498 253 377 4,128 . 126: 50
Februari ... 2,804 140 462 3,406 70:
Mars........... 2,864 283 463 3,610 141: 50
April........... 3,417 295 497 4,209 147: 50
Maj ........... 2,459 197 298 2,954 98: 50
Juni ........... 4,059 532 247 4,838 266: -
juli ........... 3,692 896 244 4,832 448:
Augusti....... 4,300 1,175 884 6,359 587: 50
September 4,514 1,850 259 6,623 925:

Transport 31,607 5.621 3,731 40,959 2,810: 50
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Fridagar Betalningsdagar Frikort Summa Inkomst

Transport 31,607 5,621 3,731 40,959 2,810: 50
Oktober ... .. 4,498 1,070 383 5,951 535: -
November .. 2,764 221 503 3,488 110: 50
December .. 1,473 126 281 1,880 63: -

Summa 40,342 7,038 4,898 52,278 3,519: -
Det höga antalet besök i September och Oktober samman-

hänger med den nyss omnämnda utställningen af »drottningen af 
Saba» som då egde rum. I extra förevisningsafgifter inbringade 
densamma efter afdrag af kostnader för utställningen 880 kronor 41
öre; den besöktes af 7,007 personer.
Högsta antalet besök å fridag Tisd. 25 Sept.. .............. 959
Lägsta » » » » 4 Dec..........................  105
Högsta » » å bet.-dag (ord.) Lörd. 22 Sept. ............  404

» (extra) Månd. 8 Okt..............1,030
Lägsta » » » Onsd. 28 Mars......................  2

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna för 
idkande af studier oeh kopiering har lemnats åt:

1 8 8 8 1 8 8 7 1 8 8 6 1 8 8 5 1 8 8 4
Män......... .... 150 153 133 122 120
Qvinnor .... 164 162 135 98 127
Tillsammans 314 315 268 220 247

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

Konstnärer, tecknare o. d................................  21 23 44
Lärjungar af Akademien för de fria konsterna 14 22 36

» » Tekniska högskolan............  14 — 14
» » Tekniska skolan i Stockholm ... 41 43 84
» » enskilda konstnärer............  10 48 58

Yrkesidkare ..............................................  18 5 23
Literatörer, konstvänner...................................  13 1 14
Ofriga ...............................................................  19 22 41

Tillsammans 150 164 314
Efter det uppgifna ändamålet, för hvilket frikort beviljats, 

fördelas dessa sålunda:
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Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen..................  67 99 166
» teckning i skulptursamlingen och konst-

slöjdsamlingen .....................................  31 33 64
» studier i allmänhet..................................  52 32 84

Tillsammans 150 164 314

Af tillåtelsen att kopiera i tafvelsamlingen ha 92 personer 
begagnat sig, af hvilka 32 manliga och 60 q vinliga; dessa ha un
der året utfört 188 kopior efter 92 olika konstverk, nämligen: 
Inom Italiensk-Spanska afdelningen 12 kopior efter 7 konstverk

» Nederländska » 22 » » 18 »
» Franska » 6 » » 5 »
» Norsk-Danska » 56 » » 18 »
» Svenska » 92 » » 44 »

Tillsammans 188 kopior efter 92 konstverk

Bland de kopierade oljemålningarna har
Rasmussen: Utsigt från Hardanger n:r 1335 återgifvits 13 gånger
Jacobsen: Vinterlandskap » 1269 » 9 »
Törnå: Vårlandskap » 1342 » 7 »
Gude : Sandviksfjord » 1343 » . 6 »
Wickenberg: Månsken » 1138 » 5 »

: Holländskt vinterlandskap » 1244 » 4 »
Höckert: Svensk krigare » 1208 » 4 »
Wahlberg : Månskenslandskap » 1155 » 4 »
Rydberg: Skånskt vårlandskap » 1059 » 4 »

>/ : Sommarlandskap » 1060 » 4 »
» : Skånsk torpstuga » 1230 » 4 »

Lindman: Stockholms ihlopp » 1370 » 4 »
Rohde: Vinterlandskap » 1281 » 4 »
Velasquez: Innocentius X » 763 » 4 »

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha på Tisdagar och 
Fredagar till genomseende utlemnats 368 nr (volymer, portföljer 
och enstaka blad). År 1887 utlemnades 408 n:r, 1886 549, 1885 
537. Härj ernte ha af de i samlingen utstälda aqvarellerna 48 st. 
kopierats af 23 personer motsvarande för år 1887 49 st. af 28 
personer.
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Konstslöjdafdelningen har flitigt begagnats för studier af yrkes- 
idkare och mönsterritare, bland dem särskildt af elever från Tek
niska skolans i Stockholm högre konstindustriela afdelning. De 
föremål, som för studiiändamål på särskild begäran tillhandahållits, 
utgöra 277 af 239 personer (resp. 193 och 195 år 1887). Det är 
isynnerhet möbelafdelningen och den keramiska samlingen, som i 
detta fall tagits i anspråk.

Den ekonom iska ställningen.

B
ehållning 

från 
18

8
7

Inkom
ster

18
8

8

:/

p

r ~\

cf?

rf

00
00
00

A
terleverering

Behållning 
till 

18
8

9

Sum
m

a

4 ,6 9 8 : 2 2 4 7 ,3 5 0 :  — 5 2 ,0 4 8 : 2 2 Ordinarie statsanslag ... 4 6 ,5 8 4 : 9 9 5 1 ■ 6 2 5 ,4 1 1 : 6 1 5 2 ,0 4 8 : 2 2

7 ,9 7 8 : 0 2 4 - 3 4 4 : 4 3 1 2 ,3 2 2 : 4 5 Öfriga statsanslag........... 1 0 ,9 4 6 : l 8 139: 5° 1 ,2 3 6 : 7 7 1 2 ,3 2 2 : 4 5

99: 5° 4 3 9 9 : 4 1 4 ,4 9 8 : 9 1 Förevisningsmedel ...... 3 ,0 8 9 : 1 3 — 1 ,4 0 9 : 7 8 4 ,4 9 8 : 9 1

633: 73 9 2 7 : 8 5 1 , 5 6 1 : 5 8 Katalogmedel................... 3 4 8 : 9 6 3 6 0 : 5 0 8 5 2 : 1 2 1 ,5 6 1 : 5 8

1 9 .6 1 7 : 6 3 1 2 , 1 2 5 : 0 6 3 1 , 7 4 2 : 6 9 S .  Gieseckes donation 8 ,4 8 4 : 0 5 — 2 3 ,2 5 8 : 6 4 3 1 ,7 4 2 : 6 9

3 3 ,0 2 7 : 1 0  6 9 , 1 4 6 : 7 5 1 0 2 , 1 7 3 : 8 5 69:453: 3 1 5 5 1 : 6 2 3 2 , 1 6 8 : 9 2 1 0 2 , 1 7 3 : 8 5

Från 1887 års behållning är draget det belopp, som för samma
år återlevererades till k. statskontoret.

I inkomstposten »öfriga statsanslag» ingå:
Ersättning för postförsändelser i tjensteärcnden.. 44: 43
Reseunderstöd till två amanuenser vid besök å utställ

ningen i Köpenhamn ......................................................  300:
Extra anslag till konstslöjdsamlingarna................. 4,000:

Summa 4,344: 43
Af förevisningsmedlen hafva influtit:

Genom sedvanliga inträdesafgifter.........................  3,519: —
Vid extra förevisning .........................................................  880: 41

Summa 4,399: 41
Katalogmedlens tillökning motsvarar behållningen å slut

sålda 12 uppl. af förteckning öfver oljefärgstaflor m. m. 927: 85 
J. S. Gieseckes donations inkomst utgöres af:

Hyresmedel ........................................................................... 11,395: 50
Räntemedel och amortering å lån ..................................... 729: 56

Summa 12,125: 06
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Till inköp för samlingarna hafva anvisats:
Af ord. statsanslaget till konstsamlingen:

anslag till samlingarnas ökande ..................    3,442: 75
» till 1 ef van de svenske konstnärer........... 8,250: —

» öfriga statsanslag: till konstslöjdsamlingen ..................  8,596: 68
» förevisningsmedel .   545: —
» J. S. Gieseckes donations medel................ 2,450: -

Summa 23,284: 43
Till statsverket ha återburits:

Besparing å anslaget till brännmaterial m. m ..................  45: 61
» » » underhåll af golf..................... 6: 01

Första afbetalningen å af Statskontoret 1887 lemnadt för
skott af 2,000 kronor................................................. .....  500: —■

Summa 551: 62

Nationalmuseum i Mars 1889.

GUSTAF UPMARK.
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Bil. Lit. A.

In köp för staten s sa m lin g a r 1888.

För skulptursam lingen.

Febr. 3. Porträttbyst af C. G. Tessin, gips, af O. Berg.
Maj 9. Porträttmedaljong af Henrik af Trolle, gips, af I. T. Sergel. 
Nov. 1. Byst af en ung flicka, bronserad gips, efter Donatello.
----- , Byst af en ung dame, målad gips, efter italiensk konstnär

på 1400-talet.

För tafvelsamlingen.

Jan. 13. »Nocturne», oljemålning af Eilif Petersen.
----- , Porträtt af frih. C. A. Wachtmeister, oljemålning af A. Roslin.
Febr. 3. Skjuten fogel samt jagtredskap, oljemålning af G. T. R. 

Taraval.
Alars 9. Sjelfporträtt af P. Hilleström, oljemålning 1771.
Okt. 5. Porträtt af G. A. Adlersparre (Albano), oljemålning af P. 

Wickenberg.
Dec. 7. »Vid högvakten», oljemålning af R. Lundberg.
------, Interiör från Bretagne, oljemålning af R. Hall.
----- , Venetiansk saluhall, oljemålning af (3. Björck.
---- ? Vårlandskap, oljemålning af A. Thörne.
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För handteckningssam lingen.

Mars 9. Gammal målare, blyerts,
Från Tangers omgifningar, lavering,
Spansk vattensäljerska, pennteckning, samtliga af H. 

Birger.
Juni 1. Trapphuset i Drottningholms slott, laverad teckning af N. 

Tessin d, ä.
Sept. 13. Porträtt af A. J. Fägerplan, blyerts af J. G. Köhler. 
Dec. 7. Häststudier, album med 28 blad af C. Wahlbom.

För gravyrsam lingen.

Jan. 13. Porträtt, franska, i färggravyr af Alix m. fl., 34 n:r. 
Febr. 3. Gravyrer efter Lafrensen och Roslin, 5 n:r.
-----, Etsningar af F. Boberg, 12 n:r.
----- , Etsningar af A. T. Gellerstedt, 23 n:r.

- Föreningens för graf. konst blad för 1887, före och med 
skrift.

-----, Svenska konungar och deras tidehvarf, fotografier, III—V
(forts.).

----- , Seidlitz: Historisches Porträtwerk, V—VII (forts.).
April 5, Gravyrer, 2 n:r.
----- , Gravyrer, 8 n:r.
Maj 9. Gravyrer efter Lafrensen, 2 n:r.
-----, Graverade porträtt, 4 n:r.
------, Porträtt af F. W. Seholander, etsning af Boberg (10 ex.).
Juni 1. »Inloppet till Stockholm», etsning af R. Haglund efter A. 

