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Å rsb erättelse  för 1889.

Sam lingarnas tillväxt. Denna utgör för samtliga afdelningar 
428 nr, för hvilkas fördelning på de särskilda specialsamlingarna 
här nedan närmare redogöres. Häraf ha 202 förvärfvats genom 
köp eller på beställning (jfr bil. Lit. A) samt 226 som gåfva. De 
af direkta anslag för inköp använda medlen uppgå enligt räken
skapen till 21,207 kronor 42 öre, hvilkas fördelning framgår 
af redogörelsen för de ekonomiska förhållandena. Värdet af 
under året inköpta föremål uppgår der emot till 17,429 kronor 18 
öre. Bland dem, som med gåfvor riktat statens samlingar, må i 
främsta rummet nämnas H. M. Konungen, som jemväl i år täckts 
visa dessa samlingar ett storartadt prof på välvilja och intresse. 
Till hr August Röhss i Göteborg står museet i tacksamhetsskuld 
för den dyrbara gåfvan af Nils Forsbergs berömda duk »en hjeltes 
död». För dessa och öfriga gåfvor redogöres närmare i bil. Lit. B. 
En enskild person har till inköp af ett särskildt konstföremål bi
dragit med ett kontant belopp af 300 kronor.

Skulptur samling en har ökats med 7 nr, hvaraf 5 genom inköp 
för 2,560 kr., 2 genom gåfva.

A. Med hufvudsamlingen ha införlifvats:
N yström , A., f. 1844.
P o r trä ttb y s t af g enera l J. af Kleen. Carraramarmor. 

Sign. Alfr. Nyström 1887. H. 0.80. Efter den 1887 utförda mo
dellen enligt beställning för J. S. Gieseckes donations medel. Jfr 
årsberättelserna för 1887, 1888.

R uneberg, W., f. 1838.
P o r trä ttb y s t af p ro fesso r A nders F ryxell. Brons. Sign. 

och betecknad A. f r y x e l l  — W. Rbg. Stockholm Sept. 187g — 
Thiébaut Freres Cire perdue. H. 0.80. Gjuten 1889. — Efter be
ställning för J. S. Gieseckes donations medel. Jfr årsberättelserna 
för 1886 och 1888.
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B. Med samlingen af modeller och skisser:
Sergel, I. T-, f. 1740, f  1814.
P o rträ ttm e d a ljo n g  af G. G. A dlerbeth. Gips. Sign. otyd

lig. D. 0.65.
P o rträ ttm ed a ljo n g  af en okänd dam (fru E. Olin?). Gips. 

Sign. I. S. i monogram. D. 0.65. — Dessa båda gåfva af professor 
F. A. Wulff.

P o rträ ttm ed a ljo n g  af ö fverste  P. R. Tersm eden. Gips. 
vSign. Sergell 1803. D. 0.65.

P o rträ ttm ed a ljo n g  af e rk eb isk o p  U. von T ro il. Gips.. 
Sign. Sergell 1801. D. 0.65. — Dessa båda genom köp.

C. Med samlingen af gipsafgjutningar:
R u n eb erg , W.
P o r trä ttb y s t af fröken  B redberg , sedermera fru Flens- 

burg. Gips. H. 0.64. — Efter det i fru presidentskan Bredbergs 
ego befintliga originalet i marmor.

Under året har blifvit bestäld af:
B örjeson , J.
P o rträ ttb y s t af H. M. K onungen, med högstdensammes: 

nådiga tillstånd och till minne af hans 60-års födelsedag.
Forns aks sam lingen har såsom gåfva af fru Anna Retzius, f. 

Hierta, erhållit ett antal (39 nr) hufvudsakligen egyptiska forn- 
saker med tillhörande gipsafgjutningar, hvilka förut tillhört kapten 
B. Cronstrand (f 1876). De egyptiska originalföremålen uppgå till 
17 nr, hvartill komma 8 nr fragment af väggbeklädnader i stuck 
eller marmor och af keramiska föremål, samt 14 nr smärre gips
afgjutningar. Med samlingen följer ett stort antal teckningar m. m.?, 
för hvilka redogöres under handtecknings- och gravyrafdelningarna.

Tafvelsamlingen. Tillväxten utgör 65 nr, hvaraf 12 genom 
köp för 11,566 kr., 53 såsom gåfva.

A. De med hufvudsamlingen i Nationalmuseum införlifvade 
konstverken är o följande:

a) Oljemålningar:
Jerichau-Baum ann, Elisabeth, fru, dansk, f. 1819, f  1881.
I ta lie n s k  osteria . Ej sign. D. H. 1,18. B. 1,70. — Gåfva 

enligt testamentariskt förordnande af framlidne generalkonsuln i 
Alexandria J. W. Johnson (f. 1845, f  1888).
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L iittichuys, Isack, holl., f. 1616, f  1673.
D am p o rträ tt i helfigur. Sign. I. L. Anno 1654. T. H. 0.57. 

B. 0.40. — Genom köp ur den forna Forsmark-samlingen. 
L iittichuys, Simon, holl., f. före 1630, f  1662(3).
H e r rp o r t r ä t t ,  motstycke till föreg. Sign. S. Liittichuys F e . 

A:no 1654. T. H. 0.57. B. 0.40. — Genom köp med föreg. 
Merian, Matthaeus d. y., tysk, f. 1621, f  1687.
P o r trä tt  af fä ltm a rsk a lk en  C arl G ustaf W rangel, brb. 

Påskrift å baksidan: Matthceus Merian fe c it  A:o 1652. D. H. 1.10. 
B. 0.90. — Gåfva af H. M. Konungen, ur f. d. Mälsåkersamlingen. 

F lam sk  m ästare på 1560-talet.
P o r trä tt  af konung E rik  XIV. Ej sign. T. H. 0.95. B. 0.68. 

— Genom köp af professor A. M. Hildebrandt i Berlin för J. S. 
Gieseckes donations medel.

Breda, Carl Fredrik von, f. 1759, f  1818.
P o r trä tt  af f r ih e rr in n a n  S. L öfvensk iö ld , f. Å kerhjelm , 

brb. Sign. C. F. von Breda p in x  1810. D. H. 0.73. B. 0.63. — 
Enligt testamente af fröken Augusta Löfvenskiöld.

P o r trä tt  af skalden  B. Lidner?, brb. Utan sign. D. H. 
0.77. B. 0.63. — Genom köp med bidrag af professor F. A. Wulff. 

Flodm an, Carl Samuel, f. 1863, f  1888.
S trandbild . Sign. C. Flodman 88. D. H. 0.36. B. 0.53. — 

Genom köp.
Forsberg, Nils, f. 1841.
En h je lte s  död. Sign. N ils Forsberg 1888. D. H. 3.00. B. 

4.50. — Gåfva af grossh. A. Röhss i Göteborg.
Palm , Gustaf Wilhelm, f. 1810.
U tsig t vid R iddarho lm skanalen  i Stockholm . Sign. 

G. W. — en palm — p in xit 1880. D. H. 1.10. B. 1.55. — Genom 
testamente af fru A. Kåberg (f 1889).

R osenberg, Edvard, f. 1858.
H östdag  efter dimma. Sign. Edv. Rosenberg 1889. Björk

näs. Tveta. D. H. 1.66. B. 2.72. — Af konstnären vid årets stats- 
inköp.
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T irén, Johan, f. 1853.
E lg sk y tte  för ledhund. Sign. Joh. Tirén 1889. D. H. 1.00. 

B. 1.35. — Af konstnären vid årets statsinköp.
b) Pastell:

W allander, Alf, f. 1862.
P o s itiv sp e la re , half figur. Sign. A lf Wallander 1889. D. H. 

0.81. B. 0.46. — Af konstnären vid årets statsinköp.
c) Aqvarell:

M üller, Anders Emanuel, f. 1761, f  1829.
F ru k ts ty ck e . Ej sign. H. 0.46. B. 0.36. — Genom köp.

d) Miniatyrer:
G illberg, J. A., f. 1769, f  1845.
P o r tr ä t t  af segelm akaren  Elg, brb. Sign. Gillberg. Pinxit 

1805. Elfenben, rund, i guldinfattning. D. 0.065. Genom köp.
? Krafft, Vilhelmina, f. 1780, f  18?.
P o r trä tt  af fröken  M arianne K oskull. Sign. V. K.p. 1809. 

Elfenben, rund, i guldinfattning. D. 0.085. — Genom köp.
L afrensen, Nicolas, d. y., f. 1737, f  1807.
Sj el fp o rt rä tt? , half figur. Sign. N. LAFR. 17 . . Elfen

ben, i fyrkant. H. 0.050. B. 0.065. — Genom köp.
B. För statens samlingar i öfrigt ha förvärfvats:
a) En samling af 48 i olja målade porträtt, jemte det ofvan- 

nämnda porträttet af C. G. Wrangel inköpta från Mälsåker af H. 
M. Konungen och af denna jemlikt gåfvobref den 1 Dee. 1889 
skänkta till Svenska statens samlingar. Porträtten framställa dels 
ett antal kungliga och furstliga personer, dels forne egare af Mäls
åker och deras slägtingar. Flertalet är afsedt för Gripsholms- 
samlingen, åtskilliga för Kalmar slott eller andra statens byggna
der; samtliga qvarstå ännu i Nationalmuseum och framställa enligt 
uppgift, som dock i vissa fall behöfver noggrannare pröfning, föl
jande personer:

Sigism und, konung af Sverige och Polen, brb. med gyllne 
skinnets tecken. D. H. 0.75. B. 0.60.

