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1. K ongl. Maj:ts nåd. bref till N a tio n a lm u se i n äm n d  a n g . v ä g g 
m å ln in g a r  i N a t io n a lm u se ib y g g n a d e n s  tr a p p h u s  

d. 3  Juni 1887.

Oscar etc. Vår ynnest etc. Sedan I uti skrifvelse den 5 Febru
ari 1886 till Oss inkommit med förslag och dertill hörande hand
lingar i fråga om åstadkommande af väggmålningar i Nationalmuseum, 
hvaröfver Vår Akademi för de fria konsterna afgifvit infordradt un
derdånigt utlåtande, hafve Vi vid föredragning af detta ärende fun
nit godt i nåder förordna:

att till utförande af monumentala väggmålningar i Nationalmusei
byggnadens trapphus må, från och med år 1885 räknadt, tillsvidare 
och till dess detta ändamål kan varda uppnådt, under de vilkor och 
i den ordning, nedan sägs, användas den del af räntemedlen å »Sofi 
Gieseckes donation», som enligt det för samma donations förvaltning 
gällande reglemente skall för hvarje femårsperiod sammanläggas till 
en summa af 25,000 kronor, eller i medeltal med 5,000 kronor år
ligen, till inköp för museum af något större konstverk;

att af de från och med år 1885 för väggmålningarna påräkne- 
liga räntemedlen ä sagda donation må till en början af Eder dispo
neras ett belopp af 5,000 kronor dels till utsättande af pris för konst
närligt utförda kompositionskartonger i större eller mindre skala äf- 
vensom färgeskisser till väggmålningarna, dels ock till bestridande 
af kostnaderna för utförande, om så finnes nödigt och lämpligt, af 
särskilda eskisskartonger till utrönande af den med hänsyn till vägg
fältens lägen och afständ samt de optiska fordringarna bäst afpassade 
och erforderliga storleken af figurerna i nämnda målningar eller för 
andra förberedande åtgärder;

att för öfrigt hvad af räntemedlen å Gieseckeska donationen för 
ifrågavarande väggmålningars åstadkommande år efter år samman- 
sparas och för ändamålet afsättes må i hvarje särskildt fall dispo
neras endast efter Vår nådiga pröfning och bestämmande, i den mån
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förslag till målning å något eller några af väggfälten kan varda i 
behörig ordning anmäldt och jemväl erhålla nådig fastställelse;

att de för ifrågavarande målningar afsedda väggfälten i musei- 
byggnadens trapphus, nemligen två större i den öfre vestibulen och 
sex mindre i den nedre, skola bibehållas enligt deras nuvarande arki
tektoniska anordning;

att till behandling i väggmålningarna böra väljas konkreta äm
nen ur fäderneslandets historia, företrädesvis sådana som hänföra sig 
till den andliga odlingen och konstutvecklingen; samt

att i fråga om bildframställningarnas ordningsföljd, äldre ämnen, 
vare sig från den hedniska forntiden eller den katolska medeltidenr 
skola behandlas å väggfälten i öfre vestibulen samt nyare ämnen 
från och med Gustaf Vasa och protestantismens införande å de sex 
väggfälten i den nedre vestibulen;

hvarjemte Vi velat härmed anbefalla Eder att till Oss inkomma 
med förslag till närmare föreskrifter dels angående den teknik, som 
vid väggdekorationernas utförande kan finnas ändamålsenligast att 
tillämpa, dels ock huru och i hvad ordning utarbetade kartonger 
och eskisser må varda granskade och, sedan de i föreskrifven ord
ning till utförande antagits, väggmålningarna må under nödig till
syn och kontroll bringas till verkställighet.

Hvilket Vi Eder till kännedom och efterrättelse härigenom med- 
dele. Stockholms slott den 3 Juni 1887.

O S C A R .

C. G. Hammarskjöld,

2 . K ongl. M aj:ts nåd. bref till N a tio n a lm u se i n ä m n d  a n g , 
tillfä llig  fö r stä rk n in g  a f n ä m n d en  m. m. 

d. 9  D ec e m b e r  1887.

Oscar etc. Vår ynnest etc. Sedan Vi på derom gjord under
dånig framställning medgifvit, att en del af den årliga afkomsten a f 
den Gieseckeska donationen finge användas för åvägabringande a f 
monumentala väggmålningar i Nationalmusei trapphus, allt i enlighet
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med de i nådiga brefvet den 3 Juni innevarande år meddelade bestäm
melser, hafven I underdånigst hemstält, det Oss täcktes tillåta:

att I fingen för behandling af denna angelägenhet med Eder 
förena dels Edra suppleanter, professorn m. m. grefve Georg von 
Rosen, Svenska Akademiens ständige sekreterare m. m. filosofie dok
torn Carl David af Wirsén, öfverintendenten m. m. Helgo Zetter- 
vall och professorn m. m. J. Börjeson, dels och professorn vid Stock
holms högskola m. m. filosofie doktorn Viktor Rydberg, direktören 
vid Vår Akademi för de fria konsterna, professorn Johan August 
Malmström och professorn vid samma akademi m. m. Carl Curman; 
samt

att den sålunda förstärkta nämnden måtte få utfärda program 
och inbjudning till svenska konstnärer att inkomma med täflingsrit- 
ningar eller kartonger till sagda väggmålningar äfvensom, sedan 
dylika ritningar inkommit, granska desamma, utdela möjligen före
kommande pris och vidare underställa Vår nådiga pröfning sådana 
ritningar, som kunde af nämnden anses till utförande antagliga.