Lindman.
----- , Solenniteter vid Gustaf III:s kröning.
Sept. 13. »Handzeichnungen alter Meister». Häft. V (forts.).
----- , Etsningar af Tallberg, 3 n:r (14 blad).
-----, Moderna franska gravyrer och fotogravyrer, 5 n:r.
-----? Gravyrer efter Lafrensen och Trinquesse, 2 n:r.
-----, Gravyrer, danska, 2 n:r.



N A T I O X ALM  U SE I IN T E N D E N T S32

Okt. 5. Svenska konungar och deras tidehvarf. Hilft. VI XI 
(forts.).

Dec. 7. Etsningar af Carl Bloch, 26 blad.
----- , Arundel-Society's publikationer för åren 1856—74, 98 blad.
----- , Riegel, H., Die Braunschweiger Gemäldegalerie, 100 foto

gravyrer.
----- , Föreningens för graf. konst blad för 1888, före och med

skrift.
-----, Dutuit, L’ouevre complct de Rembrandt.
-----. Fotografier, 69 st., hänförliga till konstföremål i National

museum.

Till sam lingen af graverade plåtar.

Febr. 3. Plåtar efter Holmbergsson, 25 st.
----- , Plåtar till Boyes målarelexikon, 2 st.

För konstslöjdsamlingen.

Febr. 3. Vinglas med Gustaf lll:s namnchiffer, 3 st.
-----, Korg och flaska af blått glas.
-----, Spegel i förgyld ram med G. & K. Prechts adresskort.
-----, Ljusstake af messing, P. H. 1707.
-----, Kanna af glas med silfverlock.
April 5. Div. föremål af gammal Rörstrands- och Mariebergstill

verkning, 70 n:r.
April 5. Ljusstake af glas, trepipig, gammalt svenskt arbete.
-----, Vinglas med familjerna Posses och Liljenstedts vapen, 1717.

----- , Vaser af Rörstrandsfajans, 2 st.
Maj 9. Medaljong öfver J. A. Lindblom, Wedgwoodgods.
----- , Vattenflaska af drifven koppar. Svenskt arbete, 1715.
----- , Vinglas med Ulrika Eleonoras namnchiffer.
-----, Statyetter af Mariebergsporslin, 5 st.
-----, Kanna af stengods, Nassau.

-, Fickur af guld med juveler. Svenskt arbete, 1776.
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Sept. 13. Vaser i terracotta från P. ipsens enkes fabrik i Köpen
hamn, 5 st.

-----, Bälte af skinn med broderier i silke.
Nov. 1. Finska och ryska konstslöj dal ster i porslin, lergods, glas, 

emalj, metall, läder, 18 n:r.
-----, Fat och kanna af modern italiensk fajans, fabriken Canta

Gallo vid Florens.
——, Ljusstakar af silfver, 1 par, från Boin-Taburet, Paris.
Dec. 7. Keramiska föremål från olika fabriker (ej svenska) ur 

E. A. Bomans samling, 25 n:r.•
---- , Bägare af silfver, allmogearbete.
----- , Sängomhänge af lärft med broderier i ullgarn.

Bil. Lit. B.

G å fv o r  till staten s k o n stsa m lin g a r.

Till skulptursam lingen.

I)ec. 7. A f  godsegaren C. F. Lundström.
Venus, staty i gips efter Thorvaldsen.

----- , A f  konstnären A. Wallander.
»Enlevering», skiss i lera af J. F. Kjellberg.

Till tafvelsamlingen.

April 5. A f  med. dr M. Sondén.
Porträtt af statssekreteraren J. G. von Carlsson, oljemålning 

på duk af A. Eklund 1788.
3
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Maj 9. A f  hr J .  P. Cederberg, Melbourne.
Porträtt af Drottning Lovisa Ulrika, oljemålning på duk. efter 

G. Lundberg.
----- , A f  fru G. W Leffler, f  Mittag.

Porträtt af erkebiskop af Wingård, oljemålning på duk af 
P. Ivrafft d. y., 1845.

A f  fröken M aria Ruckman.
Fyra miniatyrmålningar af olika konstnärer.

Juni 1. A f  konstnären Ernst Josephson.
> Canal Grande» i Venedig, oljemålning af C. Skånberg.

.....—, A f  konstnären Herman Feychting.
Skärgårdsutsigter, 2 st., gouache-målningar af C. Hilleström 

d. y.

Till handteckningssam lingen.

Mars 9. Genom testamente a f  fram l. prof. J .  W. Wallander.
En samling skissböcker, teckningar, aqvarell- och olje- 

studier. 34 n:r.
Maj 5. A f  fr ih . C. F. L. Hochschild.

Medalj gravören Fehrman d. y., laverad teckning af J. E. 
Rehn.

Maj 9. A f  fröken M aria Ruckman.
En samling porträtt, utförda i olika teckningmanér af svenska 

konstnärer. 19 n:r.
Nov. 1. A f  protokollsekreteraren N. Becker. _

Väggdekoration, arkitekturritning af L. Masreliez.

Till gravyrsamlingen.

Jan. 13. A f  g r  e f  ve Georg von Rosen.
Porträtt af Gustaf III af Th. Viero.

----- , A f  med. d:r M. Sondén.
Den romersk-katolska kyrkan; satirisk framställning af K. 

Boudous.
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Febr. 2. A f  konstnären N. P. Mandelgren,
Etsningar af L. Frölich och W. Kyhn, 5 n:r.

Mars 9. A f  konstnären R. Haglund.
Etsningar, utförda af gifvaren, 3 n:r.

April 5. A f  Rev. Cavaliere John D. Mereweather,
Rökande sällskap, grav. af Gio. Volpato.

Maj 9. A f  konstnären F. Boberg.
Etsningar, utförda af gifvaren, 2 n:r.

Sept. 13. A f  konsthandlaren H. Bukowski.
Densammes »ex libris», etsning af R. Haglund.

----- , A f  redaktör O. Granberg.
Etsningar och stålstick, 3 n:r (115 blad).

Ok t. 3. A f  fr u  E va  Upmark, f .  Kindstrand.
»Vollewijk», etsning af L. Lowenstam.

, A f  konstnären O. Sörling.
Fotomekaniskt tryck, div., 8 n:r.

Nov. 1. A f  protokolls ekr. N. Be eker.
Div. gravyrer, 7 n:r.

----- , A f  prof. O. Goldschmidt.
Porträtt af Jenny Lind, efter Magnus af H. Sagert.

----- , A f  konstnären A. L. Zorn.
Porträtt af A. H. Hägg, etsning af A. L. Zorn.

Dec. 7. A f  förläggaren H. Geber.
Porträtt af grefve C. Snoilsky, etsning af A. I,. Zorn.

Till sam lingen af graverade plåtar.

Mars 9. Genom testamente a f  fram i. prof. J .  W. Wallander. 
Liggande man, etsning af gifvaren.

Till konstslöjdsam lingen.

Febr. 3. A f  snickaremästaren E . Bohman.
Gyllenläder, en ruta.

April 5. A f  herr F re  dr. Sundevall.
Fotställ af fajans; Marieberg 1766.
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Maj 9. A f  g r  e f  ve A. Lewenhaupt.
Fat af Wedgwood-fajans.

Juni 1. A f  fr u  A. L. Brun, f  Weding.
Brodérsax af stål med guldinläggning.

Sept. 13. A f  antiqvitetshandl. A. L. Mattson.
Gyllenläder, en ruta.

Dec. 7. A f  H. M. Konungen.
Fat af portugisisk fajans. Torres Vedras. 1700-talet.
För till denna del af samlingen lemnade penninggåfvor om 

tillsammans 3,500 kronor är redogjordt sid. 13.

Bil. Lit. C.

D eposition er i N atio n alm u seu m .

Skulpturverk.

A f fr ih . G. Cederström. ,
April 5. Porträtt af H. K. H. Kronprinsen af Danmark.
-----  ----- af fru E. Wijk.
—.— -----  af fru Seton.

Samtliga i hvit marmor af I. Fallstedt.

Målningar.

Febr. 3. A f  med. d:r Bobergs dödsbo.
Porträtt af en okänd man, oljemålning af Ehrenstrahl.

----- , A f  kapten J .  Hagdahl.
Porträtt af en ung gosse, oljemålning af E. Martin. 
Sjelfporträtt af P, Hilleström, oljemålning 1771.
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April 5. A f  f r i J i . G. Cederstrom.
Baptistdopet, oljemålning af densamme.

----- , A f Kongl. Akademien f ö r  de fr ia  konsterna.
Porträtt af Jenny Lind som Norma, oljemålning af P. Söder

mark, kopia efter O. J. Södermark.
Okt. 5. A f  prof. J .  Kronberg.

Drottningen af Saba, oljemålning af densamme.
Dee. 7. A f  DD. MM. Konungen och Drottningen.

Utsigt af Stockholms slott, oljemålning af A. Wahlberg. 
Hyndan i öfversvämningen, oljemålning af Kiörboe.
Turkiska qvinnor, aqvarell af A. L. Zorn.

—.— A f  konstnären A. Lindman.
Inloppet till Stockholm, oljemålning af densamme.

Dec. 7. A f  p ro f . A. M. Hildebrandt, Berlin.
Porträtt af kon. Erik XIV, oljemålning af okänd nederländsk 

mästare på 1500-talet.

T eckningar.

Mars 9. A f  Kongl. dfv erinte ndentsembe tet.
Täflingsritningar för en teaterbyggnad i Stockholm: 21 för

slag i 239 blad.

Gravyrer.

Mars 9. A f  ju r. kand. Holm, Upsala.
En samling moderna etsningar och gravyrer af Gaillard, 

Flameng, Jacquemart m. fl., 20 blad.

Konstslöjdföremal.

Mars 9. A f  H. M. Konungen.
En samling konstslöjdföremål, sekretär, skrifbord, väggur, 

kandelabrar m. m. (7 n:r) i style Louis XV & XVI.
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Mars 9. A f  prins Oscar Bernadotte.
En samling orientaliska (kinesiska, japanska, siamesiska, 

indiska) föremål: möbler, arbeten i metall, porslin, fajans, 
elfenben, kristall, textil konst m. m. 85 n:r hemförda vid 
Vanadis’ verldsomsegling.

Sep t. 13. A f  densamme.
Vas af Sevres-porslin, utförd till minne af Vegafärden (att 

t. v. i Nationalmuseum förvaras).
Dee. 7. A f  bokbindare i hufvudstaden.

Bokband m. m., omkring 300 n:r.
----- , A f  Norrköpings litografiska aktiebolag.

Album af läder med metallbeslag.

Bil. Li t  D.

F ly ttn in g a r  a f  k o n stfö rem ål.

A. Till Nationalmuseum.

Från Lifrustkammaren.

(Enl. K. Bref den 17 Juni 1887 att såsom deposition ötVerlemnas 
dels till konstslöj dsamlingen (n:r 1—16), dels till fornsaks- 

■ samlingen (n:r 17).