C hris tin a , drottning af Sverige, brb. efter A. Wuchters.
D. H. 0.75. B. 0.63.

H edvig E leonora , drottning af Sverige, brb. i hermelins
mantel efter Ehrenstrahl. D. H. 0.85. B. 0.60.
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U lrika E leo n o ra  d. ä., drottning af Sverige, knäst. med fyra 
englar i skyn. Efter Ehrenstrahl. D. H. 1.47. B. 1.24.

Carl XII, konung af Sverige, till häst. Med påskrift: C  ar olus 
X I I  Rex Suecice A:o 1706. D. H. 2.95. B. 2.85.

Lovisa U lrika , drottning af Sverige, brb. i röd klädning 
efter L. Pasch d. y. D. H. 0.74. B. 0.64.

G ustaf III, konung af Sverige, brb. i kröningsdrägt efter L. 
Pasch d. y. D. H. 0.78. B. 0.63.

C h ris tian  A lb rech t, hertig af Holstein, knäst., sittande, med 
kommandostaf. Ehrenstrahl?. D. H. 1.36. B. 1.17.

F red rik a  A m alia, hans gemål, knäst., i blå drägt, sittande. 
Ehrenstrahl?. D. H. 1.36. B. 1.17.

F red rik  IV, hertig af Holstein, knäst., stående, med Elefant
orden. Ehrenstrahl(?). D. H. 1.35. B. 1.20.

Hedvig Sophia, hans gemål, knäst., sittande, mörkgridelin 
drägt. D. v. Krafft?. D. H. 1.46. B. 1.17.

Hedvig Sophia (Ulrika Eleonora d. y.?), knäst., stående, med 
orangeblomma i h. handen. Efter D. v. Krafft. D. H. 1.47. B. 1.17.

Hedvig Sophia, brb., mörkgridelin drägt. Efter D. v. Krafft?. 
D. H. 0.85. B. 0.67.

C arl F re d r ik , hertig af Holstein, hel fig., som barn, med 
lockperuk. D. H. 1.46. B. 1.21.

C arl II, konung af England, knäst., sittande, med Strumpe- 
bandsorden. D. H. 1.35. B. 1.05.

Adolf Johan?, pfalzgrefve, knäst., stående, med kommando
staf, polsk sabel. D. H. 1.16. B. 0.90.

E lsa  N ilsd o tte r B rahe, den förres andra gemål, brb., gul 
och blå drägt. D. H. 1.05. B. 0.85.

L en n art T o rsten so n , fältherre, hel stående figur i rustning. 
Påskrift: Lennart Torstenson, grefve till Ort ala, friherre till Wiresta 
Arno 164.8. Efter D. Beck. D. H. 2.09. B. 1.21.

Clas B je lk e , ståthållare på Stockholms slott, hel stående 
figur i svart drägt. Med vapensköld och inskrift: A lt  a tis suce 7g. 
Anno 1623. D. H. 2.30. B. 1.20.

Carl G y llen stje rn a , grefve, riksråd, knäst. i röd rådsmantel 
med vapensköld och namnet. D. H. 1.46. B. 1.20.
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C arl G ustaf Soop, landshöfding, brb. med lockperuk och 
harnesk. D. H. 0.82. B. 0.65.

Anna M aria  Soop, gift 1) med A. Wachtmeister, 2) med 
Carl Gyllenstjerna, brb. i blå och hvit drägt. D. H. 1.18. B. 0.86.

B rita  K ruus af Gudhem, gift med Fabian Wrede, brb. i gul- 
blå klädning. D. H. 1.18. B. 0.83.

Fabian  von F ersen , generalfältmarskalk, brb. i rustning. 
A dukens baksida: Detta är Fäldtmarskalken den brafva Fabian 
Fer sen Conterfej. D. H. 0.68. B. 0.62.

Otto W ilhelm  von F er sen, fältmarskalk, brb. i rustning. 
D. H. 0.72. B. 0.67.

R einhold  Johan  von F e rsen , kgl. råd, knäst. i rådsherre- 
drägt, sittande. D. H. 1.35. B. 1.17.

Anna Sofia von U n g ern -S ternberg , den föregåendes ge
mål, knäst., sittande, med röd hermelinsmantel. D. H. 1.35. B. 1.17.

H ans von F e rsen , generallöjtnant, knäst., stående, i militär- 
drägt med kommandostaf. D. H. 1.45. B. 1.17.

E leo n o ra  M argareta  W achtm eister, den föregåendes ge
mål, knäst., stående, i blommig drägt. I). H. 1.45. B. 1.18.

F red rik  Axel von F ersen , fältmarskalk, riksråd, brb. i 
harnesk och serafimerorden. D. H. 0.68, B. 0.56.

H edvig  C atharina  de la G ardie, den föregåendes gemål, 
brb. med hermelinskapp a. D. Ii. 0.68. B. 0.56.

Hans Axel von F ersen , riksmarskalk, brb. i blå rock med 
svärdsorden. D. H. 0.86. B. 0.70.

M agnus G abriel de la G ardie, rikskansler, half figur i 
rustning med fältbindel. Efter original af D. Beck. D. H. I.i5. 
B. 0.85.

M aria Eufrosyna?, pfalzgrefvinna, den föregåendes gemål, 
half, stående fig. med en blomma i handen. D. H. 1.10. B. 0.83.

Hans W ach tm eister af B jö rkö , grefve, guvernör i Ble
kinge, brb. i rustning. Oval. D. H. 1.00. B. 0.80. Å baksidan: 
D.. KVöcker Ehrenstrahl fecit A:o i 68j .

Clas Adam W achtm eister, friherre, öfverste, brb. i rust
ning, röd rosett. Oval. D. H. 1.07. B. 0.83.

B leck ert W ach tm eister, grefve, brb. med långt grått skägg. 
I). H. 0.85. B. 0.67. Påskrift: Natns 164.6 d. 28 jfulij, in proelio
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captiis a Moscovitis A:o ijo/j. d. 16 Junij. E x  captivitate liberatus 
A:o 1J14. d. 2 j Aprilis samt spår af namnet.

B leckert W achtm eister, grefve, brb. i rustning, röd rosett. 
Oval. D. H. 0.98. B. 0.83.

Axel W achtm eister, fältmarskalk, brb. i rustning. Oval. 
D. H. 1.10. B. 0.81. Å baksidan: D. Klocker Ehrenstrahl fec it A:o i 68j .

Anna M aria Soop, gift Wachtmeister, brb. i gul och röd 
drägt. Oval. D. H. 0.95. B. 0.77.

Lars Sparre?, friherre, brb. med kal hjessa och långt skägg. 
D. H. 0.82. B. 0.75.

Okänd man (Louvois?), brb. med mörk lockperuk, rustning 
och spetskrage. D. H. 0.81. B. 0.73.

Okänd dam, helfigur med utsträckt h. hand. D. H. 2.05. 
B. 1.75.

Okänd man, (Mattias Soop?), knäst. i svart drägt med kom- 
mandostaf i h. handen. 1600-talets förra hälft. D. H. 1.13. B. 0.86. 

Okänd dam (Wachtmeister?), ung, brb. i gul klädning. D.
H. 1.18. B. 0.83.

Okänd dam (Wachtmeister?), ung, brb. i hvit och röd drägt. 
D. H. 1.18. B. 0.87.

Okänd dam, ung, brb. med lif af brokad, röd mantel. D. H.
I. 19. B. 0.86.

Okänd man, brb. i rustning med hvit halsbindel iknuten 
med ett rödt band. D. H. 0.80. B. 0.64.

b) För Gripsholmssamlingen har blifvit inköpt:
P o r trä tt  af grefve I. P. van Such te len , rysk minister i 

Stockholm, brb. i pastell af okänd, sannolikt rysk konstnär. H. 
0.55. B. 0.41.

Handteckningssamlingen. För denna ha inköpts 10 nr om till
sammans 39 blad och en volym för ett belopp af kr. 141: 75 samt 
såsom gåfva erhållits 5 nr med tillsammans 350 blad, i allt således 
15 n*.r och 390 blad eller volymer. Häribiand märkes den stora 
samlingen af studier, planer och uppmätningar, som åren 1836— 
1837 verkstäldes å egyptiska monument af B. Cronstrand (f 1876) 
och som jemte den ofvan omtalade samlingen af fornsaker blifvit 
öfverlemnad såsom gåfva till Nationalmuseum af fru A. Retzius,
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f. Hierta. För öfrigt förekomma bland förvärfvet en samling 
anatomistudier af E gron L undgren samt oljestudier och hand
teckningar af de nyligen hädangångne konstnärerna A. N ordling, 
H jalm ar Sand berg och Carl Sam uel F lodm an.

Gravyrsamlingen. Med denna ha införlifvats 250 nr, hvaraf 
130 genom köp till ett sanunanlagdt värde af kr. 1,382: 38, 120 
såsom gåfva. På afdelningen koppartryck m. m. komma 187 nr, 
på litografier 25 nr och på fotomekaniska efterbildningar 38 nr.