Vid föredragning häraf hafve Vi funnit godt den gjorda fram
ställningen bifalla. Hvilket Vi Eder till svar och efterrättelse här
igenom meddele. Stockholms slott den 9 December 1887.

O S C A R .

C. Gr. Ha?nmarskjöld,

3 . Undercl. sk r ifv e lse  till K ongl. Maj:t a f  N a tio n a lm u se i fö r 
s tä r k ta  n ä m n d  d. 8  M ars 1889.

T i l l  K on u n gen .

Genom nådigt bref den 3 Juni 18871 täcktes Eders Kongl. Maj:t 
på Nationalmusei nämnds den 5 Februari 1886 gjorda underdåniga 
anhållan2 förordna, att af de från och med år 1885 för väggmålnin- 
garne påräkneliga räntemedlen å J. S. Gieseckes donation skulle af 
nämnden till en början disponeras ett belopp af 5,000 kr., dels till

1 Se ofvan sid. i.
2 Se Meddelande från Nationalmuseum nr 7.
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utsättande af pris för konstnärligt utförda kompositionskartonger i 
större eller mindre skala äfvensom färgeskisser till väggmålningarne, 
dels ock till bestridande af kostnaden för andra med frågans lösning 
sammanhängande förberedande åtgärder.

Likaledes behagade Eders Kongl. Maj:t i nådigt bref af den 9 
December 18871 bifalla nämndens underdåniga hemställan att, för 
behandlingen af förenämnda väggmålningsfråga, få med sig förena 
dels nämndens suppleanter, hrr grefve von Rosen, doktor af Wirsén, 
öfverintendenten Zettervall och professor Börjeson, dels hrr professor 
V. Rydberg, professor A. Malmström och professor C. Curman, hvilken 
nämnd iinge utfärda inbjudning till svenska konstnärer att inkomma 
med täflingsritningar eller kartonger till sagda väggmålningar äfven
som, sedan dylika ritningar inkommit, granska desamma, utdela möj
ligen förekommande pris och vidare underställa Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga pröfning sådana ritningar, som kunde af nämnden anses till 
utförande antagliga.

Den sålunda tillsatta förstärkta nämnden utfärdade den 2 Februari 
1888 en till svenska konstnärer stäld inbjudning till pristäflan (Bil. 
litt. A 2), hvarjemte beslöts att genom kongl. utrikesdepartementet 
söka inhemta upplysningar angående de olika arter af teknik, som i 
utlandet blifvit använda vid utförandet af monumentala väggmålningar.

Dessförinnan hade emellertid Nationalmusei nämnd den 4 Nov. 
1887 utfärdat inbjudning (jemlikt Bil. litt. B 3) till täflan angående 
ornamental färgdekoration af museibyggnadens trapphus. De vid 
täflingstidens slut, den 15 April 1888, inkomna förslagen bedömdes 
nu vid sammanträde den 26 April af den förstärkta nämnden, som 
beslöt tillerkänna ett pris af 300 kr. åt ett förslag utfördt af dekora- 
tionsmålaren C. J. Stenberg, ett pris af 200 kr. åt ett förslag af de- 
korationsmålarne C. A. Fallgren och L. Lindh samt ett accessit af 
150 kr. åt dekorationsmålaren J. Wagner.

Samtidigt uppdrogs åt intendenten Upmark att i utlandet, före
trädesvis i Berlin och norra Tyskland, inhemta kännedom om använda 
tekniska förfaringssätt för utförande af väggmålningar samt de er
farenheter, som vunnits angående deras ändamålsenlighet. På grund

1 Se ofvan sid. 2.
2 =  Bil. nr 1 här nedan.
3 =  Bil. nr 2 » »
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af de under denna resa gjorda iakttagelser, samt upplysningar, som 
i öfrigt inkommit, bland annat genom Kongl. Maj:ts beskickningar i 
Berlin, Wien, Paris, Brlissel och Rom, har intendenten uppsatt ett 
memorial, som efter att hafva cirkulerat bland nämndens hrr leda
möter bilagts denna dags protokoll1).

Med anledning af den inbjudning till pristäflan, som den 2 Fe
bruari 1888 blifvit af väggmålningsnämnden utfärdad, hade inom 
föreskrifven tid, d. v. s. före årets utgång från fem olika konstnärer 
inkommit sju täflingsförslag, hvilka den 2 Januari innevarande år i 
nämndens närvaro öppnades och registrerades. A f  dessa förslag af- 
sågo 4 öfre vestibulen och behandlade följande ämnen:

1. Ansgarius förkunnar kristendomen.
2. Olof Skötkonungs dop.
3. Slaget på Fyrisvall.
4. Kringbärandet af Erik den heliges skrin.
De båda sistnämnda utförda som motstycken och af samma hand.
De tre förslag, som afsågo de tredelade väggytorna i nedre 

vestibulen, framstälde:
5. Vesterås recess 1527.
6. Gustaf III i Sergels atelier.
Båda utförda af samma hand; motstycken och med komposi

tionen genomgående alla tre fälten.
7. Lovisa Ulrika mottager Linné i Drottningholms park, med 

Carl XII i Bender och Sergel i sin atelier som sidostycken.
Vid sammanträde den 12 Jan. beslöt nämnden, på sätt närlagda 

protokoll (Bil. litt. C 2) närmare utvisar, att tillerkänna:
Förslaget nr 1 här ofvan, Ansgarius förkunnar kristendomen, 

ett pris i första rummet af 800 kronor (minoriteten, 4 ledamöter, rö
stade på 1,000 kronor); samt

Förslaget nr 7 här ofvan, Lovisa Ulrika mottager Linné i Drott
ningholms park etc., ett pris i andra rummet af 800 kronor (minori
teten, 1 ledamot, röstade på 500 kronor).