1. Tronhimmel, ryggstycke och tak, dansk hautelisseväfnad. (Inv.- 
n:r 4256, 4257).

2. Bord beklädt med graverade silfvcrskifvor.
3. Sköld, lackerad, med adliga ätten Coijets vapen. dnv.-n:r 

2879.)
4. En uppsättning tennkär] ur drottning Hedvig Eleonoras Ströms- 

holmsservis (23 föremål).
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5—8. Tre knifvar och en gaffel med skaft af snidadt ben. (Carl 
XV, 513—516.)

9. Knifskaft af snidadt ben. (Carl XV, 517.)
10. Dolk med slida af jern, i slidan knif och gaffel; efter bildning. 

(Carl XV, 342.)
11. Dolk med slida af jern, gjuten, ciselerad, modern. (Carl XV, 

903.)
12. Sköld af gjutet jern. (Carl XV, 705.)
13—15. Tre dolkar af gjutet jern. (Inv.-n:r 5716—18.)
16. Bardisan med blad af gjutet jern. (Carl XV, 1235.)
17. Hjelm af brons, gammal grekisk. (Carl XV, 223.)

Från Gripsholm,

(Enl. K. Bref den 12 Oktober 1888 att med hufvudsamlingen
införlifvas.)

Neger med papegojor och markattor. Oljemålning på duk af 
Ehrenstrahl 1670. Grh. inv.-n:r 800.

Från Drottningholm.

(Att med bihanget till tafvelsamlingen införlifvas.)

Landskap, oljemålning på duk af J. A. von Gerdten. Drott- 
ningsholms inv.-n:r 116.

B. Från Nationalmuseum.

Till Hernösands läroverks museum.

(Enl. N. Prot. den 7 Dec. 1889, såsom deposition tills vidare.)

Cignani, tillskr.: Phoebus på sin vagn. K. M. 865.
Italienare, okänd: S. Bartolomeus, half figur. K. M. 1039. 
Okänd: Jungfru Maria, bröstbild. K. M. 53.
Nederländare, okänd: Strandstycke. K. M. 393.
Giordano, Luca, tillskr.: Martyr som halshugges. N. M. 92. 
Maratti, C., kopia efter: Maria med Jesusbarnet. N. M. 100. 
Orsi, Lclio, tillskr.: Maria med Jesusbarnet. N. M. 117,
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Okänd: S. Sebastian, hel fig. N. M. 224.
Italienare, okänd: Jesusbarnet, sofvande. N. M. 229. 
Netscher, C., kopia efter: Faun och nymf. N. M. 697.

Till den nordiska utställningen i Köpenhamn.

(Utlånade enl. K. Bref den 23 Mars och 18 Maj, åtcrstälda före
årets slut.)

Den lilla axplockerskan, oljem. af H. Salmson. N. M. 1362. 
Holländsk interiör, oljemåln. af F. Fagerlin. N. M. 1364. 
Landskap, motiv från Skottland, oljem. af A. Lindström. 

N. M. 1369.
Räffamilj, oljem. af B. Liljefors. N. M. 1376.
I stenbrottet, oljem. af A. Jungstedt. N. M, 1380.
Nocturne, oljem, af Eilif Petersen. N. M.
Porträttbyst af kronprinsessan af Danmark i hvit marmor af 

I. Fallstedt.

Till den internationela utställningen i München.

Porträtt af frih A. E. Nordenskiöld, oljem. af G. von Rosen.
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AF

G U S T A F  U P M A R K ,
I N T E N D E N T  V ID  N A T IO N A L M U S E U M .
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Underdånigt memorial.

o
vfcnom  Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 10 December 
1880 äro under Nationalmusei intendents öfvcrinseende stäldajem- 
väl de staten tillhöriga samlingarna af konst- och konstindustri
föremål på (Iripsholms slott. Under der pågående arbeten har



nödvändigheten af en utgallring af odugliga eller obehöfliga taflor 
samt af en omplacering af samlingen i dess helhet visat sig allt 
mera oafvislig. Men denna förutsätter i sin ordning åtskilliga 
smärre förändringar af lokalerna och sammanhänger i någon mån 
med planen för samlingarnas förevisning samt deras och byggna
dens skyddande mot eldfara. Då slottet j em väl i öfrigt synes mig 
vara i behof af en större konstnärlig omvårdnad, än som hittills 
kommit detsamma till del, anhåller jag att härmed få till Eders 
Kongl. Maj:t öfverlemna följande underdåniga memorial angående

a) ordnande af förevisningen,
b) ordnande af samlingen,
c) dess och slottets skyddande mot eldfara, samt
d) behofvet af en restauration af slottet i dess helhet.

A. Gripsholms slott med sitt natursköna läge, sina historiska 
minnen och sina betydliga samlingar utgör sedan omkring 50 år 
tillbaka under somrarna ett omtyckt mål för lustresor och utflykter. 
Regelbundna lustfärder anordnas hvarje torsdag och söndag från 
hufvudstaden, hvartill kommer ett stort antal extra turer* både från 
denna och öfriga städer vid Mälaren liksom från den närmaste om
nejden. Staden Mariefred står derjemte i regelbunden daglig ång- 
båtsförbindelse med hufvudstaden. Antalet lustresor liksom öfver 
hufvud antalet besökande synes år för år vara i stigande. Den 
resande landsortsbon, som för sitt nöje gästar Stockholm, utlän- 
dingen, som besöker vårt land, låta i regeln en resa till Gripsholm 
ingå i sitt program, och en utflykt dit anbefalles på det lifligaste 
både i inhemska och utländska resehandböcker. Härtill kommer, 
att reslusten både hos oss och annorstädes säkerligen är i stigande, 
och att en ytterligare utveckling af samfärdsförhållandena, jemväl 
åt detta håll, både är möjlig och sannolik.

Slottet har, sedan den af ålder befintliga porträttsamlingen på 
1820-talet hastigt ökades, kommit att betraktas som ett slags mu
seum, och det inrymmer också som bekant en ansenlig samling

* År 1886 voro 22 sådana annonserade i vStockholmstidningarna. Sön- 
dagcn den 22 Juli innevarande är (1888) anlände till Mariefred 9 ångbåtar med 
lustresande.
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porträtt, hvars nummertal för närvarande uppgår till omkring 1750. 
Med största beredvillighet hålles den minnesrika byggnaden liksom 
samlingarna sedan långt tillbaka tillgängliga för allmänheten, men 
det sätt, hvarpå förevisningen är ordnad, motsvarar ej längre de 
ändrade förhållandena, den tillökning i besöksantalet, som uppstått 
genom allt mer lättade kommunikationer.

De besökande anmäla sig hos slottets vaktmästare, som för 
dem omkring genom de olika våningarna och fäster uppmärksam
heten vid hvad som kan vara af intresse. Ersättning för sålunda 
förorsakadt besvär lemnas i form af frivillig afgift, »drickspengar», 
som till beloppet torde vara mycket vexlande.

Detta förevisningssätt låter sig, om man frånser det otids
enliga i den s. k. frivilliga afgiften, utan någon svårare olägenhet 
användas, när två, tre personer eller ett mindre sällskap önskar 
bese slottet. Likväl må anmärkas, att det är mindre fördelaktigt 
för den, som vill taga noggrannare kännedom om någon viss del 
af byggnadens inre eller af porträttsamlingen, då han sålunda göres 
beroende af det tillfälliga sällskap, till hvilket han kommit att 
sluta sig. Men ännu ogynsammare gestaltar sig saken på de stora 
lustresdagarna, framför allt på söndagarna, då de besökandes antal 
kan uppgå till 1000—1500 personer#. Vid sådana tillfällen kan 
naturligtvis endast ett begränsadt antal, 200—300 personer i gån
gen, insläppas. Nu företages vandringen genom slottet under led
ning af vaktmästaren, med biträde af en eller två vaktknektar, 
som afsluta tåget. Om någon orienterande förevisning kan under 
sådana förhållanden ej bli fråga. Det hela gestaltar sig till en så 
hastig rusning som möjligt genom våningarna. För att ej den 
otåliga skaran skall utan all tillsyn sprida sig i hela byggnaden, 
m åste våning för våning stängas och öppnas man kunde säga 
att ett slags »slussning» eger rum — hvarvid många, som märka 
sig vara innestängda, bli otåliga och oroliga eller till och med 
ohöfliga. Synnerligen stor säkerhet för ett aktsamt beseende af 
lokalerna, af de dyrbara möblerna eller af konstföremålen tinnes 
under sådana omständigheter ej, och detta så mycket mindre, som 
intet kontrolleradt afleinnande af käppar, paraplyer, korgar, knyten 
och dylikt eger rum. Skulle t. ex. af okynne eller annan anlcd *

* Söndagen den 22 Juli 1888 räknades 1,350 besökande.
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ning cn panik uppstå, så kunde allvarsamma olycksfall inträffa 
bland den ofta tätt packade skaran. Det är väl också på grund 
häraf, som man numera å söndagarna ej anser sig kunna förevisa 
det s. k. svenska galleriet, nedre rundeln i sydöstra eller teater
tornet, ehuru här inrymmas just de porträtt, som kunna antagas 
ega det högsta intresset för den svenska allmänheten.

Medan förevisningen på detta sätt pågår inom slottet, samlas 
efter hand på borggården nya väntande skaror, mången gång 
större än det antal, som på en gång rimligen kan släppas in. Det 
har till och med händt, att personer, som kommit till Gripsholm 
för att se slottet, under sådana förhållanden måst återvända med 
oförrättadt ärende. Att stämningen här ute ej alltid är den bästa, 
kan man lätt inse, synnerligen som yttre borggården både saknar 
sittplatser och skydd mot sol och regn. Det vittnar i san
ning om mycken godmodighet, att ej obehagliga uppträden oftare 
ega rum.

Olägenheterna skulle kunna afhjelpas genom cn på museivis 
anordnad förevisning af slottet och dess samlingar. Först och 
främst bör en bestämd afgift fastställas för tillträde till detsamma. 
Så var fallet vid Ulriksdals slott den tid större delen af konung 
Karl XY:s testamenterade samlingar der förvarades. Det samma 
eger rum vid förevisningen af Kalmar slott med länets fornminnes
förenings der inrymda samlingar. Äfven i utlandet eger ett lik
nande förhållande rum flerstädes. Så med Rosenborgs, Fredriks- 
borgs och Kronborgs slott i Danmark, med Wartburg och Hei
delberg i Tyskland, för att anföra några allmännare bekanta 
exempel.