Bland äldre mästares arbeten märkas följande blad efter A. 
K.oslin:

M arie A nto inette , hel fig., grav. af Roger.
A lexander G alitz in , brb., » » Radiguez.
D aria  G a litz in , brb., » » »
A lexander K urakin , brb., » » »
Ivan S o ltiko ff, brb., » » J. Walker.
De tillkomna moderna svenska etsningarna äro följande: 
Boberg, Ferdinand, f. 1860.
P o r trä t t  af docenten C. E. Sandström , brb. Ej sign. 
F rån  Ro s lagsto rg : vinterbild. F. B. 88.
Gata i G ranada, solsken. 18 F .B . 88.
San M artino -b ron  i Toledo med midthvalfvet, tvärfolio.

18 F B  8g.
P o r ta l t i l l  m oskén i Cordova, med figurer. F. B. i88g febr. 
P a r ti  af U psala dom kyrkas kor före restaureringen.

18 F. B. 8g.
Gata i Leon i Spanien, i fgr. en stor oxvagn. 18 F .B . 8g. 
F lodm an, Carl Samuel, f. 1863, f  1888.
Vi n t er lan d sk ap , gärdesgård med grind. C. F. 
S om m arlandskap , i bgr. sjö. Carl Flodman.
V in ter b ild , motiv från Barnängen.
V årb ild , en stuga, till v. två träd. C. F.
S tran d p a rti från  K ivik, vatten med flere seglare. C. 

Flodman.
P a rti af K öpingsån. C. Flodman.
L andskap , ett gärde med lador till v. C. Flodman.
Motiv från  S tadsgården  i Stockholm . C. F.
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G ellerstedt, Albert Theodor, f. 1836. 
D ju rg ård sb ru n n sv ik en . A. T. G. 31. 7. 81.
Stockholm s ström : ekstock under pilträdet till h., i bgr. 

Katarina kupol.
D ju rg ård sb ru n n sv ik en : trädgren fr. v. öfver hela fgr. 
Vatten med vassar: i bgr. Klara torn. A. T. G. 
IB e lv e d e re n s  park : i bgr. Östermalms kupol. A. T. G. 
Store K ongens Möl le. Nära Tivoli i Kbhvn 1883. 
V indm otorn på fä lte t. Q!$ 82.
Q varnar på en s tran d b ack e  i m ånsken.
Tre p ilträd  på en udde; solbelyst vatten. Jj3 88. 
Strandbugt: fem uppdragna båtar; natt. A. T. G. 
N attstycke: stugor på sluttande mark (skissartad). 
T o rftäck t stuga på det kala fältet.
Byggnader och skjul: åt h. lång mur, hvar öfver fullmånen. 

A. T. G.
Det hvita  huset bortom  säd esåk ern , Gotland.
Snötäck ta  byggnader och plank: i bgr. kyrktorn.
Lan dt gård  omgifven af en snötäckt mur, t. v. en ek. A. T.

G. 12js 88.
Gata i Visby: till v. torn med hisskran. A. T. G.
Kanal med vass i fgr., aftonstämning. A. T. G. 88.
V assen mot horison ten : till h. strand med löfskog.

A. T. G. 88.
R oddaren på insjön. A. T. G. 78—88.
Den hvita båten  under trädet. 21!4 88. A. T. G.
M örka b u sk sn år vid vassbeväx t strand.
Ö ppning i hög fu ruskog ; skiss. A. T. G.
T o rpet med sk a tb o e t i trädet. A. T. G. A. T. G. 
Landtgård  vid ett berg, omgifven af låga murar.
Stugan i b e rg sk ly ftan ; till v. en fisksump. A. T. G. 84. 88. 
Pinien vid k lo s te rp o rte n , »Rom». A. T. G. 7¡2 88. 
K renelerad t to rn  med pergola åt v. A. T. G. Oberzvesel 

2U 83».
Stora  »Neckargmiind», till v. på stranden byggnader och 

kyrktorn, på floden båt med hög mast. Neckargmiind.
L illa  Neckargm iind, samma motiv från motsatt sida.
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G ustafsson, Gustaf Gottlieb Engelbrekt, f. 1852.
»Le sommeil», hufvud af en sofvande ung flicka efter H. 

Henner. G. Gustafsson.
H erm elin, Trygve, f. 1856.
P a rti från Fontaineb leauskogen , tät småskog,(medvariant). 

T. Hermelin.
T allberg, Axel, f. 1860.
K ris ti födelses k y rka  i Bethlehem. Interiör. 8 A. T. 8. 
Zorn, Anders Leonard, f. 1860.
S iebenb tirg isk  sk a rp rä tta re , brb. af en gammal man rö

kande pipa. Zorn, »90-årig zigenare från  . . . .  Siebenbürgen . . . .  8g>. 
En gravöiy, sjelfporträtt, brb., armen stödd mot en pulpet.

Zorn 8g.
Bland de för den litografiska och fotomekaniska afdelningen 

förvärfvade arbetena märkas fortsättningarna af
Seidlitz, A llgem eines H is to risch es  P o r trä tw e rk , Vol. 

IV. Ser. VIII, IX. Künstler und Musiker.
L ippm ann, F., Zeichnungen von Albr. D ürer, Vol. II. 
S ch m id t, W., H andzeichnungen a lte r M eister im 

K önigl. K upferstichkab ine t zu München. Lief. VI. 
samt af de svenska verken:
Eichhorn, S venska konungar och deras tidehvarf, häft. 

12—17.
U pm ark, Svenska p o rträ tt , häft. 3—6. 
hvarjernte tillkommit:
Alinari, R accolta  di d isegni e s is ten ti ne lla  R. G alleria  

deg li Uffizi riprodutti in fototipia. Firenze. Ser.I,fasc.I—X, 50blad.
Götz, H., Zeichnungen und k u n stgew erb liche  Entw ürfe 

31 Tafeln in Lichtdruck. Karlsruhe.
Lippm an, F., Z eichnungen von R em brandt Harm enz 

van R ijn, in Lichtdruck nachgebildet. Lief. I, II. N:o 1—100. 
Berlin 1888, 89.

Stillfried, von, Alcántara, & H ildebrandt, A. M., Codex 
G runenberg , heraldiskt praktverk i litografiskt färgtryck; 

samt följande svenska:
O ssbahr, C. A., O bjets cho isis  de la G arde-robe  Royale. 

36 fotografier af C. F. Lindberg med text. Stockholm 1888.
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U pm ark, G., H and teckn ingar af ä ld re  m ästare  i N atio 
nalm useum , fotograferade efter originalen af C. F. Lindberg. 25 
blad med text. Stockholm, R. Bkedel & C:o, 1889.

Samlingen a f  graverade plåtar har genom gåfva af A. L. Zorn 
blifvit ökad med en af densamme utförd etsning: Siebenburgisk 
skarprättare. Samlingen räknar nu 602 nr.

Konsts löjdsamling en. Tillökningen utgör under året 186 före
mål, af hvilka 6 erhållits som gåfva, 45 genom köp för ett sam- 
manlagdt belopp af 1,779: 05 samt de öfriga genom öfverflyttning 
från andra statens samlingar.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten på följande
sätt:

Vid iSSS 
års slut

Tillväxt
1S89 S u m m a

Keramiska föremål...................... 4,141 24 4,165
G las.............................................. 578 3 581
Emalj ................. ......................... 143 2 145
Silfver......... ................................. 245 134 379
Ur ................................................ 36 3 39
Oädla metaller............................ 782 14 796
Möbler, träföremål............... ...... 575 4 579
Elfenben, ben o. d....................... 88 — 88

Sten .............................................. 166 — 166
Textil konst ............................... 864 1 865
Diverse ........................................ 148 1 149

Summa 7,766 186 7,952

Af de förvärfvade föremålen äro särskildt att märka:
Em alj m ålning på koppar, framställande Jupiter och Calisto 

i ett landskap. Limogesarbete af Jacques I Laudin (1627—95).
Em alj m ålning på koppar med kanslipresidenten Arvid Bern

hard Horns bröstbild. Utförd af C. Christ. Hunger på Rörstrand, 
1730-talet.

V äggplåt, af förgyld brons, omslutande en aqvarellmålning, 
framställande slaget vid Narva, sannolikt af Johan Filip Lemke; 
ramverket prydt med troféer och krönt af en vapensköld med
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Carl XII:s namnchiffer under kunglig krona. Svenskt arbete, 1700- 
talets början.

T en n k ärl, en samling af 10 nr, kannor, ljusstakar, askar 
m. m. Svensk tillverkning från 1600—1700-talen, till en del i 
ganska ovanliga mönster.

K eram iska förem ål, deribland ett antal modernt danskt ler
gods, ett större fat af porslin med en stork samt en vas af d:o 
med tistlar, tillverkade vid den kungl. danska porslinsfabriken.

S e k re tä r  af rosenträ med rutformiga inläggningar i ljusare 
träslag, franskt arbete från 1700-talets slut.

Sybord  af mahogny med beslag af messing, svenskt arbete 
1700-talets slut.

B okband af röd marokin med guldpressningar. Svenskt ar
bete, sannolikt utfördt af bokbindaren Schneidler i Stockholm om
kring 1780.

Boksamlingen. På konstafdelningen utgör tillökningen 250 nr, 
livaraf tidskrifter 116, allmän konsthistoria 30, arkitektur 5, skulp
tur 1, målning 51, gravyrkännedom 20, kataloger och diverse 27. 
På konstslöjdafdelningen utgör tillväxten 31, eller tillsammans för 
båda afdelningarna 281.