Förslaget nr 3 här ofvan, Slaget på Fyrisvall, ett pris af 500 kronor.

1 Tryckt i Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1889.
2 =  Bil. nr 3 här nedan.
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Efter brytning af namnsedlarne och efter med ledning häraf in- 
hemtad upplysning, befans att

förslaget nr i var utfördt af professorn, friherre G. Cederström, 
förslaget nr 7 af herr Carl Larsson och 
förslaget nr 3 af v. professorn M. E. Winge.
A f de 5,000 kronor, som stälts till nämndens förfogande, hade 

härmed utbetalts kr. 3,631: 30, hvadan den befintliga återstoden nu 
utgör kr. 1,368: 70.

Vid de Öfverläggningar, som med anledning af denna pristäflan 
vid sammanträdena den 12 och 28 Febr. egt rum inom nämnden 
för att besvara frågan om livad som vidare vore att åtgöra, har vis
serligen meningsskiljaktighet i ett och annat afseende yppat sig, men 
derom har dock nämndens flertal varit ense, att de tvä skisser, hvilka 
erhållit de högsta utdelade prisen, nemligen friherre G. Cederströms 
och herr Carl Larssons, ur konstnärlig och innehållssynpunkt ega så
dana förtjenster, att de kunna läggas till grund för ett utförande i 
stort. :

Att under sådana omständigheter anordna en ny täflan, omfat
tande samtliga väggfält, och efter samma program som den nyss af- 
slutade, synes först och främst obehöfligt, då användbara skisser af 
framstående konstnärer redan föreligga. Men äfven lämpligheten af 
att anställa en dylik förnyad täflan förefaller ur andra synpunkter 
tvifvelaktig. Det resultat, fem deltagare och sju förslag, som efter 
det väggmålningsfrågan i sex år stått på dagordningen, och en täf- 
lingstid af nära ett år varit tillmätt, vunnits genom den nu anstälda 
täflingen, torde utvisa, att ett så vidsträckt och till sina detaljer 
obestämdt program som det sist utfärdade, ej utöfvar någon synnerlig 
dragningskraft på de svenske konstnärerna. Ett förnyadt vädjande 
från samma myndighet till samma konstnärskrets och enligt samma 
program synes under sådana omständigheter hvarken konseqvent eller 
ändamålsenligt; utgången i alla händelser oviss.

Men äfven om genom en ny täflan antagliga skisser skulle er
hållas till samtliga väggfälten, och således planen för hela cykeln af 
ämnen kunna i detalj fastställas, innan arbetet med skissernas utfö
rande i stort, d. v. s. i kartong eller på vägg, toge sin början, så
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vore härmed föga vunnet. Både praktiska och möjligen äfven eko
nomiska skäl hindra nemligen ett utförande af alla målningarna pä 
en gång, enär de ställningar, som härför behöfde resas, skulle i 
högsta grad försvåra, nästan omöjliggöra tillträdet till samlingarna 
under en längre tid. Och att stänga muséet torde ej böra ifråga
sättas.

Skulle deremot de så tillkomna skisserna, tillsammans 8 olika 
kompositioner, såsom naturligt synes, efter hand bringas till utförande, 
så måste alltid några af de antagna konstnärerna blifva nödsakade 
att vänta — möjligen i åratal. Detta skulle säkerligen inverka oför
delaktigt på deras intresse för saken, hvarförutan det alltid blefve 
förenadt med bryderi och obehag att afgöra, hvilken af dem skulle 
få börja genast och hvilka skulle tvingas att vänta.

Lyckligtvis eger det förhållandet rum, att tvenne af de inlem- 
nade förslagen ansetts kunna läggas till grund för ett utförande i 
stort. Innan detta sker, måste dock under alla omständigheter med 
ledning af skissen en kartong utarbetas för att underställas Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga granskning. Det är å denna kartong, som 
hufvuddelen af det egentliga konstnärsarbetet, kostym- och modell
studiet m. m. nedlägges. Sjelfva det slutliga utförandet på väggytan 
är i jemförelse härmed ett mera mekaniskt arbete. Det vore för 
väggmålningsverkets ostörda fortgång önskligt, att utarbetandet af 
dessa kartonger så snart som möjligt sattes i verket, medan konst
närernas intresse ännu är varmt och deras håg rör sig inom den 
idékrets, från hvilken de hemtat sina ämnen. Härigenom kunde 
också de olika konstnärer, som skola taga del i det stora företaget, 
utföra sitt arbete ostörda af hvarandra, då hvarje del af det hela be
funne sig på ett olika stadium af fulländning. Detta är ock det sätt, 
hvarpå man i de flesta andra länder gått till väga i liknande fall.