Så som trafikförhållandena under de senare åren varit ord
nade, är det i regeln blott på Söndagar och Torsdagar under som
marens 3 V2 månader, i allt omkring 30 -40 dagar, som något större 
antal besökande vid Gripsholm är att motse. Med hänsyn härtill 
bör äfven förevisningen ordnas. Den besökande, som för dessa 
dagar vederbörligen löst sitt inträdeskort, bör få efter behag gå 
fritt omkring i slottets lokaler och bland dess samlingar, under 
de timmar, exempelvis kl. 12—4, då dessa hållas tillgängliga. Till
synen i trappor, salar och korridorer skulle härvid bestridas af 
sär skil dt anstälda biträden under öfverinseende af lämplig person.
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För fullständig bevakning, biljettförsäljning, garderob stj enst, vakt
hållning vid ytterporten torde erfordras 10, högst 12 personer. 
(ärkulationen skulle regleras genom anvisningstaflor, uppspända 
snören, genom planritningar på katalogernas eller den tryckta väg
visarens omslag o. s. v., så att den besökande i regeln ej behöfde 
mer än en gång passera samma rum. Å andra tider än de ofvan 
nämnda torde, åtminstone tills vidare, det nuvarande förevisnings- 
vSättet genom slottsvaktmästaren kunna bibehållas, dock mot er
läggande af en till beloppet faststäld afgift och i öfrigt under nödig 
kontroll. Genom en sådan anordning skulle säkerligen både de 
besökandes och slottets fördel bäst tillgodoses. Den som i all 
hast vill skaffa sig en öfverblick af slottets inre, kan göra en 
snabb vandring genom salarna; den som vill grundligare taga 
kännedom om samlingarna, har tillfälle härtill, och jemväl konst
vännen skulle under sådana förhållanden med fördel kunna bese 
slottet på en Torsdag eller Söndag, något som nu knappast låter 
sig göra.

Beträffande beloppet af den afgift, som bör erläggas för till
träde till med denna likartade samlingar eller lokaler, råder stor 
olikhet.

1 Kalmar erlägges å ordinarie förevisningstider en afgift af 
25 öre, men endast 10 öre om söndagarna; vid extra förevisning 
deremot 50 öre. I Fredriksborgs slott i Danmark, der förevis
ningen synes mig vara på ett mönstergilt sätt ordnad, utgör af- 
giften 35 öre för person med nedsättning för föreningar och kor
porationer, som önska samfäldt bese slottet. Till Rosenborgs slott, 
som förevisas under ledning af en tjensteman, erhålles tillträde 
mot lösen af inträdeskort, som kostar'6 kronor, men som gäller 
för 1 12 personer. I Heidelberg liksom i Wartburg erlägges en
afgift af 1 mark med 50 pf:s förhöjning för hvarje följande person.

Vid Gripsholms slott synes med afseende å samlingarnas om
fattning och behofvet af en jemförelsevis talrik bevakningspersonal, 
norm al afgift en å hvardagarna böra bestämmas till 50 öre, hvilket 
är det för tillträde till Nationalmuseum och för tillträde till Lifrust- 
kammaren bestämda belopp. Dock bör härvid iakttagas, att slottet 
vid de tider, då full bevakning ej är anordnad, ej öppnas för lägre 
afgift än t. ex. 2 kronor, berättigande till inträde för 1—4 personer.
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samt med 50 öres förhöjning för hvarje följande person. Å sön
dagarna synes likväl afgiften ej böra sättas högre än till 25 öre, 
hvarjemte tillfälle bör finnas för dem, som anordna större lust
resor för föreningar och sällskap att, vid på förhand gjord reqvi- 
sition af ett större antal biljetter, erhålla lämplig nedsättning, t. ex. 
af 20 eller 40 procent.

Personer, som för studier eller kopiering önska begagna 
samlingarna under någon längre tid, borde kunna få tillfälle att 
lösa månadskort, möjligen äfven att efter föregående anmälan och 
pröfning samt på anbefallning af intendenten vid Nationalmuseum 
erhålla fritt tillträde. Förteckning på personer, som erhållit sådan 
rättighet, liksom på utförda kopior borde för hvarje år föras samt 
insändas till intendenten vid Nationalmuseum.

Någon tillökning af den vid slottet anstälda ordinarie perso
nalen är för genomförandet af denna förändring ej behöflig. Be
vakningen eller förevisningen ombesörjes i främsta rummet af den 
i stat upptagne vaktmästaren och vaktknekten, hvilkas för när
varande mycket små ordinarie inkomster genom bidrag från de 
inflytande förevisningsmedlen höjas till belopp, som motsvara 
dem, som åtnjutas af andra i statens tjenst anstälda personer i 
liknande ställning. Detta bidrag skulle för den förste vaktmästa
ren möjligen kunna tänkas utgå i form af en bestämd andel af 
inkomsten. Den i öfrigt behöfliga personalen anställes mot tim- 
aflöning, och torde i detta afseende aftal lätt kunna träffas med 
lämpliga personer, företrädesvis sådana, som eljest äro anstälda i 
slottets tjenst, t. ex. vid dess trädgård eller diurgård.

Medel till bestridande af kostnaden för dessa aflöningar böra 
kunna erhållas genom de inflytande förevisningsmedlen. Till hvad 
belopp dessa uppgå, är med det nuvarande förevisningssättet omöj
ligt att afgöra; enligt en approximativ beräkning torde omkring 
2,000 kronor ej vara för högt tilltaget*'. Det är likväl härvid att 
antaga, att i den mån förevisningen ordnas på ett för allmänheten 
behagligare sätt och kommunikationerna ytterligare lättas, t. ex.

* 15 söndagar med 360 besök å 25 öre =  (90 x 15) — kr. 1,350: —
15 torsdagar „ 50 „ ä 50 öre =  (25 X 15) =  „ 375: —
Öfriga besök ............................................. .......... ....... =  „ 225: —

»Summa kr. 2,000: —
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genom insättande af ännu en tur- och retur-färd i veckan från 
Stockholm, en ökad inkomst äfven är att motse. För jemföreisens 
skull kan nämnas, att förevisningen af Kalmar slott under hvart 
och ett af de sista åren inbragt 900—1,000 kronor, att vid Fredriks- 
borg inträdesafgifterna uppgå till 8—9,000 kronor årligen, samt att 
slottet Wartburg i årlig inkomst af förevisningen af slottet och af 
uthyrningen af ett der bredvid beläget litet värdshus, uppgafs hafva 
ett belopp af 18,000 mark.

Dagkostnaden för förevisningen af Gripsholms slott å Sön
dagar och Torsdagar torde ej behöfva uppgå till högre summa än 
omkring 16 kronor eller för 30 dagar omkring 500 kronor, hvar- 
till kommer fyllnad i den ordinarie vaktbetjeningens löner. Åter
stoden kunde härefter delas lika mellan slottet och samlingarna, 
att användas till lokalernas och konstföremålens vård och un
derhåll.

På grund af hvad jag sålunda anfört, får jag härmed i under
dånighet hemställa:

att Eders Kongl. Maj:t täcktes bestämma, att Gripsholms slott 
och samlingar hädanefter skola vid de tider, då slottet ej är upp
taget för den kungliga familjens räkning, förevisas mot en afgift, 
hvars belopp af Eders Kongl. Maj:t i nåder fastställes;

att Eders Kongl. Maj:t täcktes uppdraga åt Nationalmusei 
nämnd att i enlighet med af Eders Kongl. Maj:t faststälda grunder 
samt efter intendentens ,vid Gripsholm hörande utfärda närmare 
detaljerad förevisningsplan samt ordningsregler för besökande och 
kopierande;

att Eders Kongl. Maj:t täcktes uppdraga åt intendenten vid 
Gripsholms slott att med lämpliga personer träffa aftal angående 
bevakningen, äfvensom att uppbära och redovisa inflytande före- 
visningsmedel.

B. För att porträttsamlingen skall kunna göra sig gällande 
ur historisk och konstnärlig synpunkt samt för konstvännen och 
allmänheten medföra det gagn och nöje, som man kan ha rätt att 
vänta af densamma, är en omplacering af taflorna nödvändig.

Något system för placeringen har aldrig funnits, såsom tyd
ligen framgår af de äldre inventarierna och katalogerna. Mål

4
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ningarna ha varit ordnade ur dekorativ synpunkt eller efter andra, 
mera tillfälliga grunder. För vissa afdelningar eller grupper, t. ex. 
det s. k. svenska galleriet, har visserligen en mera systematisk 
anordning blifvit åtminstone delvis genomförd, för så vidt näm
ligen utrymmet och taflornas skick så medgifvit. Men i allmänhet 
ha nytillkomna porträtt stuckits in, der det för tillfället passat 
sig, liksom taiior af rent yttre skäl, t. ex. ramens eller dukens 
skick, fått byta plats. Så finnas exempelvis grupper af svenska 
privatpersoners porträtt ej blott i det s. k. svenska galleriet, utan 
jemväl i småvåningarna på vinden, i den lilla våningen högt upp 
i Griptornet och i den s. k. nedre halfgången mot inre borg
gården. Många ha blifvit uppsatta i de olika bostadslägenheterna 
kring yttre borggården. Sammanhängande sviter af utländska por
trätt ha likaledes blifvit skingrade åt flere olika håll inom slottet. 
De omplaceringar, som derstädes verkstälts under min tillsyn åren 
1887 och 1888, ha gått ut på att provisoriskt och som förberedelse 
för en definitiv placering, sammanföra de spridda grupperna.

För att underlätta en blifvande systematisk anordning af 
samlingen, bör först och främst en utgallring ega rum af de tafior 
eller andra konstföremål, som för densamma äro antingen odugliga 
eller obehöfliga.

Till den förstnämnda gruppen räknas i främsta rummet ett 
antal porträtt, som kunna anses sakna både konstnärligt och histo
riskt värde. Sådana äro t. ex. bilderna af de vestfaliska freds- 
ombuden, en nummerstark serie utförd af en mycket otymplig hand 
efter någon af de flere kopparstuckna sviter, som sågo dagen på 
1600-talet, och hvilka alla ytterst grunda sig på Anselm van Hulles 
i oljemålning utförda original. De flesta på Gripsholm befintliga 
kunna anses rent af karrikaturmässiga. Det samma är förhållandet 
med åtskilliga svenska porträtt från 1600-talet, kopior möjligen i 
tredje, fjerde hand efter på andra håll befintliga original. Hit hör 
vidare en talrik följd porträtt af lärde och konstnärer från äldre 
tid, i ytterst dåligt skick och af motsvarande utförande, hvarjemte 
flere enstaka dukar, gamla studiehufvud och dylikt, som af misstag 
blifvit ansedda som porträtt, kunna räknas hit.

Såsom odugliga får man vidare anse porträtt, som äro i 
det förfallna skick, att de ej vidare kunna repareras: bilder på
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hvilka t. ex.. färgen i ansigtet helt och hållet fjällat af. Angå
ende tillvaratagandet af dessa taflor kommer här nedan förslag 
att göras.