D epositioner och flyttningar. Förteckning å de konst- och 
konstslöjdföremål, som tillfälligtvis varit utstälda i Nationalmuseum, 
meddelas i bil. Lit. C. I bilagan Lit. D. äro upptagna föremål, 
som blifvit för längre eller kortare tid flyttade mellan olika stats- 
samlingar eller utlånade för tillfälliga ändamål. Rörande närmare 
omständigheter hänvisas till nedanstående redogörelse för samlin
garnas bearbetning.

P ersonalen . Semester har åtnjutits af intendenten och de 
båda amanuenserna, hvarjemte en af desse, dr Göthe, för före
tagande af en resa i utlandet haft särskild tjenstledighet omkring 
6 veckor. Konservatorn har likaledes åtnjutit 6 veckors ledighet. 
Amanuensen Göthe har under intendentens semester uppehållit 
dennes tjenst. E. o. amanuensen Folcker har haft förordnande 
som amanuens vid konstsamlingarna under 2l/2 månad, samt här- 
jemte uppehållit konservatorns befattning under dennes tjenstledig
het. E. o. amanuensen Ossbahr har haft förordnande som amanuens 
vid konstslöjdafdelningen under 1 månad. Jemte dessa båda ha
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som c. o. amanuenser tjenstgjort lektor H. Huldt Jan.—April, Sep
tember—December, samt under en kortare tid i början af året hof- 
intendenten J. Bottiger.

Dr Göthe har med understöd af Kgl. Maj:t samt af Lctterstedt- 
ska föreningen företagit en utländsk resa för att i och för utgif- 
vandet af en ny (fransk) upplaga af den större katalogen öfver 
Nationalmusei tafvelgalleri i tyska museer studera verk af den 
äldre, företrädesvis nederländska målarkonsten. Under resan be
söktes samlingarna i Berlin, Dresden, Leipzig, München, Augsburg, 
Würzburg, Gotha, Hannover, Oldenburg, Hamburg, Köpenhamn.

Sam lingarnas bearbetn ing. Skulptur- och tafvelsamlingen 
(Göthe). Arbetet på den större katalogens nordiska afdelning har 
pågått och omfattat konstnärsbiografierna till och med bokstafven 
P. (Plagemann). Redaktionen af den nya (franska) upplagan af 
samma större katalogs utländska afdelning har fortgått och är nu 
afslutad.

Med anledning af tafvelsamlingens tillväxt ha flere omflyttnin
gar egt rum. Det i föregående årsberättelse framhållna behofvet 
af en förändrad och ändamålsenligare anordning af de s. k. alko- 
verna i den svenska och den italienska tafvelsalen gör sig i ännu 
högre grad än förut gällande, och man har redan nu måst tillgripa 
den nödfallsåtgärden att i svenska afdelningen placera taflor å 
skärmar midt på golfvet.

Jemväl de lokaler, som äro upptagna af gipsafgjutnings-sam- 
lingarna, äro så öfverfylda, att med nuvarande anordning någon 
plats för tillökning af dessa samlingar knappast är möjlig att finna. 
Det kan också med fog ifrågasättas, huruvida det på längden kan 
vara lämpligt att såsom hittills i öfre vestibulen inrymma en sam
ling af gipsafgjutningar. Rummet med sina marmorkolonner och 
sitt marmorgolf tillhör onekligen det förnämsta i museibyggnaden; 
ännu mera blir detta förhållandet när de tillämnade väggmålnin
garna komma till utförande. Genom att hit uppflytta hufvudsam- 
lingen af svenska originalskulpturverk, genom att något samman
tränga samlingen af antika skulpturföremål i marmor samt härvid 
skilja mellan den egentligen antiqvariska delen eller formsakerna å 
ena sidan samt de konstnärliga arbetena å den andra, skulle åt
skilligt utrymme vinnas och plats kunna beredas för en utvidgad
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gipsafgjutningssamling. Anskaffandet af en sådan måste anses som 
en af museets vigtigaste framtida uppgifter.

Bland de föremål, som tillfälligtvis varit utstälda i tafvelgale- 
riet, må särskildt framhållas den franske målaren Dagnan-Bouve- 
rets »Madonnan i löfsalen», hvilken under de 18 dagar den före
visades å Nationalmuseum, var föremål för en liflig uppmärksamhet 
och togs i betraktande af omkring 15,000 personer. Det är H. K. H. 
prins Eugens bemedling museet har att tacka för att taflan kunde 
till utställning erhållas.

Handtecknings- och gravyr samling en (Upmark). Under året in
komna teckningar och gravyrer ha blifvit katalogiserade (Upmark, 
Folcker), hvarjemte katalogiseringen af äldre, från f. d. Kgl. Mu
seum härstammande verk fortsatts (Huldt). Ett urval af handteck
ningar har blifvit fotograferadt och utgifvet som särskildt plansch
verk med text af undertecknad, som derjemte varit sysselsatt med 
utarbetandet af en beskrifvande katalog öfver musei dyrbara sam
ling af Rembrandt-teckningar. Hofintendenten Bottiger har börjat 
bearbetningen och ordnandet af samlingen af arkitektur-ritningar. 
Amanuensen Ossbahr, som 1888 afslutade katalogiseringen af tyska 
porträtt, har under 1889 börjat förtecknandet af de nederländska 
och dervid genomgått bokstäfverna A E. De till gravyrsamlingen 
hörande planschverken ha af e. o. amanuensen Folcker ordnats på 
följande afdelningar: 1) Arkitektur och topografi. 2) Dekorativ
konst och konstslöjd. 3) Skulptur verk. 4) Galleriverk. 5) En
skilde målares verk. 6) Handteckningsverk. 7) Enskilde gravö- 
rers verk. 8) Illustrerade literära m. fl. verk. 9) Porträttverk. 
10) Diverse. — Härjemte ha planritningar öfver de särskilda skå
pen blifvit uppgjorda, å hvilka innehållet af hvarje fack summa
riskt blifvit angifvet.

Flere tillfälliga utställningar ha egt rum. Den första omfattade 
täflingsritningar till en kyrka i Sundsvall, en bank i Ystad och ett 
museum i Göteborg, den andra samtliga 14 täflingsförslag till 
byggnader för riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen, med 
228 särskilda ritningar. Den senare varade 29 Nov.—17 Dec. och 
egde rum i tafvelgaleriets tyska, nederländska och franska salar, 
der ritningarna uppsattes å längs salarnas midt uppstälda skärmar.

Den 16 Okt. öppnades af herr statsrådet Wennerberg den ut-
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ställning af den grafiska konstens arbeten, som efter aftal mellan 
Nationalmusei nämnd och Föreningens för grafisk konst styrelse 
anordnats i Nationalmusei gravyrsal med begagnande af musei ut- 
ställningsmateriel och delvis äfven dess samlingar, der de för kom
plettering varit nödvändiga. Utställningens uppgift var att gifva en 
öfverblick af de grafiska konsternas nuvarande ståndpunkt i de 
nordiska länderna, och den omfattade i öfverensstämmelse härmed 
träsnitt, koppargravyr, litografi samt konstnärligt illustrerade ar
beten från Sverige, Norge, Danmark och Finland, dock i regeln ej 
äldre än 1850. Huru de utstälda arbetena fördelas på olika länder 
och grupper framgår af följande öfvörsigt:

Träsnitt Kopparstick Litografi

Sverige ............................  237 225 121
Norge ................................  50 16 17
Danmark .........................  138 140 48
Finland ..............................  — — 27

Tillsammans 425 381 213

Illustrerade
arbeten

38
1

28

67

Summa

621
84

354
27

1,086
Öfver utställningen utgafs en utförlig, rikt illustrerad katalog, 

hvilken tills vidare torde få anses som den fullständigaste hand
boken i hithörande ämnen för de nordiska länderna. Utställnin
gen, som fortgick till årets slut och ännu ej är helt och hållet 
upplöst, var föremål för mer eller mindre utförliga redogörelser i 
de större tidningarna och tidskrifterna. Anordningsarbetena led
des af undertecknad, af e. o. amanuensen Folcker och af ingeniör 
G. Lamm, samtliga tillhörande Föreningens för grafisk konst sty
relse. Kostnaderna buros af föreningen.

Konstslöjdafdelningen (Looström). Till följd af det mycket be
gränsade utrymmet i denna afdelning ha under året åtskilliga ge
nomgripande omflyttningar måst göras. De möbler, som voro ut
stälda i den lilla s. k. tronsalen i museibyggnadens s. framsprång, 
ha flyttats till gårdssidan af den stora sydvestra salen, i hvilken 
hufvudsamlingen af möbelafdelningen redan förut var utstäld. För 
detta ändamål har ett upphöjdt lösgolf inlagts i denna del af salen 
och en skärm uppsatts, hvarigenom tvenne öppna kabinett bildats, 
det ena, mindre, upptagande de förut i kabinett V utstälda möblerna, 
det andra de från tronsalen öfverflyttade. I nämnda kabinett V,
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s.v. hörnrummet i mellanvåningen, ha i stället museets nyförvärf- 
vade möbler (se förra årsberättelsen) i gustaviansk och kej sar stil, 
jemte en del förut i museet befintliga från ungefär samma tid ord
nats såsom en kronologisk fortsättning i sviten af de olika mö
belstilarna. Den stora danska bordhimmel med ryggstycke, som 
förut var uppsatt på tronsalens vestra vägg, har nu fått plats på 
norra kortväggen i möbelsalen. Tronsalen har upplåtits åt sam
lingarna af glas, af ädla och oädla metaller samt ur. Genom dessa 
anordningar har dels den fördelen vunnits, att konst slöjdsamlin
gens olika underafdelningar blifvit mera sammanförda ur materie- 
lets synpunkt, hvarigenom det hela blifvit mera öfverskådligt, dels 
också att flere föremål, som förut varit mindre fördelaktigt expo
nerade, nu erhållit bättre belysning.