Att de konstnärer, som hörsammat inbjudningen till täflan och 
h ärvid  vunnit erkännande, kunna sägas ha en viss moralisk före
trädesrätt till erhållande af ett sådant uppdrag, torde ej kunna nekas.

Genom att en bestämd utgångspunkt sålunda vore gifven, skulle 
behandlingen af frågan i dess helhet blifva betydligt förenklad. Eders 
Kongl. Maj:t har i det åberopade nådiga brefvet den 3 Juni 1887 
täckts foreskrifva

att till behandling i väggmålningarna böra väljas konkreta ämnen
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ur fäderneslandets historia, företrädesvis sådana, som hänföra sig till 
den andliga odlingen och konstutvecklingen, samt

att äldre ämnen, vare sig från den hedniska forntiden eller den 
katolska medeltiden, skola behandlas å väggfälten i den öfre vesti- 
bulen, samt nyare ämnen från och med Gustaf Vasa och protestan
tismens införande å väggfälten i nedre vestibulen.

Om således friherre Cederströms förslag »Ansgarius förkunnar 
kristendomen» antages till utförande å ett af väggfälten i öfre vesti
bulen, så följer häraf, att det motstående bör behandla antingen ett 
ämne, som är äldre än Ansgarius, eller, och väl hellre, ett ämne från 
den egentliga medeltiden, som eljest blefve orepresenterad. Likaså 
om det af artisten Carl Larsson inlemnade förslaget antages, så följer 
häraf, att å motstående väggyta måste behandlas ämnen yngre än 
medeltiden och tidigare än 1700-talet, d. v. s. från 1500— 1600-talet, 
hvarvid antagligen Gustaf II Adolf borde blifva hufvudpersonen.

Härmed är i sjelfva verket en tillräckligt noggrann plan gifven 
för arbetets vidare fortgång. Om så en ny täflan anordnas för fyl
lande af dessa väggfält, så blir programmet för densamma mycket 
enklare och bestämdare, och sannolikheten af ett god t resultat följ
aktligen större.

Det synes ej kunna ifrågasättas, att de bestälda kartongerna, 
hvilka ju alltid äro underkastade möjligheten att icke godkännas, 
utföras utan all ersättning. De torde i detta afseende närmast vara 
att jemföra med modellen till ett skulpturverk. Men den utgift, som 
härigenom förorsakas, är för den händelse kartongen godkännes — 
något, som man har all anledning hoppas — att anse som ett för
skott, hvilket vid en blifvande slutuppgörelse afräknas. Till för
fogande för utförande af väggmålningar stå vid innevarande års slut
20,000 kronor, och minst 5,000 kronor komma sedermera att årligen 
inflyta. Men med detta års slut är äfven den 5-års-period (1885—89) 
förlupen, under hvilken, enligt föreskrifter både i J. S. Gieseckes te
stamente och de för samma donation gällande stadgar, ett »värde
fullare konstverk bör inköpas».

På gruijd af hvad sålunda blifvit anfördt, hemställer nämnden i 
underdånighet:

att Eders Kongl. Maj:t täcktes tillåta densamma att med friherre 
G. Cederström och herr Carl Larsson träffa aftal om utförande af
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kartonger i större skala efter de af dem inlemnade, med pris belö
nade skisserna, skolande dessa kartonger sedermera underställas Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga pröfning;

att Eders Kongl. Maj:t täcktes tillåta nämnden att utlysa en ny 
täflan för utförande af skisser till dekoration af de motstående vägg
ytorna i öfre och nedre vestibulen, samt

att Eders Kongl. Maj:t täcktes af J. S. Gieseckes donations för 
väggmålningar afsedda medel ställa till nämndens förfogande ett be
lopp af kronor 11,000, hvaraf resp. 5,000 och 3,000 kronor skulle 
användas till bekostande af ofvannämnda kartonger; återstoden 3,000 
kronor jemte befintliga kr. 1,368: 70 till pris vid en blifvande täfling 
och öfriga förberedande åtgärder.

Utdrag af det vid väggmålningsnämndens sammanträde den 28 
Febr.1 förda protokoll bifogas i underdånighet jemte en af hrr friherre 
Nordenfalk, Sander, Holm, Malmström och Curmanafgifven reservation2
samt ett af prof. V. Rydberg vid protokollets3 justering denna dag 
afgifvet särskildt yttrande4, i hvilket öfverintendenten Zettervall för
klarat sig till alla delar instämma.

Underdånigst

F .  V O N  D A R D E L .

y. Nordenfalk,
med reservation.

N. F . Sander,
med hänvisning till reservation.

G. Upmark.

P. D. Holm,
med reservation.

G. v. Rosen. C'. D. a f  Wirsén.

H. Zettervall, y . B örje son. V. Rydberg,
med hänvisning till särskildt med hänvisning till särskildt

yttrande. yttrande.

A. Malmström, C. Carman,
med reservation. med hänvisning till reservation.

Stockholm den 8 Mars 1889.

C. A. Ossbahr.

1 Bil. nr 6 här nedan.
2 Bil. nr 1 1  » »
3 Bil. nr 9 » »
4 Bil. nr 10 » »
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BiJ. nr 1.

Inbjudning till pristäfling.