Den andra gruppen af taflor, hvilka kunna utgallras, utgöres 
af de för samlingen i deras egenskap af dubletter obehöfliga. 
Att sådana finnas och i stor myckenhet, har sin grund deri, att 
vid omflyttningar på andra kungliga slott, t. ex. Stockholms eller 
Drottningholms, för rummens dekoration obehöfliga taflor utan 
vidare skickats till Gripsholm. Många ha äfven ditkommit som 
gåfvor. Det kan exempelvis nämnas, att Gustaf Vasa förekommer 
i samlingen 12, Gustaf II Adolf 13, Gustaf III 15, Gustaf IV Adolf 
11 gånger. Af Carl XI finnas 18, af Carl XII 22, af Fredrik I 16 
porträtt. På samma sätt förhåller det sig med drottningar och 
prinsessor, särskildt af det pfalziska huset. Men äfven af enskilda 
svenska och furstliga utländska personer förekomma talrika dublett
porträtt. Så af Klas Kristcrsson Horn (3), af F. A. von Fersen (3), 
af C. G. Tessin (5), af konungarne Fredrik II (4) och Christian 
IV af Danmark (4), af konung Stanislaus Leczinsky (4), af landt- 
grefve Carl af Hessen och hans gemål Maria af Kurland, konung 
Fredriks föräldrar (7) o. s. v. Det är gifvet, att många af dessa äro 
för samlingen obehöfliga, att de med fördel skulle kunna afsöndras, 
och att de skulle på annat håll göra bättre nytta. Jag vill i detta 
afseende särskildt såsom lämpliga förvaringsorter nämna Kalmar 
slott, möjligen äfven Strömsholm. Den förra i historiskt och 
konstnärligt afseende så märkliga byggnaden, delvis restaurerad, 
skulle genom öfvertagandet af ett antal historiska porträtt vinna 
ytterligare i intresse, och taflorna kunna i länets fornminnes
förening, som fått lokaler i slottet åt sig upplåtna, påräkna en sak
kunnig och samvetsgrann vård. Likaså finnas vid Strömsholm flere 
för tafvel upp sättning lämpliga rum, hvarjemte möjligen ett utbyte 
skulle kunna ske af några der befintliga dublettporträtt.

Genom en sådan utgallring som den föreslagna skulle sam
lingen endast vinna i inre värde liksom i öfverskådlighet. Intrycket 
af det hela skulle bli redigare, kraftigare, af större historiskt och 
konstnärligt intresse. Utrymme skulle vinnas, och svårigheterna 
vid en systematisk placering minskas, då numerär en antagligen 
blefvc nedsatt med omkring 300 nummer. Det är min afsigt att,
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så snart de nödiga förarbetena blifvit afslutade, i denna fråga in
komma med detaljeradt underdånigt förslag.

Den återstående samlingen låter sig naturligt uppdelas i en 
svensk och en utländsk hufvudafdelning, båda tills vidare af ungefär 
samma styrka, den senare måhända kräfvande mera utrymme, då 
dukarnas format här i allmänhet är större. Inom den svenska 
hufvudafdelningen (A) utgöres en grupp af de kungliga och furst
liga porträtten (I), en annan (II) af de enskilda, hufvudstommen i 
det s. k. svenska galeriet. Såsom en tredje grupp (III) kan man 
hit slutligen hänföra åtskilliga kuriosa af allehanda slag: äldre 
svenska fantasiporträtt, målningar och teckningar af svenska kung
liga personer eller deras omgifning, gravyrer, porträtt af favorit
hästar, hundar och dylikt, allt konstföremål, som kunna ha ett visst 
intresse på grund af sin härkomst eller andra med dem förenade 
minnen, men strängt taget ej tillhöra hufvudsamlingen.

Inom den utländska hufvudafdelningen (B) fördelas de olika 
grupperna lämpligast efter familjer och nationalitet. Den talrikaste 
af dessa grupper (I), den som tillika kan sägas bilda kärnan för 
hela Gripsholmsamlingen, utgöres af porträtten af drottning Hedvig 
Eleonoras slägtingar, hennes föräldrar och förfäder samt hennes 
syskon och svågrar med deras barn. En annan grupp (II) utgöres 
af konung Fredrik I:s slägtingar, medlemmar af de hessiska och 
kurländska husen. Härtill komma vidare grupperna af öfriga 
tyska porträtt (III), af danska (IV), af engelska (V), af franska, 
italienska och spanska porträtt (VI) samt af ryssar, polacker, 
orientaler (VII).

Men äfven inom hvar och en af de sålunda uppstälda grup
perna, särskildt dem, som tillhöra den utländska hufvudafdelningen, 
torde det blifva nödigt att i allmänhet genomföra en åtskilnad 
mellan de arbeten, som vare sig på grund af framställningens inne
håll, d. v. s. den framstälda personlighetens betydelse, eller ut
förandets godhet kunna anses ega något allmännare intresse, och 
dem, som sakna dessa förutsättningar. I de till förevisning afsedda 
delarna af slottet böra hufvudsakligen och företrädesvis uppsättas 
taflor, som tillhöra den förra klassen, hvaremot utrymme för den 
senare bercdes i de smärre rummen och korridorerna eller i bygg
naderna kring yttre borggården.
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För placeringen af tafvelsamlingen kunna tvenne hufvud- 
alternativ uppställas. Enligt det ena af dessa, som på det närmaste 
sammanhänger med frågan om en blifvande restauration af slottet, 
borde i hufvudvåningarna endast uppsättas sådana taflor, som fullt 
harmonierade med omgifningen, som vore egnade att ur personal- 
och kostymhistorisk synpunkt fullständiga det intryck af en viss 
tidsperiod, som rummens öfriga inredning vore afsedd att gifva. 
För dessas dekorativa utstyrsel borde då i öfrigt anlitas de rika 
förråd af väfda tapeter och andra äldre textilföremål, öfver hvilka 
slottet kan förfoga. För den öfriga delen af tafvelsamlingen kunde 
och borde deremot i vindsvåningen anordnas ett särskildt, för detta 
ändamål afsedt tafvelgalleri med passande belysning.

Då det emellertid äfven i lyckligaste fall torde dröja många 
år, innan denna plan kan förverkligas, är hufvudvigten här lagd 
vid det andra alternativet.

Detta utgår från den förutsättningen, att den nuvarande in
redningen i hufvudsak bibehålies. Någon strängt systematisk place
ring kan visserligen då ej genomföras redan på grund af rummens 
och väggytornas olika storlek, läge och nuvarande utstyrsel, men 
åtskilliga ändringar till det bättre kunna dock åstadkommas. An
ordningen torde då i hufvudsak blifva följande.

1 kungsvåningen, 2 trappor upp (n:r 3 å planen), inrymmas 
jemte den här befintliga sviten af svenska regenters bilder, porträtt 
af svenska kungliga och furstliga personer samt deras närmaste 
slägtingar från Gustaf Vasas till och med Fredrik I:s tid.

I drottningvåningen (n:r 6 å planen) ordnas porträtt af det 
Holstein-Gottorpska husets medlemmar och anhöriga från och med 
Adolf Fredrik till och med Carl XIII, äfvensom af åtskilliga andra 
öfver hufvud med dem samtida utländska furstliga personligheter, 
t. ex. det preussiska husets medlemmar, målade af A. Pesne.

I den lilla prinsessvåningen (n:r 4 å planen) beredes plats för 
porträtt af den nu regerande dynastiens medlemmar och med dem 
samtida furstliga personer.

Den öfriga delen af den öfre våningen, rikssalen jemte den 
hit förande korridoren, öfre förmaket (n:r 5 å planen) och Gustaf 
III:s runda salong i teatertornet anslås åt porträtt af utländska 
furstliga och kungliga personer, företrädesvis af större format.
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I nedre våningen upplåtes det nuvarande svenska galleriet, 
nedre förmaket, nedre salen samt de till enkedrottningens våning 
hörande rummen (n:r 1 å planen) mellan griptornet och fängelse
tornet åt hufvudsaml ingen af enskilda svenska porträtt, så vi dt 
möjligt kronologiskt ordnade, hvarjemte ett rum här upplåtes åt 
de danska porträtten.

I de nu s. k. danska och engelska rummen i drottningflygeln 
jemte det tillstötande s. k. hofmästarinnerummet (n:r 2 å planen) 
inrymmas de smärre porträtt, som tillhöra den utländska hufvud- 
gruppen och som ej erhållit plats i öfre våningen,

För de till hufvudsamlingen hörande porträtt, som ej på detta 
sätt blifvit placerade, kan, såsom redan blifvit antydt, plats lämp
ligen beredas i slottets småvåningar oeh korridorer.

De utgallrade porträtten kunna erhålla plats i de till teater
våningen hörande rummen i öfre våningarna af drottningflygeln.

För att kunna genomföra den här angifna planen till place
ring af samlingen fordras emellertid här och hvar några smärre 
förändringar eller reparationer, för hvilka här redogöres:

1 nedre förmaket saknas tapet (af papper) bakom.de här upp
satta större taflorna, af hvilka flere böra flyttas. Rummet behöfver 
i följd häraf ny väggdekoration af enklare art.

I nedre (s. k. franska) salen bör midtelbandlisten å panelen 
flyttas ned till vanlig bröstningshöjd, hvarigenom plats här skulle 
kunna beredas för porträtt i helfigur och naturlig storlek.

I den s. k. gobelinsalongen i enkedrottningens våning äro 
väggarna för närvarande klädda med gobelintapeter ur olika sviter, 
samtliga illa sönderklippta för att passa in på väggfälten. Dessa 
tapeter, som framställa scener ur franska skådespel från 1700-talet 
och således föga passa i stil med den närmast belägna interiören 
från 1500-talet i »hertig Carls kammare», böra nedtagas och repa
reras, hvar efter ny väggdekoration bör ordnas i rummet.

Likaså bör för likformighetens skull i det härintill liggande 
kabinettet den i modern korsstyngsöm (tapisserisöm) utförda vägg
beklädnaden nedtagas samt väggen härefter ordnas och målas.

I öfre våningen behöfver väggbeklädnaden och panelverket i 
öfre förmaket liksom den höga panelen i gången mellan detta rum
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och rikssalen ordnas, allt i ändamål att här må kunna uppsättas 
helfigurporträtt i naturlig storlek.

För genomförande af här ofvan angifna plan för slottets före
visning och porträttsamlingens placering är det vidare nödvändigt, 
att de s. k. danska j ernte närliggande rum i våningen 1 tr. upp 
i drottningflygeln, hvilka hittills i allmänhet ej plägat förevisas, 
blifva tillgängliga för allmänheten på de allmänna förevisnings- 
dagarna. Här skulle nämligen samlingen af utländska porträtt af 
smärre format än helfigur erhålla sin plats. Dessa rum ha under 
de senare åren då och då begagnats till privatbostad, hvarvid äfven 
det i bottenvåningen härstädes befintliga köket varit användt. Både 
för att samlingen må blifva tillgänglig och för att den med be
boendet under en längre tid oundgängligen förenade eldfara må i 
möjligaste måtto undvikas, synes detta förhållande böra upphöra. 
— Genom öppnandet af dörren från sydöstra tornrummet till drott
ningflygelns förstuga, samt borttagande af den brädvägg, som nu 
afdelar det mörka rummet i muren mellan nedre förmaket och 
salen i samma flygel, kan cirkulation af de besökande åstad
kommas.

Såsom ett önskningsmål för främjande af cirkulationen af 
besökande må äfven anses ordnandet af den trappa, som från vinds
våningen vid sidan af nordvestra eller griptornet leder öfver stora 
porthvalfvet ned på inre borggården. Härigenom skulle den nu
varande hufvudtrappan å de stora förevisningsdagarna endast be- 
höfvas för uppgående, hvar emot den andra skulle användas för 
nedgående. För detta ändamål borde steg af plansten inläggas på 
de nuvarande tegeltrappstegen i trappans öfre del, ledstänger eller 
kordonger anbringas, samt de nakna tegelväggarna och hvalfven 
vare sig fogstrykas eller klädas med puts och dekoreras på ett 
byggnadens karakter motsvarande sätt.