Då de af konung Carl XV till svenska staten testamenterade 
samlingarna af konstslöjdföremål året efter konungens död öfver- 
togos af staten, bestämdes genom Kgl. beslut af den 12 April 1873, 
att särskildt arbeten af guld och silfver skulle, intill dess annor
lunda kunde varda föreskrifvet, till förvarande mottagas i statens 
historiska museum. Sedan den hufvudsakliga delen af konung 
Carl XV:s samlingar år 1884 öfverflyttats från Ulriksdal till Natio
nalmuseum, och konstslöjdafdelningen dermed bildats, hemstälde 
Nationalmusei nämnd i underd. skrifvelse den 5 Sept. 1885, att 
jemväl guld- och silfverföremålen i konung Carl XV:s samling 
måtte från statens historiska museum aflemnas för att införlifvas 
med den öfriga, i Nationalmusei konstafdelning numera anordnade 
delen af samma samling. Efter Kgl. Vitterhets-, Historie- och 
Antiqvitetsakademiens hörande täcktes Kgl. Maj:t genom nådigt 
bref den 19 oktober 1888 förordna, att ifrågavarande, af konung 
Carl XV till svenska staten testamenterade guld- och silfversam- 
ling skulle öfverlemnas till Nationalmusei konstslöj dafdelning och 
i densamma införlifvas, dock att ett antal af tjugutvå närmare spe
cificerade föremål skulle tills vidare såsom deposita förvaras i 
statens historiska museum.

Till följd häraf har nationalmusei samling af guld- och silfver- 
föremål ökats med 133 n:r, bestående af kannor, bägare, skålar, 
presenterbrickor, ljuskronor och ljusstakar, skedar m. m. från 
1500-talet till vår tid, hvilket allt är närmare beskrifvet i den af
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Jakob von Falke år 1871 utgifna katalogen öfver konungens sam
lingar. Af de der upptagna föremålen saknas dock guldägget nr 
71, hvilket redan anmärktes vid den omedelbart efter konungens 
död anbefalda inventeringen, samt bältet nr 143, som ännu icke 
återlemnats från statens historiska museum.

Samlingarna å de kgl. slotten. Det af intendenten vid National
museum affattade underdåniga memorial angående ordnandet af 
Gripsholms slott och dess samlingar, hvilket åtföljde årsberättelsen 
för 1888, insändes jemte ett af Museinämnden den 1 Febr. 1889 
afgifvet tillstyrkande utlåtande till Kgl. Maj:t. Ungefär samtidigt 
stiftades, den 21 Jan., pä FL M. Konungens födelsedag och under 
densammes höga skydd, en Gripsholmsförening med uppgift »att 
söka verka för Gripsholms slotts försättande i ett dess egenskap 
af nationalmonument värdigt skick och att för detta ändamål låta 
utföra nödiga konstnärliga och vetenskapliga förarbeten». För
eningens angelägenheter handliafvas af en af 15 personer bestående 
nämnd, vald vid årsmötet den 21 Mars, med f. d. statsrådet frih. 
G. af Ugglas till ordförande och frih. J. Nordenfalk till vice ord
förande; till sekreterare utsågs undertecknad, G. Upmark. Denna 
nämnd uppdrog åt arkitekten i Kgl. öfverintendentsembetet Fr. 
Lilljekvist att under sommaren verkställa noggranna uppmätningar 
af slottets samtliga våningar liksom af dess yttre samt häröfver 
upprätta ritningar, och ha dessa till ett antal af sex, nämligen 
elevationer från tre sidor, genomskärning och två planer, blifvit 
till föreningens nämnd aflemnade jemte för slagsskisser till restaura
tion af rikssalen. Af samme konstnär utförda skisser till åter
ställande af vissa delar af slottets yttre och inre voro utstälda å 
verldsutstäliningen i Paris och erhöllo der silfvermedaljen. — 
Föreningen räknade' vid årets slut omkring 150 ledamöter med 
inbetalade bidrag till ett belopp af omkring 6,500 kronor.

Arbetena å slottet ha för öfrigt omfattat dels katalogisering af 
en del taflor, dels ordnandet af vissa delar af samlingen, detta år 
företrädesvis af de utgallrade eller i hufvu dsamlingen ej utstälda 
svenska porträtten, hvilka blifvit sammanförda i teatervåningen och 
upphängda derstädes.

På Drottningholms slott har besigtning egt rum af de derstädes 
uppsatta stora bataljmålningarna af Lemke, hvilka visat sig åter
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vara i behof af restauration, i hufvudsak beroende derpå, att de 
under den ljusare och varmare årstiden ej äro tillräckligt noggrant 
skyddade mot solljusets direkta inverkan.

Å Ulriksdals slott har Nationalmusei märke och nummer blifvit 
medelst målning åsatt derstädes qvarstående föremål ur konung 
Carl XV:s samling, enär det visat sig, att de äldre nummerlapparna, 
som varit fastsatta med något slags gummi eller lim, genom tem
peratur vexlingarna fallit af. Arbetet har verkstälts under ledning 
af amanuensen dr Looström.

T jensteresor. Intendentens tjensteresor till Gripsholm upp
taga 16 dagar, hvarjemte densamme inspekterat samlingen å Drott
ningholm i ofvan angifvet syfte. Dr Looström har varit sysselsatt 
å Ulriksdal 4 dagar samt â Rosersberg 1 dag.

U tgifna  arbeten. Från Nationalmuseum eller af dess tjenste- 
män ha under år 1889 blifvit utgifna:

S tatens konstsam lin g ars  tillv äx t och fö rv a ltn in g  
1888, underdånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 
nr 10 af Meddelanden från Nationalmuseum; med bihang: U pm ark, 
G., Ordnandet af Gripsholms slott och dess samlingar, underdånigt 
memorial, tillsammans 68 sid. hög 4:o med två planritningar.

F ö rteck n in g  på sk u lp tu ra rb e ten  m. m. i Nationalmuseum, 
8:e uppl. (Red. af E. Folcker.)

B o ttiger, J., Hedvig Eleonoras Drottningholm, anteckningar 
till slottets äldre byggnadshistoria. IV-j-138 sid. 8:o med 2 planer.

F o lck e r, E. G., Katalog öfver grafiska utställningen i National
museum 1889 med en öfversigt: De grafiska konsterna af G. Upmark 
samt 12 konstbilagor. IV+  81 sidor hög 4:o.

L ooström , L., Franska statens konstslöjdfabriker i våra dagar 
(Sèvres, Les Gobelins, La Savonnerie, Beauvais), sid. 10—35 i 
Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1889.

O ssbahr, G. A., Ett perlstickarearbete från Erik XIV:s tid, 
sid. 55—60 i Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1889.

----- , Guide du visiteur au Musée d’armes, d’armures et de
costumes historiques etc. dans le Palais Royal de Stockholm. 82 
sid. 8:o.
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Upm ark, G., Moderna väggmålningar och deras teknik. Sid. 
36—54 i Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1889.

-----, Handteckningar af äldre mästare, fotograferade efter
originalen (i Nationalmuseum) af C. F. Lindberg. 25 blad med 27 
fotografier samt text i stor folio på svenska och tyska, innehållande 
en inledande öfversigt samt beskrifvande förteckning.

— —, De grafiska konsterna. Sid. 1—22 i ofvannämnda katalog 
öfver grafiska utställningen.

----- , Kyrkorna i Sotholms härad, I. Sid. 7—40 i häftet VII
af Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria.

R estaurationer. Den år 1888 beslutade och påbörjade re
staurationen af 38 st. Gripsholmssamlingen (nr 339—376) tillhöriga, 
i Kgl. Svea lifgardes kasern förvarade porträtt af nämnda rege
mentes officerare på 1730-talet, har blifvit verkstäld och afslutad 
af tafvelrestauratorn R. Brunkal.

Likaledes har restaurationen af de i föregående årsberättelse 
omnämnda 7 nr oljemålningar ur samlingen på Drottningholm blifvit 
af densamme afslutad.

För Gripsholm har af R. Brunkal restaurerats porträtt af general 
B. von Liewen, inv.-nr 162.

För Nationalmuseum ha blifvit restaurerade genom tafvel
restauratorn A. Malmgren:

Francken, Frans, d. v., Helenas bortröfvande. Inv.-nr 432.
Breda, C. F. von, porträtt af friherrinnan S. Löfvenskiöld, f. 

Åkerhjelm.
Från Gripsholm ha i och för restaurering blifvit till National

museum flyttade följande 10 porträtt:
August Wilhelm, prins af Preussen, oljem. af A. Pesne. Inv.- 

nr 4.
Lovisa Ulrika(?), drottning af Sverige, oljem. af densamme. 