Sedan Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 3 Juni 1887 å in
komsten af J. S. Gieseckes donation anvisat medel för utförande af 
monumentala väggmålningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus, så 
inbjudas härmed svenska konstnärer att täfla om utförande af skisser 
till dessa målningar.

1. Väggfälten äro fyra:
De båda öfre, 2 tr. upp, odelade, mäta hvartdera i höjd 6,37 

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

De båda nedre, 1 tr. upp, äro genom framspringande pi
lastrar af 0,76 meters bredd, delade i ett bredare midtfält och 
två sidofält. Fältens höjd är 5,96 meter, midtfältets bredd 5,10, 
sidofältens 3,42. Nedre kanten ligger i jemnhöjd med mellan- 
våningens golf. Belysningen kommer från vester. Den nuva
rande arkitektoniska indelningen skall bibehållas.

2. Till behandling i väggmålningarna böra väljas konkreta ämnen 
ur fäderneslandets historia, företrädesvis sådana som hänföra sig 
till den andliga odlingen och konstutvecklingen.

3. Äldre ämnen, vare sig från den hedniska forntiden eller den 
katolska medeltiden, skola behandlas ä väggfälten i öfre vesti- 
bulen, samt nyare ämnen från och med Gustaf Vasa och prote
stantismens införande å väggfälten i nedre vestibulen.

4. Rörande de mera detaljerade ämnen, som hittills blifvit föreslagna, 
hänvisas till »Handlingar rörande frågan om väggmålningar i 
Nationalmuseibyggnaden». Nr 7 af Meddelanden från National
museum. Stockholm 1886. — Häftet tillhandahålles täflande af 
intendenten vid Nationalmuseum.

5. De blifvande målningarna skola utföras direkt på muren.
6. Täflingen får omfatta ett, flera eller samtliga fält. Vid skiss, 

som behandlar något af midtfälten å nedre vestibulens väggytor, 
bör jemväl angifvas, hvad sidofälten och motstående väggyta 
skola tänkas framställa.
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7. Skisserna skola utföras i en tiondedels skala och i färger; konst
nären obetaget att tillika bifoga kartong eller detaljer i större 
skala.

8. Nämnden eger till sitt förfogande 3,500 kr. att fördela i pris af 
högst 1,200, lägst 500 kr. Prisbelönadt förslag tillhör Museum.

9. Skisserna böra vara förseglade och försedda med sluten namn
sedel eller tänkespråk samt med påskrift »täflingsförslag» vara 
insända till intendenten vid Nationalmuseum före kl. 3 e. m. 
den 31 December 1888.

10. Pröfning af de inlemnade förslagen verkställes af undertecknade,, 
jemlikt kongl. bref den 3 Juni och 9 December 1887.

11 . Uppritningar af samtliga väggytor tillhandahållas af intendenten 
vid Nationalmuseum, som äfven i öfrigt lemnar nödiga upp
lysningar.
Stockholm den 2 Februari 1888.

F. v. D A R D E L .

y . N ordenfalk. N. F re  dr. Sander. G ustaf Upm ark.
P. D. Hohn. G. von Rosen. C. D. a f  Wirsén.

Helgo Zettervall. John  Börjeson. Viktor Rydberg.
A. Malmström. C arl Curman.

K  G . Folcker.

BH. nr 2.

Nationalmusei nämnd inbjuder härmed svenska konstnärer att 
inkomma med skisser till ornamental färgdekorering af inre arkitek
turen i Nationalmuseibyggnadens trapphus.

1. Skisserna böra omfatta:

A. Nedre vestibulen.

a) b) De båda för monumental målning afsedda tredelade vägg
ytorna mot n. och s.

c) Fönsterarkitekturen mot v.
d) Arkadställningen mot öfre trappan.
e) Plafonden.
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f) Takhvalfven Öfver planet mellan de båda nedre trapporna 
och öfre trappan.

B. Öfre vestibulen.

a) b) De båda för monumental målning afsedda väggfälten å 
kortsidorna, mot ö. och v.

c) d) De båda fönsterväggarne å långsidorna, mot n. och s. med 
tillhörande nischer och lunetter, de senare möjligen använd
bara för figurmålning.

e) Plafonden och densamma uppbärande bågar.
2. Skisserna böra utföras i T/20 skala.
3. Orneringen, som afser att fullständiga den redan befintliga deko

rativa utstyrseln samt utgöra en passande omgifning till de mo
numentala väggmålningar, som här skola utföras, bör till stil 
och hållning stämma öfverens med byggnadens och rummets 
karaktär och ändamål.

4. Tvenne pris äro utfästa:
ett å 300, ett å 200 kronor.

Härjemte kunna ett eller flere accessit utdelas.
Nämnden förbehåller sig att med full frihet förfoga öfver 

belönade förslag.
5. Skisserna böra, förseglade och försedda med sluten namnsedel 

eller tänkespråk, samt med påskrift: »förslag till dekorering» in- 
lemnas till intendenten vid Nationalmuseum senast den 15 April
1888.

6. Pröfning af de inlemnade förslagen verkställes af Nationalmusei 
nämnd, förstärkt på det sätt Kongl. Maj:t täckes föreskrifva.

7. Uppmätningar af samtliga väggfält och plafonder tillhandahållas 
af intendenten vid Nationalmuseum, som i öfrigt lemnar nödiga 
upplysningar.

Stockholm den 4 November 1887.