1 enlighet härmed får jag sålunda i underdånighet hemställa: 
att Eders Kongl. Maj:t täcktes till dess hufvuddrag godkänna 

klen anordningsplan, som här ofvan af mig blifvit framstäld;
att Eders Kongl. Maj:t täcktes tillåta, att den nedre våningen 

i drottningflygeln må i likhet med öfriga delar af slottet hållas till
gänglig vid förevisningen, samt

att Eders Kongl. Maj:t täcktes, i samband med den besigtning
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af slottet, hyarom här nedan säges, låta utreda, i hvad mån kost
naden för ofvan anförda smärre förändringar i lokalerna må kunna 
bestridas af de för slottets underhåll afsedda medel.

C. Vidare torde böra tagas i öfveryägande, hvilka åtgärder 
kunna vara behöfliga till slottets skyddande mot eldfara.

Om det bestämmes, att ingen del af det egentliga slottet hädan
efter får begagnas som privatbostad, så vore visserligen en väsentlig 
anledning till eldfara upphäfd. Askledarne oeh den befintliga eld- 
släckningsmaterielen äro, för så vidt jag har mig bekant, i felfritt 
skick. Men då slottet, i sin egenskap af kungligt lustslott, då och 
då lärer komma att, om ock endast för någon kortare tid, använ
das som vistelseort för medlemmar af den kungliga familjen och 
deras uppvaktning, då det i denna sin egenskap bör hållas i fullt 
brukbart och beboeligt skick, samt då det i alla händelser är tänk
bart, att eldsolycka genom oförsigtighet, okynne eller på annat 
sätt kan framkallas, så synes det önskligt och nödigt:

att en noggrann undersökning af alla eldstäder och rökgångar 
i vslottet verkställes;

att de brandbottnar som finnas, noggrant undersökas och, der 
så finnes behöfligt, fullständigas;

att slottet i öfrigt genom insättande af jerndörrar på behöriga 
ställen samt genom uppdragande af brandmurar genom vindsvånin
gen upp öfver yttertaket, delas i två eller flere från hvarandra 
isolerade afdelningar, hvarvid såsom särskildt eldfarliga partier 
böra framhållas hela vindsvåningen samt teater våningen.

Det torde äfven böra utredas, huruvida en vattenreservoar 
läte sig anordnas i ett eller två af tornen samt i hvad mån eld- 
släckningsmaterielen behöfver fullständigas.

I sammanhang härmed bör framhållas den ur konstruktiv syn
punkt mindre tillfredsställande anordning, som eger rum i bygg
nadsräckan mellan nordvestra eller griptornet och sydvestra eller * 
fängelsetornet. Hela detta utrymme upptages i öfre eller hufvud- 
våningen af ett enda rum, rikssalen, hvars tak uppbäres af omkring 
30 fot långa bjelkar, som gå tvärs öfver rummet och således med 
ändarna hvila på yttermurarna. Men pä dessa bjelkar hvilar nu
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hela den räcka af smårum, som är belägen här ofvanpå i vinds
våningen utmed den kring vinden löpande gången, således en ganska 
betydlig murmassa. Härtill kommer, att denna gång här är belagd 
med plansten, som ytterligare ökar tyngden. Det kan ifrågasättas, 
om ej en förändrad anordning af denna del af byggnaden är rent 
af nödvändig, hvarvid taket i rikssalen kunde höjas och en större 
sal för målningar anordnas der ofvan i stället för den nuvarande 
vindsvåningen.

I öfverensstämmelse härmed och enär Gripsholms slott både 
genom sina minnen, sin inredning och sina samlingar är af den 
högsta nationela och konstnärliga betydelse, får jag i underdånig
het hemställa:

att Eders Kongl. Maj:t täcktes anbefalla Kongl. öfverintendents- 
embetet, att, med hänsyn till behöfligheten af vissa här ofvan an
tydda förändringar samt af slottets skyddande mot eldfara, låta 
verkställa en noggrann undersökning af Gripsholms slott, samt på 
grund deraf inkomma med underd. förslag till de åtgärder, som 
med anledning häraf kunna behöfva vidtagas.

D. Jag har i det föregående hufvudsakligen framhållit behöf
ligheten af sådana förändringar, som med afseende å placeringen af 
tafvelsamlingen eller ur rent praktisk synpunkt varit af behofvet 
påkallade. Men på en sådan byggnad som Gripsholms slott kunna 
äfven ställas andra fordringar af mera ideel art. Visserligen kan 
slottet ej i egentlig mening sägas vara förfallet. Men det har dock 
under århundradenas lopp undergått flere i allmänhet föga lyckliga 
förändringar. Man skönjer mångenstädes spåren af hvad jag skulle 
vilja kalla en andlig vanvård, och slottet svarar ej mot de fordrin
gar, som konstsinnet och fosterlandskänslan ha rätt att ställa derpå. 
Det har dock ej blifvit bortglömdt. Tusentals både svenskar och 
utländingar komma hit hvarje sommar, och ehuru det ej på många 
år varit användt som kunglig bostad, besökes det dock ej sällan 
af konungahusets medlemmar och deras höga gäster ur främmande 
furstehus. Man måste dock tyvärr medgifva, att just de, som på 
grund af sakkunskap och konstsinne mest borde kunna intressera 
sig för den gamla byggnaden, som äro i tillfälle att anställa jem-
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föreLse med motsvarande nationalminnesmärken i andra land, ej föra 
med sig från Gripsholm något oblandadt godt intryck. Betydelsen 
af ett sådant minne som detta slott för stärkande och näring af 
fosterlandskänslan får dock ej underskattas. Den är för visso af 
en mera äkta och mera naturlig art, än den ett museum med dess 
sammanförande af enskildheter någonsin Ivan ega. Gripsholm är 
i behof af en med sakkunskap, konstsinne och framför allt med 
pietet och varsamhet företagen restauration. Men denna bör ej, 
såsom af de antydda förutsättningarna framgår, vara af någon allt
för genomgripande, omstörtande, derför ej heller för dyrbar art.

Det må tillåtas mig att här i korthet framhålla några af de 
förändringar, i allmänhet liktydiga med försämringar, som slottet 
undergått under tidernas lopp*.

Hvad först beträffar byggnadens yttre, så är detta mycket 
enkelt och saknar nästan alla dekorativa detaljer. Sådana ha dock 
funnits, om ock sparsamt. Sålunda ses på yttre sidan af sydöstra 
(teater-) tornet ännu de konsoler, som uppburo tvenne här befint
liga täckta altaner, »utbygda lustrum», som de kallas i Ljungmans 
beskrifning på Gripsholm af 1755. Dessa altaner nedtogos redan 
på 1600-talet.

Ett hängtorn, »karnap», på inre borggården nedrefs på Gustaf 
III:s tid, då den nuvarande hufvudtrappan anlades. Säkerligen har 
denna utbyggnad, hvars läge och mått ses på en i slottets arkiv 
befintlig planritning från år 1706, haft en dekorativ karakter och 
bidragit att mildra enformigheten af den inre borggården.

Att döma af gravyren i Dahlbergs Suecia har gafveln till den 
under Carl IX tillbygda flygeln åt yttre borggården haft ett krön 
i renässansstil. Någon liknande prydnad torde älven hafva funnits

* För Gripsholms slotts och dess samlingars historia hänvisas förnäm
ligast till: Ljung man, C. F, Beskrifning om Gripsholms slott. l:a uppl. 1755, 
2:a uppl. 1790. Nordensvan, G., Gripsholm. Sthlm 1880. Eichhorn, C., Grips
holms slotts konsthistoria under renässansen, kort öfversigt. I Sv. Fornmin
nesföreningens tidskrift 1882. Upmark, G., Gripsholms slott sådant det är och 
sådant det borde vara. 1 Nordisk tidskrift 1887. Den äldsta tryckta tafvel- 
förteckningen förekommer i Ljungmans ofvan nämnda beskrifning af år 1755, 
den yngsta är den af d. v. intendenten å slottet kammarherre F. Ekenstierna 
utgifna katalogen af år 1883. Talrika exteriörer och interiörer förekomma i 
Billmarks litografiska planschverk Gripsholm. Härjcmte äro en mängd foto
grafier tagna af både det inre och yttre, t. ex. af j. Jaeger, Lindahl m. fi.
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å den mot söder utspringande drottningflygeln, tillbygd af enke- 
drottning Hedvig Eleonora. Bl indor ner ingår ha på åtskilliga ställen 
lifvat tornens och mellanliggande längors murvtor och möjligen 
ha älVen på somliga ställen funnits huggna fönster- och portal
infattningar.

Men hvad som i synnerhet bidrog att ge det äldre slottet en 
arkitektonisk hållning var det höga, med kupor, gaflar och spiror 
prydda kroppåstaket, hvarmed byggnaden var försedd ända till 
1600-talets slut. Detta tak nedtogs under Hedvig Eleonoras tid och 
ersattes (1709) med det nuvarande, som blott har ett fall, nämligen 
inåt gården. Det var vid samma tillfälle, som vindsvåningen fick 
i hufvudsak sin nuvarande indelning, hvar vid slottsmuren utåt 
höjdes, medan den deremot minskades åt gårdsidan; den gamla 
skyttegången, »slottsvärnen», som sträckte sig längs slottets ytter
sida under takfoten, försvann härmed, och i stället anordnades den 
nuvarande fula vindskorridoren, som följer gårdssidan. Kommer 
härtill, att de äldre fönstren, som enligt Ljungman »hade helt små 
rutor af runda och mångkantiga fasoner», ersattes med nya på 
konung Gustaf III:s tid, hvarvid äfven sjelfva fönsteröppningarna 
vidgades, att den klumpiga, karakterslösa kavaljersflygeln på yttre 
borggården 1780 intog den gamla bestyckade skansens plats, och 
att drottningflygeln påbygdes till en höjd, som öfverträflär sjelfva 
slottets; så finner man, att detta till det yttre undergått många och 
visserligen ej alltid lyckliga förändringar.

På samma sätt förhåller det sig med det inre. Den af konung 
Gustaf III anlagda hufvudtrappan, som leder direkt från inre borg
gårdens sydöstra hörn upp till alla tre våningarna, är visserligen 
användbar, men låg, oansenlig och trivial. Man kom fordom öfver 
en på inre borggården, under det ofvannämnda karnapet belägen, 
säkerligen ganska effektfull, fritrappa in direkt i det nuvarande 
nedre förmaket, och från detta genom det nuvarande trapphuset 
upp till de båda andra våningarna.

i den nedre hufvudvåningen (plan n:r 1) märkes först det 
nyssnämnda förmaket. Paneler och dörrinfattningar äro af enklaste 
slag, väggarna liksom takbjelkarna ocli taket klädda med pappers- 
tapeter i s. k. ekfärg, och dessa tapeter ej ens fullständiga.