Inv.-nr 86.
En preussisk prinsessa, oljem. af densamme. Inv.-nr 111.
Rosenhane, J., friherre, oljem. tillskr. Elbfas. Inv.-nr 152.
Stålhammar, P., öfverste, oljem. af Ehrenstrahl. Inv.-nr 167.
Brehmer, J., arkitekt, oljem. sjelfporträtt?. Inv.-nr 168.
Horn, Gustaf, grefve, oljem. af okänd. Inv.-nr 170.
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Voigt, H., Astronom, oljem. af Ehrenstrahl. Inv.-nr 171.
Eugène, prins af Savoyen, oljem. af okänd. Inv.-nr 309.
Lovisa Ulrika, drottning af Sverige, oljem. afPesne. Inv.-nr 658.
Och har nämnden uppdragit åt herr A. Malmgren att till en 

början företaga restaurationen af de under nr 4, 86, 111, 658 och 
152 här ofvan angifna arbeten. Från Gripsholms slott har för 
ändamålet blifvit stäldt till förfogande ett belopp af 300 kronor.

Förvaltningen. Museinämnden har såsom sådan samman- 
trädt 12 gånger, hvarjemte den tagit del i inköpsnämndens och 
väggmålningsnämndens förhandlingar. Protokoll i förvaltnings
ärenden förda inför intendenten uppgå till 51. Diariet upptager 
347 inkomna ärenden af olika slag, hvaribland 20 kgl. bref, 
beslut och remisser, samt skrifvelser från andra embetsverk. I 
registraturet upptagna utgående skrifvelser är o 38, hvarjemte 226 
försändelser befordrats genom postverket.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter för året voro jemte 
Nationalmusei nämnds fem ordinarie medlemmar, hrr professor 
M. E. Winge, kongl. målaren frih. A. G. Koskull, kongl. medalj
gravören J. A. Lindberg, valde af Kgl. akademien för de fria 
konsterna, samt hrr öfverste H. A. Ankarcrona, grosshandlaren 
Aug. Röhss (Göteborg), professor I. S. Landtmansson (Upsala) 
valde af museinämnden. Suppleanter för de förre voro land
skapsmålaren V. R. Forssell, genremålaren H. A. Kulle och 
bildhuggaren professor J. H. L. Börjeson; för de senare gods- 
egaren W. Walldén, amanuensen G. Göthe och bibliotekarien H. 
Wieselgren.

Till inlösen hade blifvit hembjudna och insända oljemålningar 
(15 nr) af W. Behm, K. Ekvall (2), W. Feron, C. Hedelin, A. Jung- 
stedt, J. Kindborg, J. Kulle, T. Lundh, E. Lundström, E. Rosenberg, 
C. F. Svensson, J. Tirén, E. Westman, A. Österlind, pasteller (4 
nr) af Elisabeth Keijser och A. Wallander (3), aqvareller (3 nr) af 
fru Regina Kylberg-Bobeck (2) och Anna Palm.

Inköpsnämndens sammanträde egde rum den 26 Okt. och till 
inköp föreslogos:

Wallander, A., Positivspelare, pastell, kr. 900.
Tirén, J,, Elgskytte för ledhund, oljem., kr. 900.
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Rosenberg, E., Höstdag efter dimma, oljem., 3,000 kr.
Förslaget blef af Kgl. Maj:t godkändt den 1 Nov.

V äggm ålningsfrågan. Sedan på sätt som i föregående års
berättelse finnes omnämndt, pris för förslag till väggmålningar i 
Nationalmuseum blifvit tilldelade i första rummet frih. G. Ceder- 
ström, i andra rummet hr Carl Larsson, täcktes Kgl. Maj:t, som 
icke funnit skäl att såsom i väggmålningsnämndens underdåniga 
skrifvelse den 8 Mars 1889 föreslagits, anvisa medel till utförande 
af kartonger i större skala af de prisbelönta skisserna, i nådigt 
bref den 24 Maj förklara:

att nämnden vore oförhindrad att efter skedd öfverläggning, 
genom protokollsutdrag meddela hrr frih. Cederström och Carl 
Larsson sina erinringar rörande vidtagande af de förändringar i 
deras prisbelönta förslagsskisser, som syntes nödvändiga eller 
önskliga;

hvarefter nämnden, om de båda konstnärerna funnits villige 
att sådan omarbetning verkställa, sedan densamma skett, egde att 
hos Kgl. Maj:t anmäla sin åsigt om de sålunda omarbetade skis
sernas lämplighet att tjena till ledning vid utarbetande af kartonger 
för de respektive väggfälten; ' ,

viljande Kgl. Maj:t då jemväl taga frågan i dess helhet under 
nådigt öfvervägande.

Vid en med anledning häraf den 15 Juni 1889 hållen öfver
läggning beslöt nämnden att meddela de båda konstnärerna sina 
erinringar samt anmoda dem att omarbeta de inlemnade förslagen. 
Sedan konstnärerna förklarat sig vilja efterkomma den gjorda 
uppmaningen, blefvo vid årets slut de omarbetade skisserna till 
museum insända.

B esök en  å söknedagar utgöra:
1889 1888 1887 1886 1885

å fridagar ................   35,477 40,342 46,879 45,297 39,083
» betalningsdagar.......  5,280 7,038 6,736 6,544 6.207
med frikort ................  3,817 4,898 4,341 3,241 2,789

Summa 44,574 52,278 57,956 55,082 48,079
Söndagsbesöken torde kunna beräknas till samma siffra som 

under närmast föregående år eller i medeltal omkring 2,000 per-
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vsoner för hvarje söndag, vsåledes 100,000 personer, hvilket med 
tillägg af ofyanstående för hela året gör i rundt tal 145,000. Den 
ovanligt starka minskningen i de räknade besöken torde i någon 
mån vara att tillskrifva verldsutställningen i Paris, som i förening 
med sommarens ogynsamma väderlek synes hafva inskränkt till
loppet af resande utländingar och landsortsbor. Under årets båda 
vsista månader öfverstego deremot besöken den vanliga siffran, 
hvilket hufvudsakligen berodde på den då pågående utställningen 
af den ofvannämnda målningen af Dagnan-Bouveret.

På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:
Fridagar.

Betalnings
dagar. Frikort. Summa. Inkomst.

Januari....... ... 3,418 271 421 4,110 135 50
Februari ........ 2,585 165 410 3,160 82 50
M ars.............  2,842 136 411 3,389 68 — •
April ........ .... 1,942 171 401 2,514 85 50
Maj............ .... 1,905 202 257 2,364 101 —

Juni ......... .... 4,098 677 135 4,910 338 50
Ju li............ ...  3,093 821 93 4,007 410 50
Augusti...... .... 3,977 950 134 5,061 475 —
September...... 2,648 552 293 3,493 276 —

Oktober ........ 2,941 395 457 3,793 197 50
November ...... 2,805 514 541 3,860 257 —-
December ...... 3,223 426 264 3,913 213 —

Summa 35,477 5,280 3,817 44,574 2,640 —

Högsta antalet besök å fridag Fred. 29 No v.......... .. 1,422
Lägsta » » » » Tisd. 30 April......... .. 126
Högsta » » » bet.-dag Lörd. 30 Nov...... 137
Lägsta » » » * Onsd. 3 April...... 3

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

1889 1888 1887 1886 1885
Män ........ ... 139 150 153 133 122
Qvinnor ... ... 175 164 162 135 98
Tillsammans 314 314 315 268 220
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Af de personer, som erhållit denna tillåtelse, äro:
Män Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare.............................................. 20 23 43
Lärjungar af akademien ......................................... 21 24 45

» » tekniska högskolan .......................  10 — 10
» » tekniska skolan .............................. 32 57 89
» » enskilde konstnärer .......................  10 41 51

Yrkesidkare .........................................................  28 5 33
Literatörer, konstvänner ..................................... 14 8 22
Öfriga.................................................   4 17 21

Tillsammans 139 175 314
Efter det uppgifna ändamålet fördelas dessa sålunda:

Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen.........................  69 98 167
» teckning i skulptursamlingen och konst-

slöjdafdelningen ........................................... 40 65 105
» studier i allmänhet........................................ 30 13 42

Tillsammans 139 175 314
Af tillåtelsen att kopiera i tafvelsamlingen ha 96 personer 

begagnat sig, af hvilka 44 manliga och 52 qvinliga. Desse ha ut- 
fört 223 kopior efter 109 olika konstverk, nämligen:
Inom Italiensk-Spanska afdelningen 10 kopior efter 10 konstverk.

Nederländska » 21 » » 16 »
Franska » 10 » » 10 »
Norsk-Danska » 49 » » 18 »
Svenska » 133 » » 55 »

Tillsammans 223 kopior efter 109 konstverk. 
Bland de kopierade oljemålningarna har

Flodman, Strandutsigt, nr 1,409, återgifvits 19 gånger
Rasmussen, Utsigt från Hardanger, » 1,335, » 13 »
Rydberg, Vårlandskap, » 1,059, » 7 »
Törnå, Vårlandskap, » 1,342, » 6 »
Fauerholdt, Strandutsigt, » 1,286, » 6 »
Jacobsen, Vinterlandskap, » 1,269, » 5 »
Fagerlin, Holländsk interiör, » 1,364, » 4 »
Gude, Sandviksfjord, » 1,343, » 4 »
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1,380, återgifvits 4 gånger
1,381, » 4 »

991, 4 »
1,309, » 4 »
1,331, 4 *
1,284, » 4 »
1,330, » 4 »

Jungstedt, I stenbrottet,
Kronberg, David och Saul,
Lindegren, A., Flicka med apelsin,
Lindström, Höstlandskap,
Rydberg, Vinterlandskap,
Sörensen, Holländsk koff,
Sörensen, Storm vid norska kusten,

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha på Tisdagar och 
Fredagar för studier utlemnats 277 nr (volymer, portföljer eller 
enstaka blad). År 1888 utlemnades 368, 1887 408, 1886 537. Här- 
jemte ha ett antal af de i samlingen utstälda aqvarellerna eller 
gravyrerna kopierats. Anledningen till minskningen i samlingens 
begagnande torde vara att söka i den under årets senare del på
gående grafiska utställningen, som i stället tilldragit sig de be
sökandes intresse.