A  Nationalmusei nämnds vägnar 

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

E. Folcker.
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Bi7. nr 3,

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds sammanträde, Lördagen den 12 Januari
1889.

N ärv aran d e :

Kabinettskammarherre VON D a r d e l .
Friherre No rd en fa lk .
Kanslirådet San der .
Intendenten Upm ark .
Professoren Holm.
Grefve von R osen.
Öfverintendenten 2&ETTERVALL.
Professoren BÖRJESON.
Professoren R yd berg .
Professoren Malm ström .
Professoren CURMAN.

Förhindrad af sjukdom att närvara: Doktor AF WlRSÉN. .

§ 1. Upplästes till justering och godkändes det vid väggmål- 
ningsnämndens sammanträde den 2 dennes förda protokollet.

§ 2. Föredrog intendenten Upmark väggmålningsnämndens den 2 
Februari 1888 utfärdade »Inbjudning till pristäflan», samt fäste nämn
dens uppmärksamhet på, att skisserna nr 4 a och b ej uppfylde de 
i mom. 7 stadgade vilkoren angående storleken, samt att nr 5 af- 
veke från bestämmelserna i mom. 6, i det ej blifvit angifvet, hvad 
motstående väggyta tänkts skola framställa.

Nämnden beslöt
att ifrågavarande skisser det oaktadt skulle till pröfning upptagas; 
alltså samtliga de insända skisserna nu till granskning före

dragas, nemligen:
Nr 1 a. Vesterås recess.
» 1 b. Sergels atelier.
» 2. Ansgarius predikande kristendomen.
» 3. Olof Skötkonungs dop.
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Nr 4 a. Efter slaget vid Fyrisvall.
» 4 b. Erik den Heliges skrin kringbäres i Upsala.
» 5. Carl XII i Bender. -— Linné inför hofvet på Drottning

holm. — Sergels atelier.
§ 3. Sedan härefter anmälts, att nämnden, enligt mom. 8 i in

bjudningen till täflan, egde till sitt förfogande 3,500 kronor att för
delas i pris af högst 1,200, lägst 500 kronor, började diskussionen 
om de inlemnade förslagen.

Härunder afgåfvos följande yttranden:
af kanslirådet Sander (Bil. litt. A  *);
af intendenten Upmark (Bil. litt. B 2).
Flera af nämndens ledamöter uttalade i öfrigt den åsigten, att 

det högsta i »Inbjudningen» angifna priset ej borde utdelas, men väl 
två eller tre lägre, hvarvid 1,000 eller 800 kr. såsom första pris, och 
800 eller 500 kr. såsom andra föreslogos.

Rörande sättet för omröstningen föreslog kanslirådet Sander, att 
ordföranden behagade uppropa nämndens ledamöter, då hvar och 
en kunde uppgifva den eller de skisser han önskade belöna, och det 
belopp han tilldelade dem.

Efter afslutad diskussion antog nämnden detta förslag till om
röstning, och afgåfvos, vid af ordföranden företaget upprop, af nämn
dens ledamöter följande vota:

Friherre Nordenfalk:
Nr 2 ...........................................................

» 5 ..... .................... ........... ............................ ..
» 4 a .... ....................... ......................... .

Kanslirådet Sander:
Nr 2 ............ ...... .......................................

» 5 ........ ...... ................ ................ ..........
» 4 b ................ ...............................

Öfverintendenten Zettervall:
Nr 2 ........................................... ...............

» 5 ............................. .............................
» 4 a ...................................................... .

00OO kr.
500 »
500 *

1,000 kr.
800 »

OOi-n »

OO00 kr.
800 »
500 y>

=  Bil. nr 4 här nedan. 
=  Bil. nr 5 här nedan.
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Professor Curman:

5 -
4 a

Professor Holm:
Nr 2 .................................................

» 5 ..................................................
» 4 a  och b ..................................... . 800 »

Professor Börjeson:
Nr 2 ....................................................

» 5 ............ ................. ......................
» 4 a  ........................................................  500 »

Professor Malmström:

5
» 4 a ........................................................  8OO »
» I ............................... ................................

» 3 ................................................

Grefve von Rosen:
Nr 2 ... 
» 4 a
» 5 ...

Professor Rydberg:
Nr 2

» 5
» 4

Intendenten Upmark:

800 kr.
800 »
800 »

800 kr.
800 »
800 »

800 kr.
800 »
500 »

800 kr.
800 »
800 »
500 »
500 »

... 1,000 kr.
800 »

800 »

00 0 kr.
800 »
500

... 1,000 kr.
800 »

Kabinettskammarherre von Dardel:
Nr 2 ........................................................... 1,000 kr.
» 5 ............................................................ 800 »
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Hvadan
Nr 2, »Ansgarius predikande kristendomen»,

erhållit ................................................. 7 röster för 800 kronor.