J fortsättning ined förmaket ligger mot v ester den s. k. nedre
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salen, ett stort rum med tak från 1500-talet, men der väggarna äro 
klädda med en i ekfärg målad modern träpanel af mycket karakters- 
lös hållning.

Det derpå följande rummet, »enkedrottningens förmak», har 
likaledes sitt gamla tak i behåll, men är tudeladt genom en insatt 
tunn vskärm vägg af trä. Det är genom en i denna skärm anbragt, 
oansenlig modern tapetdörr, som man träder in i slottets märk
ligaste och bäst bibehållna interiör från äldre tid: hertig Carls 
kammare, mera bekant under namnet »Johan 111:s fängelse». För
maket är klädt med en modern imiterad gyllenläderstapet och har 
en fajanskakelugn från 1700-talet.

I de härintill belägna sex små rummen i enkedrottningens 
våning, der det enligt den förut citerade Ljungman »fordom var 
målat på murarne och deröfver flera Bibliska språk citerade samt 
målade vasar», råder den brokigaste blandning af väggbeklädnader 
i olika stil och från olika tider, röda sidentapeter från 1700-talet 
vid sidan af äldre helmåladt papper och moderna sidenimiterande 
papperstapeter, nakna kalkväggar jemte hvitmålad helpanel med 
guld och sönderklippta franska gobeliner. Redan under konung 
Gustaf III ändrades dörrar, fönster och en del eldstäder, men de 
öfriga förändringarna äro af jemförelsevis nytt datum. Härtill 
kommer, att målningen mångenstädes, isynnerhet i fönsternischerna, 
är skadad eller bortfallen.

De i samma plan som dessa belägna rummen i nedre vånin
gen af drottningflygeln (plan n:r 2), ha i behåll sina gamla paneler, 
dörrar och fönster, men sakna all annan dekoration af väggarna, 
än den som lemnas af de här upphängda taflorna.

Kungsvåningen två trappor upp (plan n:r 3) befinner sig i ett 
i yttre måtto välvårdadt skick, men är dilettantmässigt ordnad på 
senare tid. Taken äro de gamla, ett af dem dateradt 1543. Redan 
på Gustaf III:s tid utbyttes de gamla enkeldörrarna mot deux- 
battants. I ett par dörröppningar ha dessa sedermera ersatts med 
fullkomligt omotiverade flygeldörrar i ett slags gotisk eller spets- 
bågstil. Gotiska gipsrosetter ha i audienssalen anbragts å det 
gamla löftets bjelkar, och väggarna äro klädda med ett från golf 
till tak nående panelverk af gulbctsad björk med svaga, om gotiska 
motiv närmast erinrande detaljformer, en mera ovanlig än smakfull



G R IPSH O LM S S L O T T . 6l

anordning. Bakom denna yäggprydnad dölja sig lemningarna af 
en målad väggdekoration från 1500-taletVäggarna i den kungliga 
sängkammaren äro klädda med hautelissetapeter ur flere olika 
sviter, illa sönderstyckade för att kunna passas in på de olik
formiga ytorna. I konseljrummet utgöres väggbeklädnaden af 
imiteradt gyllenläder.

För att ifrån denna våning komma till öfriga delar af slottet, 
måste den besökande passera ett, bakom den kungliga säng
kammaren beläget, halfmörkt rum, en förstuga och en smal kor
ridor, alla för närvarande helt odekorerade och i ett föga pryd
ligt skick.

Från sistnämnda korridor kommer man in i den s. k. prinsess
våningen (plan n:r 4), af hvars fyra rum ett, sängkammaren, är 
hållet i prydlig gustaviansk stil, de återstående äro deremot mycket 
ojemna med dels äldre, dels moderna papperstapeter och oansen
ligt panelverk.

Omedelbart intill denna våning ligger rikssalen (plan n:r 5), 
slottets största rum, äfven detta vanprydt af åtskilliga missförstådda 
moderna gotiska tillsatser: kaminen, gipsrosetter på takbjelkarna, 
ljuskronor och ljusarmar i en papiermachéliknande massa. Det 
bör anmärkas, att rummet före ändringarna på 1840-talet hade ett 
paneladt ruttak af renässanskar akter, hvaraf betydande återstoder 
finnas i behåll i slottets förråd. Likaledes må framhållas, att det 
är här, som loftbjelkarna ha att bära hela tyngden af den ofvanför 
befintliga vindsvåningen med dess sträck- och tvärmurar.

I den från rikssalen till öfre förmaket ledande gången (plan 
n:r 5) är uppsatt ett modernt groft gulmåladt panelverk med deri 
insatta gipshufvud. Sjelfva förmaket, ett i det hela oansenligt rum, 
saknar hvarje annan utstyrsel än den låga sockeln och de enkla 
dörrinfattningarna. Kalheten döljes i någon mån genom de taflor, 
som nu helt och hållet täcka väggarna.

Den vid sidan af dessa rum liggande drottningvåningen (plan 
n:r 6) jemte sydöstra tornrummet med bilder af konung Gustaf 
liks samtida regenter, är inredd under denne konungs tid och be *

* Aftecknad af N. P. Mandelgren, då den nuvarande väggdekorationen 
anordnades och den ursprungliga murytan blottades. Teckningarna befinna sig 
i hans samlingar.
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finner sig i det hela i ett försvarligt skick, ehuru några smärre 
reparationer kunna bli nödvändiga, särskildt af plafonderna.

Den ur konstnärlig synpunkt intressantaste delen af tredje 
eller vindsvåningen är den under Gustaf liks tid inredda teater
salongen (plan n:r 7). Den befinner sig i ett temligen godt skick, 
men det bör anmärkas, att de bjelkar, som bära golfvet med dess 
bänkrader, ha en betydlig spännvidd, hvilket menligt inverkar på 
takdekorationerna i det midt under belägna rummet, Gustaf III:s 
runda salong.

Åf de många smårummen i vindsvåningen, hvilka bilda fyra 
särskilda grupper, ha de flesta en fullkomligt modern inredning 
och erbjuda ur dekorativ eller arkitektonisk synpunkt föga af 
intresse. Det märkligaste rummet näst teatersalongen, Gustaf III:s 
arbetsrum i Vasatornet (plan n:r 8), har en olämplig väggbekläd
nad af s. k. ektapeter inom ramar af pressadt papper imiterande 
träskulptur. Plafonden torde vara den gamla från renässansperio
den, men är öfvermålad.

Den kring vindsvåningen åt gårdssidan löpande korridoren, 
mot hvilken alla småvåningarna öppna sig, är ett af de mest otill
fredsställande partierna i hela byggnaden. Väggarna äro kalk- 
rappade, men genombrytas åt gårdssidan af de här anbragta vinds
kuporna, hvilka befinna sig i ett mycket ruskigt skick med det 
omålade eller med en lös hvit slam färg öfver dragna trävirket öf- 
verallt synligt. På samma sätt förhåller sig med takstolen.

Om öfriga lokaler i slottet: de hittills ej nämnda tornrummen, 
småvåningarna åt gården, trappor och korridorer, gäller i det hela 
detsamma som om de redan skildrade våningarna. Äfven i dessa 
är hållningen mycket ojemn, och nyare förändringar ha i allmän
het ej varit välbetänkta.

Af det sagda torde framgå, att slottets inre likaväl som dess 
yttre kräfver en genomgående granskning ur konstnärlig synpunkt, 
att de dyrbara lemningar af en äldre inredning, som här och hvar 
finnas i behåll, böra sammanbindas med hvarandra och fullstän
digas, att vissa nyare tillsatser böra med varsam hand bortrensas5*. *

* Under somrarne 1885 och 1886 verkstäldes på uppdrag af Nationalmusei 
intendent genom Fr. Lilljekvist, numera arkitekt i k. öfverintendentsembetet, 
en noggrann uppmätning af samtliga rummen i slottets två hufvudvåningar.
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Men detta återställningsarbete bör ej drifvas så långt, att de yngre 
anordningar, som är o af verkligt värde och för sin tid fullt 
karakteristiska, helt och hållet tillintetgöras. Det vore t. ex. ett 
bestämdt missgrepp, om man ville på bekostnad af Gustaf III:s 
runda salong och teater återställa den gamla slottskyrkan, om 
hvars verkliga karakter man har mycket obestämd föreställning. 
Man urskiljer i slottets äldre byggnadshistoria tre olika skeden, 
en renässansperiod under Vasakonungarne, företrädesvis Gustaf 
Vasa och Carl IX, en barockstilsperiod under Hedvig Eleonoras, 
riksenkedrottningens långvariga, regemente, en nyklassisk period 
under konung Gustaf III. Dessa tre perioder äro företrädda inom 
dess olika afdelningar. En blifvande restauration bör i hufvudsak 
gå ut på att fastställa gränserna för dessa afdelningar, samt att 
framhäfva det för hvar och en egendomliga. Man torde sålunda 
kunna anse för gifvet, att slottets yttre i allt väsentligt bör ha 
Vasatidens karakter. vSamma stilriktning bör i hufvudsak råda i 
slottets trappor och förstugor, i dess nedre hufvudvåning liksom 
i kungsvåningen två trappor upp och i rikssalen med derrned sam
manhängande rum. Hedvig Eleonoras tidehvarf företrädes af rum
men i nedre delen af den under hennes tid anlagda drottningflygeln 
med dertill hörande trappa och förstuga. Den gustavianska stilen 
torherskar i drottningvåningen två trappor upp, i teater våningen 
samt möjligen i de öfriga vindsvåningar, som anses böra bibehållas.

Slottet skulle, på detta sätt ordnadt, i stora samlade drag 
kunna för de besökande berätta sin egen historia; med sin inred
ning af möbler, panelverk, eldstäder och plafonder, sin prydnad 
af väfda tapeter, taflor och bildverk skulle det ge en rik och lef- 
vande föreställning om svenskt odlingslif under tre, fyra århun
draden. Det skulle bli en praktfull kungaboning, på samma gång 
som en nationalhelgedom och en sevärdhet af första rang, till 
hvilken hvarje svensk med stolthet kunde blicka upp. Kostnaden

Medel härtill anvisades af K. Ecklesiastikdepartementet. Såsom resultat af 
dessa mätningar och deraf framkallade undersökningar framstälde hr L. pä 
konstakademiens1 vårutställning 1887 ett förslag till restauration af slottets 
yttre åt nordöstra sidan, mot staden Mariefred, jemte detaljskisser till anord
ning af den inre borggården och af hufvudtrappan. Sedermera ha af den
samme ytterligare utarbetats förslag till anordnande af yttre borggården och 
af rikssalen.
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för ett återställande behöfde ej heller bli synnerligen betungande. 
En byggnad som Gripsholm med dess omkring 200 rum behöfver 
ej som en medeltidskyrka restaureras på en gång. Arbetet kan och 
bör verkställas småningom och under en följd af år. Det ena partiet, 
den ena våningen eller detaljen kan behandlas oberoende af de 
andra efter råd och lägenhet. Inredningen öfver hufvud har aldrig 
varit af något dyrbart slag vare sig ur materialets eller arbets
sättets synpunkt, och det föredöme af effektfull enkelhet, som är 
gifvet t. ex. i Gustaf Vasas tak, i Carl IX:s och Hedvig Eleonoras 
panelverk bör lända till efterrättelse. Dyrbarast blefve naturligtvis 
yttertakets förändring, men detta är en åtgärd, som af rent prak
tiska skäl ändock kan blifva nödvändig. Åtskilliga af de påpekade 
inredningsarbetena äro deremot af den enkla beskaffenhet, att de 
utan någon synnerlig kostnad kunna verkställas, måhända med 
hjelp af slottets egna medel, i samband med de små reparationer, 
som tid efter annan under alla omständigheter måste ega rum. 
Men det är af den största vigt, att allt hvad som göres, sker efter 
en gemensam, på förhand faststäld plan, att hvarje om än så ringa 
förändring, t. ex. reparationen af en panel, målningen af en vägg, 
förfärdigandet af ett nytt fönster o. s. v., sker med hänsyn till det 
föresatta målet: slottets ordnande på ett sätt, som öfverensstämmer 
med dess höga historiska och konstnärliga betydelse.