Konstslöjdafdelningen har flitigt begagnats för studier, särskildt 
af tekniska skolans lärjungar inom den högre konstindustriela af- 
delningen. Antalet föremål, som för studieändamål på särskild 
begäran tillhandahållits, utgör 347 af 273 personer (resp. 277 och 
239 år 1888). Det är isynnerhet möbelafdelningen och den kera- 
miska samlingen, som i detta fall tagits i anspråk. En särskild 
anledning till den ökade siffran torde ligga deruti, att den kera- 
miska salen, hvarest större delen af de kopierande uppehålla sig, 
blifvit försedd med innanfönster och derigenom tjenligare till ar
betslokal.

Äfven för teoretiska studier ha samlingarna under de senare 
åren allt mer begagnats. Sålunda har dr Göthe detta liksom de 
föregående åren i Museum hållit konsthistoriska föreläsningar, och 
sådana ha äfven tid efter annan, när ämnet dertill gifvit anledning, 
hållits för lärjungarna vid tekniska skolans högre konstslöjdafdel- 
ning. Likaså ha flere studenter från Upsala idkat studier i Museum, 
vid ett tillfälle i större antal under ledning af docenten Wide 
derstädes. När lärare eller skolföreståndare anhållit att få med 
klasser eller större afdelningar besöka Museum, har sådant ej 
vägrats.
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852: 12 
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46, 150: —

4,043: 52
2.64O: ---

670: 37 
12,596: 19

51,561:61 
5,280: 29 
4,049:78 
1,522:49 

35,854:83

Ordinarie statsanslag ...

Ö friga statsanslag............

Förevisningsm edel...........

K atalogm ed el ...............

48,523:89
3,758:14 
2,864: 87 

403: 74
10,495:58

302: 63 

500: ---

2, 735: °9
1,522: 15
1, 184:91 

618:75 
25-359: 25

51,561: 61 
5,280: 29 
4,049:78 
1,522:49 

35,854:83J. S. G ieseckes donation

32, 168: 9266, 100: 08 98,269: — 66,046: 22802: 63 31,420: 15 98,269: —

I inkomsten »öfriga statsanslag» ingå:
Ersättning för postförsändelser i tjensteärenden........ kr. 43: 52
Extra anslag till konstslöj dsamlingen............ ............  » 4,000: —

Summa kr. 4?043: 52
Katalogmedlens tillökning motsvarar behållningen å slutsålda 

sjunde uppl. af förteckning öfver skulpturarbeten m. m. kr. 670: 37.
J. S. Gieseckes donations inkomst utgöres af:

Hyresmedel.....................................................................  kr. 11,200: —
Räntemedel m. m..........................................................  » 1,396: 19

Summa kr. 12,596: 19

Donationens s. k. femårsfond utgjorde vid årets slut kronor
20,000: —.

Af de 5,000 kronor, som blifvit anvisade såsom pris för 
väggmålningar m. m., hade vid årets slut utbetalats ett belopp
af......................................................................................  kr. 3,645: 90
hvadan återstod till disposition ..................................  » 1,354: 10

Summa kr. 5,000: —
Till inköp för samlingarna hafva utgått:

Af ord. anslag till konstsamlingarnas ökande........... kr. 9,498: 37
» » » lefvande svenska konstnärer ........  » 4,800: —
» anslaget till konstslöj dsamlingen .......................... » 1,989: 05
» J. S. Gieseckes donations medel..................... . » 4,920: —

Summa kr. 21,207: 42
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Till statsverket ha återburits:
Besparing å anslaget till brännmateriel m. m..............  kr. 299: 13

» » » » underhåll af golfven m. m.... » 3: 50
Andra afbetalningen å af statskontoret 1887 lemnadt

förskott af 2,000 k ronor.............................................  » 500: —
Summa kr. 802: 63

Stockholm i Mars 1890.

GUSTAF UPMARK.
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Bil. Lit. A.

Inköp för statens sam lingar.

För skulptursam lingen.

Jan. 11. Porträttbyst af J. af Kleen, marmor, af A. Nyström.
Maj 3. Porträttbyst af frk. Bredberg, gips, efter W. Runeberg. 
Dec. 5. Porträttmedaljong af P. R. Tersmeden, gips, efter Sergel.
----- , Porträttmedaljong af U. von Troil, gips, efter Sergel.
----- , Porträttbyst af A. Fryxell, brons, af W. Runeberg.

För tafvelsam lingen .

Jan. 11. Strandbild, oljemålning af C. S. Flodman 1888.
Apr. 5. Porträtt af konung Erik XIV, oljemålning af flamsk mä

stare på 1500-talet.
Maj 3. Herrporträtt, oljemålning af S. Ltittichuys 1654.
----- , Damporträtt, oljemålning af I. Ltittichuys 1654.
Juni 7. Fruktstycke, aqvarell af A. E. Muller.
----- , Sjelfporträtt af N. Lafrensen d. y., miniatyrmålning.
Okt. 11. Porträtt af frk. Marianne Koskull, miniatyrmålning af 

Wilhelmina Krafft? 1809.
Nov. 1. Porträtt af segelmakaren Elg, miniatyr af J. A. Gillberg 

1805.
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Nov. 1. Porträtt af I. P. van Suchtelen, pastell af okänd rysk? 
konstnär.

Dec. 5. Elgskytte för ledhund, oljemålning af J. Tirén 1889.
----- , Höstdag efter dimma, oljemålning af E. Rosenberg 1889.
-----, Positivspelare, pastell af A. Wallander 1889.
-----, Porträtt af B. Lidner?, oljemålning af C. F. von Breda.

F ör h a n d teck n in g ssa m lin g en .

Febr. 1. Carl NII:s död, Svartsjukan, 2 pennteckningar af C. 
Wahlbom 1829.

Maj 3. Slätten vid Barbizon, Halmstackar, Väderqvarn, 3 olje- 
skisser af Hj. Sandberg.

Juni 7. Tobias och engeln på vandring, laverad pennteckning af 
A. Bloemaert.

Okt. 11. Skissbok med 56 landskapsstudier i blyerts af C. Flod- 
man 1884.

-----, Anatomistudier, 31 teckningar af Egr. Lundgren.
Dec. 5. Porträttstudier, 11 st. på 2 blad, pennteckningar af C. F. 

Viertel.

För grav3~rsamlingen,

Jan. 11. Lippman, F., Zeichnungen von Albrecht Dürer in Nach
bildungen V—XXII, vol. 2. (forts, och slut).

---- , Seidlitz, W. von, Historisches Porträtwerk VIII, IX, vol. 4
(forts.).

----- , Schmidt, W., Die Incunabeln des Kupferstiches iin Kgl. Kabinet
zu München.

-----, Alinari, Raccolta di disegni nella R. Galleria degli Uffizi.
Ser. 1 (forts.).

---- , Gesellschaft für Radirkunst zu Weimar: etsningar för 1888
(forts.).

Febr. 1. Etsningar af C. S. Flodman, 8 nr.
-----, Sömnen, etsning efter Henner af G. Gustafsson.
Mars 8. Etsningar af A. T. Gellerstedt, 30 nr.
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Mars 8. En hjcltes död, fotogravyr efter N. Forsberg.
-----, Konung Oscar II. träsnitt af G. Forssell.
April 5. Gravyrer, äldre, hufvudsakligen franska, 28 nr.
----- , Etsningar af F. Boberg, 4 nr.
----? Jesu födelses kyrka, etsning af A. Tallberg.

----- , Svenska konungar och deras tidehvarf, XII—XV (forts.)
Maj 3. Porträtt af Gluck, efter Duplessis af J. Groh.
-----, Gravyrer, mest äldre porträtt, 6 nr.
Sept. 19. Porträtt af Marie Antoinette, efter Roslin af Roger. 
Nov. 1. Handzeichnungen alter Meister. Häft. VI (forts.).
----- , Svenska konungar och deras tidehvarf. XVI—XVII (forts.).
Dec. 5. Gesellschaft fur Radirkunst zu Weimar: etsningar för 

1889.
----- , Rapphönshund, etsning af J. B. Oudry.
-----, Porträtt af I. van Goyen, efter F. Hals af Wright.
-----, Lippmann, F., Zeichnungen von Rembrandt. Lief. I, II, 100

blad.
----- , Porträttgravyrer, flere efter Roslin, 7 nr.

F ör k o n s is lö jd sa m lin g e n .

Jan. 11. Danskt lergods, 9 n:r.
Fabr. 1. Emaljmålning på koppar: Jupiter och Calisto. Limoges 

1600-talet.
Mars 8. Spegelbord i kejsarstil.
Apr. 5. Remmare af glas.
Maj 3. Föremål af tenn, 10 nr.
-----. Frivolitetsnål af porslin, Vieux-Saxe.
-----, Sekretär af rosenträ.
-----, Tekanna af kinesiskt porslin.
----- , Föremål af porslin; modern dansk tillverkning, 5 nr.
Sept. 19. Väggplåt af förgyld brons med en aqvarellmålning, fram

ställande slaget vid Narva. 1700-talets början.
-----, Kalk af förgyld koppar. 1700-talet.
----- , Ljuskrona af brons; kejsarstil.
----- , Häll af gjutet jern. Anno 1665.
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Sept. 19. Bibelband af röd marokin med guldpressningar. 1780- 
talet.