4 » » 1,000 »
» 5, »Carl XII i Bender — Linné inför

hofvet på Drottningholm — Ser-
gels atelier», erhållit ...................... 10 » » 800 »

1 » » soo
» 4 a, »Efter slaget vid Fyrisvall», erhållit 4 » » 800 »

4 » .» 500 »
» 4 b, »Erik den heliges skrin kringbäres

i Upsala», erhållit............................. 3 » » soo »
1 » » 800 »

» 1 a, »Vesterås recess»,
» 1 b, »Sergels atelier»,
2> 3, »Olof Skötkonungs dop»

hade hvardera erhållit ................... 1 » » 500 »

I öfverensstämmelse med livad som sålunda förekommit, beslöt
nämnden utdela följande pris:
åt nr 2, »Ansgarius predikande kristendomen», i första

rummet......................................................................... 8oo kronor.
» » 5, »Carl XII i Bender — Linné inför hofvet på 

Drottningholm — Sergels atelier», i andra
rummet.......... ..............................................................  8oo »

» » 4 a, »Efter slaget vid Fyrisvall» .............................  500 »

I afseende på denna prisutdelning förklarades protokollet justeradt.

Under härefter följande diskussion om inköp af de ej prisbelönta 
skisserna yttrade sig flera af nämndens ledamöter för dylikt inköp, 
men på derom af friherre Nordenfalk gjordt yrkande, i hvilket flera 
ledamöter instämde, uppsköts denna fråga till ett kommande sam
manträde.

§ 4. De förseglade namnsedlar, som åtföljde de prisbelönta 
skisserna, blefvo nu brutna och innehöllo följande:

Nr 2, G. Cederström.
» 5, A llt för fosterlandet.
» 4 a, M. E. Winge.
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§ 5. Ordföranden väckte fråga, huruvida icke redan nu eller 
med första kunde fattas beslut om utförande af någon bland de 
prisbelönta skisserna; men uppsköts denna fråga, på kanslirådet San
ders hemställan, till behandling vid ett kommande sammanträde.

§ 6. Samtliga skisserna skulle från och med den 13 dennes of
fentligt utställas.

Nästa sammanträde skulle hållas omkring en månad å dato.
Stockholm som ofvan.

In fidem
C. A. Ossbahr.

Bil. nr 4 .

.Anförande a f  kanslirådet Sander till Na tion alm n sei väggm ålnings- 
nämnds protokoll den 12  Ja n . 188g.

Resultatet af pristäflingen hade gifvit både mer och mindre, än 
hvad talaren ansett sig kunna vänta; mindre, ty flera af våra för
nämsta målare saknades; mera, ty de inkomna skisserna visade goda 
bemödanden, och några af dem egde verkliga förtjenster. Rörande 
lämpligheten af att ifrågasätta ändringar kunde talaren så till vida 
instämma med professor Rydberg, att rätt många ändringar i skis
serna nog vore nödiga; men derom finge nämnden tillfälle att i sinom 
tid uttala sin mening, ifall någon eller några af de ingifna skisserna 
antoges till utförande och dessförinnan naturligtvis skulle transponeras 
i större skala och utarbetas i kartong; för utdelande af de utfästa 
prisen hade nämnden nu endast att granska och bedöma de ingifna 
.täflingsförslagen, sådana de förelåge. I öfrigt erinrade talaren om 
sitt förut väckta förslag, att nämnden bort hos Kongl. Maj:t begära 
tillåtelse att med direkta uppdrag vända sig till våra mest framstå
ende målare, ifall de till pristäfhng insända förslagsskisserna icke vore 
tillräckligt många eller antagliga för det afsedda ändamålet.

Hvad prisen beträffade, ansåg talaren, att den största summan, 
1,200 kr., som nämnden egde att gifva, väl ej borde utdelas, men 
nedom denna summa ett par af olika storlek, och föreslog derför 
ett pris om x,000 kr., och ett annat om 800 kr., samt att återstoden 
af den disponibla pristäflingssumman måtte användas till inlösen äfven 
a f  de skisser, som visserligen icke kunnat belönas, men förtjenade



i8 HANDLINGAR RÖRANDE FRAGAN OM

något erkännande för vissa förtjenster och lämpligen kunde i Musei 
förråd förvaras.

Nr 2, »Ansgarius», ansåg talaren, om än något mager i kompo
sitionen, likvisst taga försteg för de öfriga, särskilclt genom sin åskåd
lighet och klarhet i framställningen samt sin monumentala hållning.

I andra rummet komme nr 5, »Linné inför Lovisa Ulrika etc.»,, 
som vore en ganska fyndig och tilltalande komposition med ypper
liga detaljer, visserligen ännu mera illustrativ och dekorativ än mo
numental till sin anordning, likaså något vårdslös i figur- och form
behandlingen, men med ett så karakteristiskt underlag i det hela, att 
af denna skiss syntes kunna framgå ett verkligt konstverk.

Nr 4 a, »Efter slaget på Fyrisvall» hade kanske mest emot sig, 
att ämnet ej utgjorde något betydelsefullt moment i vår kulturhisto
riska utveckling, utan snarare blott fornnordisk krigshändelse, som 
icke rätt tydligt berättade sig sjelf.

Nr 4 b, »Erik den heliges skrin kringbäres», egde förtjensten af 
en viss begränsning i kompositionen, men kunde svårligen utvecklas 
till en i afseende på innehållet klar och för allmänheten fattbar 
större målning.

Nr 5, »Olof Skötkonungs dop», fann talaren minst tillfredsstäl
lande med dess för en väggmålning ej lämpliga gruppering.

Bil. nr 5.

Anförande a f  intendenten Upmark till protokollet den 12  Ja n . 18 8 g.

A f de inkomna sju förslagen till väggmålningar anser jag, att 
de med nr 2 och 5 betecknade böra sättas i främsta rummen.