Det är på grund häraf, som jag underdånigst hemställer, 
att Eders Kongl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande, huru en 

utförlig plan för Gripsliolms slotts restauration skall komma till 
stånd,

att Eders Kongl. Maj:t, derest en sådan plan i följd af officielt 
uppdrag eller på enskildt initiativ blifver utarbetad, täcktes låta 
densamma, innan den vinner nådig stadfästelse, granskas af Kongl. 
öfverintendentsembetet på sätt som i fråga om byggnader af mo
numental kyrklig karakter är öfligt, samt

att Eders Kongl. Maj:t täcktes bestämma, att den sålunda 
granskade och stadfästade planen skall vid alla framtida repara
tioner eller förändringar inom slottet lända till efterrättelse.

Stockholm den 31 December 1888.
U nderdånigst

GUSTAF UPMARK.



BILAGA x . 65

B i l . 1 .

Anförande af kanslirådet Sander till protokollet vid National
musei nämnds sammanträde den 1 Februari 1889.

I ett till Nationalmusei nämnd aflemnadt, till Kongl. Maj:t stäldt under
dånigt memorial af den 31 December 1888 har intendenten G. Upmark, 
under åberopande af gällande museistadga och dermed sammanhängande 
föreskrifter, att statens konstsamlingar på Gripsholms med flere af de Kongl. 
lustslotten äro stälda under bemälde intendents öfverinseende, framlagt för
slag: a) angående ett lämpligare anordnande af förevisningen utaf statens 
porträttsamling och dertill hörande föremål på Gripsholms slott; b) angå
ende ett ändamålsenligare ordnande af hela den nämnda samlingen; c) om 
såväl denna samlings som ock sjelfva slottets möjligast bästa tryggande 
mot eldfara; samt d) slutligen äfven angående en lika önskvärd som be- 
höflig, planmessig restauration af slottet i dess helhet.

Då samtliga dessa förslag synas mig vara af stor vigt, anhåller jag 
för min del att få understödja dem i all hufvudsak samt i afseende på de 
särskilda punkterna anföra följande.

Att det nuvarande förevisningssättet vid Gripsholm är otillfredsstäl
lande och lemnar mycket öfrigt att önska, har intendenten med så talande 
skäl ådagalagt, att dervid icke torde vara något att erinra eller tillägga. 
Då frågan om förevisningens lämpligare ordnande ytterst är beroende derpå 
eller afser att kunna, till fördel både för det minnesrika slottet, samlin
garna och den besökande allmänheten, anställa nödig och tillräcklig be
vakning för att upprätthålla god ordning och utöfva behöflig kontroll, synes 
samma frågas reglering påkalla grundsatsen om stadgande af en viss in
trädes- eller förevisningsafgift, för så vidt icke staten kunde finnas villig att 
i stället anvisa ett för detta ändamål erforderligt anslag. Men då detta 
svårligen torde kunna ifrågastlttas, lika litet här som i många andra lik
artade fall och i andra länder, synes mig berörda grundsats om stadgande 
af en förevisningsafgift enklast och riktigast kunna leda till det afsedda 
målet och derföre böra till godkännande förordas. Härvid vill jag endast 
uttrycka den mening, att, då Gripsholms slott under sommarmånaderna

5
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vanligen besökes,’ åtminstone å vissa dagar, af mycket stora skaror af lust
resande, inträdesafgiften å sådana dagar må vara så lågt satt som möjligt 
kanske till 10 öre person, samt att i öfrigt såväl denna afgift som något 
liögre afgifter å vissa dagar eller vid extra förevisning må, på grund af 
vunnen erfarenhet, beräknas och bestämmas hufvudsakligen ur sådan syn
punkt, att de för året inflytande förevisningsmedlen möjliggöra anställandet 
och aflönandet af den ordinarie eller extra betjening, som finnes erforderlig. 
Angående sättet för denna betjenings antagande och dess funktioner samt 
om afgiftens uppbärande och redovisning, derorn torde aftal på grundvalen 
af andra gällande bestämmelser för olika myndigheter böra träffas mellan 
intendenten å Gripsholms slött å ena sidan och Nationalmusei intendent 
å den andra, helst den förre har närmaste ansvaret för hela slottet ocli 
dess materiel, men den senare det egentliga öfverinseendet öfver statens 
der förvarade konstsamlingar jernte deras vård och förkofran.

Hvad nu vidare angår frågan om den stora porträttsamlingens ända
målsenliga ordnande för att kunna göra sig på fullt värdigt sätt gällande, 
synes mig Nationalmusei nämnd, som har att yttra sig om inköp, gåfvor 
eller utgallring ur denna samling äfvensom om restauration af konstföre
målen, med goda skäl kunna principielt förorda äfven denna del af för
slaget, helst samlingen eger ett icke ringa antal porträtt, isynnerhet dåliga 
eller underhaltiga och i dåligt skick varande kopior, likaså äfven klena och 
öfverflödiga dubletter, livilka kunna anses värdelösa och obrukbara. Men 
då en utgallring af sådana icke behöfver vara liktydig i alla händelser med 
ett afsöndrande eller afyttrande, utan snarare ett förvarande i förrådsrum, 
som icke lämpa sig till förevisning; då en del dublettporträtt med fördel 
kunde användas till utbyten mot saknade porträtt ur andra offentliga sam
lingar; och då i öfrigt för bedömande af den grannlaga frågan om utgall- 
ringar måste tagas hänsyn till bestämmelser, som kunna vara fästade vid 
gåfvor eller testamentariska dispositioner, samt i allt fall ett närmare de
taljeradt förslag bör framläggas till nämndens granskning för att vidare 
underställas Kongl. Maj:ts nådiga pröfning, lärer något vidare eller särsldldt 
yttrande af nämnden i denna del nu icke böra afgifvas, öm ej såsom redan 
antydts, ett principielt tillstyrkande, för så vidt nämndens pluralitet vill 
der om förena sig, och h vartill jag för min del vill lemna min röst.

Hvad intendenten anfört rörande nödiga säkerhetsåtgärder mot eld
fara finner jag mycket heaktansvärdt. Ehuruväl denna angelägenhet närmast 
faller under annan myndighets omtanka, finner jag det redan ur synpunkten 
af konstsamlingarnas tryggande af försigtighet påkalladt, att allt som i detta 
afseende bör göras, i tid vidtages, och att intet sådant försummas eller 
underlåtes.

Hvad slutligen beträffar en restauration af Gripsholms slott, och sär- 
skilclt af de lokaler, som äro eller kunna varda för konstsamlingarna upp
låtna, så är detta ett önskningsmål för alla vänner af våra konst- och
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fomlemningar, men är tillika en stor nationell angelägenhet, livaråt stats
makterna, såsom man kan hoppas, skola egna all fosterländsk omvårdnad. 
Detta ålderdomliga slott är ett af våra dyrbaraste arkitektektoniska minnes
märken, dem folket icke kan lemna i vanhäfd utan att ringakta sin egen 
historia. Det är att räkna bland rikets monumentala byggnadsverk, dessa 
så att säga stenankaren, vid h vilka statsskeppet ligger förtöj dt från tidehvarf 
till tidehvarf. Landets domkyrkor äro några, rikets slott och fästen andra 
sådana. Må hvarje uppväxande slägtes växtlif alltid kunna värna dem 
mot tidens åverkan och fiendehand, och måtte de varda förskonade från 
eld och brand!

B i l . 2 .

Nationalmusei nämnds underd. yttrande den 1 Februari angående 
Gripsholms slotts och dess samlingars ordnande.

Till Konungen!

Nationalmusei nämnd, hos hvilken intendenten vid museum G. Upmark 
anmält och föredragit ett af honom uppsatt och till Eders Kongl. Maj:t 
stäldt underdånigt memorial af den 31 December 1888 rörande Grips
holms slott och samlingar, får, med anledning häraf och med hänvisning 
till det af dess ledamot, kanslirådet Sander, till dagens protokoll bilagda 
särskilda yttrande, i underdånighet anföra följande.

Intendentens underdåniga memorial innehåller förslag till:
a) ordnande af förevisningen utaf Gripsholms slott och samlingar;
b) ordnande af porträttsamlingen och dertill hörande föremål;
c) slottet och dess samlingars skyddande mot eldfara; samt
d) restaurering af slottet i dess helhet.
Hvad den första frågan angår, finner nämnden det nuvarande före- 

visningssättet otillfredsställande och anser det vara såväl med hänsyn till 
samlingarnas och lokalernas tryggande som de besökandes beqvämlighet 
vida fördelaktigare, att en bestämd inträdesafgift erlägges.

Beträffande ordnandet af porträttsamlingen, vill nämnden principielt 
erkänna behofvet af en utgallring af underhaltiga och i dåligt skick varande 
kopior äfvensom af klena och öfverflödiga dubletter, samt af en derpå 
följande mera systematisk anordning af samlingarna.



Rörande denna fråga torde dock, såsom äfven i intendentens underd. 
memorial antydes, ett mera detalj erad t förslag böra framläggas till nämn
dens granskning, för att vidare underställas Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
pröfning.

Hvad slutligen beträffar de åtgärder, som fordras för slottets och dess 
samlingars skyddande mot eldfara, samt behofvet af en restauration af slottet 
i dess helhet, anser sig nämnden böra hemställa, det Eders Kongl. Maj:t 
behagade infordra Kongl. öfverintendentsembetets utlåtande öfver denna 
del af det underd. memorialet; men tillåter sig nämnden dock att redan 
här framhålla det synnerligen önskvärda uti, att en plan till slottets restau
rering snarast möjligt blefve uppgjord, jemväl af det skäl att, enligt inten
dentens underd. förslag, alla för slottets underhåll behöfliga mindre repara
tioner och arbeten må kunna ske pä ett sätt, som i sin mon kunde bidraga 
till slottets försättande i ett värdigt och stilenligt skick.

Stockholm i Februari 1889.

Ä nämndens vägnar:

Underdånigst.

F. v o n  D A  R D E L.

C. A. Ossbahr.
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