Okt. 4. Koppar med fat af japanskt porslin, moderna. 2 nr.
----- , Stol af trä, rokoko.
Nov. 1. Porträttmedaljong i emalj på koppar: Arvid Bernhard 

Horn. Utförd vid Rörstrand, 1730-talet.
----- , Sybord af mahogny med messingsbeslag.
Dec. 5. Broderi på hvitt siden. 1800-talets början.
----- , Bål af porslin, kinesisk. 1700-talet.
----- , Mjölkkanna af fajans. Marieberg, Ehrenreich.
----- , Kopp med fat af porslin. Nyon, Schweiz.
-----, Skriftyg af fajans. Rörstrand, 1760-talet.
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BiK Lit. B.

G åfvor till statens konstsam lingar.

T ill skulptursam lingen .

Dec. 5. A f  professor F. A. Wulff.
Porträttmedaljong af G. G. Adlerbeth, gips efter Sergel.

-----, Porträttmedaljong af en okänd dam (fru E. Olin?), gips efter
Sergel.

T ill fornsakssam lingen.

Dec. 5. A f  fru  Anna Retzius, f .  Hierta.
En samling af 39 n:r hufvudsakligen fornegyptiska föremål.

T ill tafvelsam lingen.

Maj 3. Genom testamente a f  framl. generalkonsuln J. W. Johnson 
(f 1888).

Italiensk osteria, oljemålning af fru E. Jerichau-Baumann.
Okt. 11. Genom testamente a f  framl. fru  A. Kåberg (f 1889).

Utsigt vid Riddarholmskanalen i Stockholm, oljemålning af 
G. W. Palm, 1880.

Nov. 1. Genom testamente a f  framl. fröken Augusta Ldfuenskiöld 
(f 1889).

Porträtt af friherrinnan S. Löfvenskiöld, f. Åkerhjelm, olje
målning af C. F. von Breda 1810.

3
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Dec. 13. A f  H. M. Konungen.
En samling af 49 porträtt, målade i olja oeh förut tillhörande 

den af H. M. inköpta Mälsåkersamlingen.
-—— , A f  grosshandlaren Aug. Röhss.

En hjeltes död, oljemålning af N. Forsberg 1888.

T ill handteckningssam lingen .

Febr. 1. A f  kartografen Gabriel Collijn.
»Bränningar», »Hamnstycke», »Båthamn», »Båthamn»; 4 teck

ningar af A. Nordling.
Dec. 5. A f  fru  Anna Retzius, f  Hierta.

En samling af 346 blad teckningar, planer, uppmätningar af 
hufvudsakligen egyptiska fornlemningar.

Till gravyrsam lingen .

Jan. 11. A f  kabinettskanimarherre F. v. Dar del.
En fotografi.

----- , A f  herr H. Bukowski.
Porträtt af J. G. Oxenstierna, af L. Masreliez, fotogravyr af 

W. Silfversparre.
------, A f  friherre T. Hermelin.

Motiv från Fontainebleau, etsning af gifvaren i två olika af- 
tryck.

Febr. 1. A f  H. M. Konungen.
Götz H., Zeichnungen und kunstgewerbliche Entwürfe: 31 

Tafeln.
----- , A f  fru  M. Dietrichson.

Vindskupa, motiv från Skokloster, etsning af gifvarinnan. 
Mars 8. A f  hoffotografen J. Jceger.

Fotogravyrer (14 st.) efter antika porträtt ur T. Grafs galeri. 
Apr. 5. A f  konstnären A. L. Zo7'n.

Siebenbürgisk skarprättare, etsning af gifvaren.
——, A f  herr W. Levertin.

Porträtt af dr J. Levertin, litografi af F. Weiss.
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Apr. 5. A f  konstnären F. Boberg.
Porträtt af docenten C. Sandström, Motiv från Roslagstorg, 

etsningar af gifvaren.
Maj 3. A f  dr A. Hazelius.

Porträtt af Gustaf II Adolf, af A. Oxenstierna, heliogravyrer 
från Generalstabens litografiska anstalt.

-----, A f  konstnären F. Boberg.
Gata i Leon, Spanien, etsning af gifvaren.

Juni 7. A f  professor A. M. Llildebrandt, Berlin.
Codex Grunenberg, 2 vol.

Sept. 19. A f  professor G. Saloman.
Gravyrer af J. Ballin, 7 n:r.

----- , A f  konstnären A. L. Zorn.
Pin gravör, etsning af gifvaren.

----- , A f ingeniôr G. Lamm.
Porträtt af D. Heinsius, af kon. Christian VII, hertig Carls 

kammare på Gripsholm, etsning af fru M. Dietrichson.
----- , A f  intendenten G. Upmark.

Svenska porträtt, häft. 3—6 (forts.).
----- , A f  R. Blœdel & C: o. Enligt a f  tal öfverlemnade a f förläggaren.

Upmark, G. Handteckningar i Nationalmuseum, 25 blad fo
tografier af C. F. Lindberg.

-----, Ossbahr, C. A. Objets choisis de la Garde-robe Royale de
Suède, 36 fotografier af C. F. Lindberg.

Dec. 5. A f  fru  Anna Retzius, f .  Hierta.
Gravyrer efter pompejanska väggmålningar (11) och egypti

ska fornlemningar (20) 31 n:r.
----- , A f  etatsrâdet F. Meldahl.

Gravyrer (20) och litografier (22) efter skulpturverk af Thor- 
valdsen, 42 n:r.

T ill sam lingen  a f  graverade plåtar.

Apr. 5. A f  konstnären A. L. Zorn.
Siebenburgisk skarprättare, etsning af gifvaren.
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T ill konstslöjdsam lingen.

Mars 8. A f  grosshandl. Louis Guilletmot 
Glas, moderna, 2 st.

Apr. 5. A f  hofrättsrådet Järtas sterbhus genom friherre L. Hoch- 
schild.

Medaljong af förgyldt silfver.
----- , A f  skomakaren A. Andersson, Ununge, Edsbro.

Väggklocka, sign. Johan Koch fecit 1671.
Maj 3. A f  kapten C. Nauckkojf \

Kopp med fat af kinesiskt porslin med adliga familjen Nauck- 
hoffs vapen.

Okt. 4. A f  fr u  Betty Lind, f  Hanum.
Krämkopp af porslin, med lock. Köpenhamnstillverkning, 

1700-talets slut.
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Bil. Lit. C.

D epositioner i N ationalm useum .

Skulpturverk.

A f  professor J. Börjeson.
x4pr. 5. Porträtt af G. Wennerberg, statyett i gips, af J. Börjeson.

M ålningar.

A f DD. MM. Konungen och Drottningen.
Mars 8. Porträtt af H. M. Drottningen.
----- , -----  af Prins Eugen.
-----, -----  af Prinsarne Gustaf Adolf och Wilhelm.

Samtliga målade i pastell af H. Salmson.
Dec. 5. A f  franske målaren Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, 

f .  1857. (Genom Prins Eugens bemedling) Madonna, oljemål
ning af Dagnan-Bouveret.

T  eckningar.

Aug. 6. A f  arkitekterna Hermanson, Meländer m. fl.
Täftingsritningar till en kyrka i Sundsvall (2 n:r), en bank i 

Ystad (1 n:r) och museum i Göteborg (3 n:r).
Dec. 5. A f  komiterade fö r  Riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. 

Samtliga täflingsförslag (14 n:r) med tillsammans 228 ritnin
gar till riksbyggnaderna på Helgeandsholmen.
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Okt. 11. A f  Ingeborg och Heléne Holck.
En samling studier, teckningar och aqvareller efter ornamén

tala och konstindustriela m. fl. motiv från slottet och kyr
kan i Vadstena.

G ravyrer.

A f  Föreningen fö r  Grafisk konst.
Okt. 16. Samtliga af Föreningen från Sverige, Norge, Danmark 

och Finland för den grafiska utställningen samlade konsttryck.
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Bil. Lit. D.

F ly ttn in g a r a f  konstförem ål.

A. T ill N ationalm useum .

Från Ulriksdal.

Porträtt af Margareta Vasa, oljemålning på trä. C. XV. Katal. 
s. 90, placerad t som dekoration i konstslöjdafdelningen.

25
1307*

Pendelur, svenskt, af Wiedemann i Stockholm. Inv.-n:r 
Pendelur, engelskt, af W. Barrow. Inv.-n:r 30

2160*

Från statens historiska museum.

En samling föremål af silfver och guld, tillhörande Kon. Carl 
XV:s samlingar. 133 n:r. Enl. K. B. 19 Okt. 1888.

B. Från N ationalm useum .

Till verldsutställningen i Paris.

(Enl. K. Bref 9 Mars 1889, återstäld före årets slut.)
Canal grande i Venedig, oljemålning af C. Skånberg.

Till Konstföreningen i Stockholm.

(Enl. K. Bref den 25 Okt. 1889, återstälda före årets slut.) 
Teckningar (18) aqvareller (2) och etsning (1) af C. Wahlbom.

Till riksmusei etnografiska samling.

(Enl. K. Bref 8 Nov. 1889, att derstädes tills vidare förvaras.)
16 n:r diverse etnografiska föremål, förut förvarade å Kina 

slott vid Drottningholm.