Förslaget nr 2 visar en lycklig komposition med ädla linier, 
ett väl afvägdt förhållande mellan förgrund och bakgrund. Den 
symmetri, som råder i hufvudanordningen af massorna, bör blifva af 
god verkan i en monumental målning, som skall ses på afstånd och 
der kompositionen i sin helhet måste göra äfven ett slags ornamen
talt intryck. — Färgbehandlingen med lätta, bestämda lokalfärger, 
utan alltför mycket skuggor och modellering, finner jag synnerligen 
förtjenstfull. Likaså har konstnären både vid ordnandet af grupperna 
och fördelningen af färgerna gjort sig väl reda för belysningsförhål-
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landena på den väggyta, för hvilken målningen är afsedd. Dagern, 
som kommer från två motsatta häll, faller nämligen starkast pä 
ytans sidopartier, men lemnar dess midt dunklare. Ett ämne, som 
det här framstälda, från en jemförelsevis aflägsen forntid medför af 
helt naturliga skäl en mera typisk än individuel behandling af ge
stalterna, men det stämningsrika mälarlandskapet, tydligen studeradt 
på platsen, ger dock det hela en afgjordt svensk karakter. Man 
märker, att konstnären vid kostymstudiet rådfrågat en så god källa 
som Bayeux-tapeten; många enskilda figurer äro förträffliga, t. ex. 
de knäböjande till höger, det sittande paret vid trädets fot m. fl. 
A  andra sidan må framhållas, att afständet mellan Ansgarius och 
hans åhörare till venster förefaller väl långt, att gruppen till venster 
verkar något för tung och kompakt, att man kunde önska flere per
soner närmast den talande, att det stora afhuggna hästhufvudet till 
venster i förgrunden är obehagligt. Detta är emellertid detaljer, 
som vid ett utförande utan någon synnerlig svårighet torde kunna 
ändras eller jemkas. I sin helhet vittnar skissen, att konstnären gjort 
sig noga reda för fordringarne på en monumental-dekorativ målning, 
och jag anser för min del, att den mycket väl kan läggas till grund 
för ett utförande i stor skala.

Förslaget nr 5 har ej uppfyllt programmets fordran, så till vida 
som konstnären ej angifvit hvad motstående väggyta skall tänkas 
framställa. Men det utmärker sig genom en hög grad af fyndighet 
och elegans. De tre kompositionerna utgöra hvar för sig fullkomligt 
afslutade enheter, men bilda genom sina linier tillika ett samman
hängande helt. De höga smala ytorna äro väl fylda utan att några 
störande tomrum uppstått. Färgbehandlingen, ehuru något för flyktig, 
synes mig gå åt det rätta hållet och kunna blifva af god dekorativ 
verkan. Tidskarakteren är väl träffad, i synnerhet i midtgruppen: 
»Lovisa Ulrika med omgifning». Litet mera värdighet torde behöfva 
inläggas i vissa af figurerna, exempelvis Linné, Bellman, Carl XII:s 
budbärare. Vissa detaljer, t. ex. Carl XII:s stora stöfvel, stolsryggen 
i midtpartiets förgrund, den tunga ka val etten i Sergels atelier, torde 
vid ett utförande i större skala ej komma att taga sig väl ut. I den 
gestalt, hvari förslaget nu framträder, gör det onekligen ett starkt 
intryck af illustration. Man är böjd att tänka sig en rik och nyck
full rococosalong såsom den rätta platsen för framställningen i dess
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helhet. Men just detta är ett ytterligare bevis pä den sanning i tids- 
karakteren, som konstnären vetat inlägga särskildt i midtbilden, och 
jag tvekar ej att på vissa vilkor förorda jemväl denna senare till ut
förande i större skala.

Enär förslaget nr 2 synes mig i och för sig uppfylla alla rimliga 
fordringar och vid en jemförelse med nr 5 visar sig mera direkt an
vändbart, samt

enär förslaget nr 5 ej heller i alla punkter uppfylt programmets 
fordran,

anser jag, att vid bedömandet en skilnad dem emellan bör göras 
och hemställer på grund häraf:

att åt förslaget nr 2 måtte tillerkännas ett pris af 1,200 kronor 
samt åt förslaget nr 5 ett pris af 1,000 kronor,

eller, derest detta ej skulle vinna nämndens bifall,
åt förslaget nr 2 ett pris af 1,000 kronor och åt förslaget nr 5 

ett pris af 800 kronor.
Bland de öfriga förslagen vill jag framhålla 4 b (S:t Eriks skrin) 

såsom ett förtjenstfullt arbete. Jag  anser dock, att den stora kom
pakta byggnadsmassan i bakgrunden skulle utförd i större skala verka 
alldeles för tungt. Något pris anser jag mig ej kunna föreslå för för
slaget, men väl skulle jag vara benägen att rösta för ett inköp af 
denna och möjligen äfven de andra inlemnade skisserna till ett pris 
af 150—300 kronor stycket.

Bii. nr 6.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds sammanträde Fredagen den 28 Februari 
1889.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherre V. DARDEL. 
Friherre NORDENFALK.
Kanslirådet S a n d e r .
Intendenten Upm a r k .
Professoren H o lm .
Grefve VON R o sen .
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Doktoren AF WlRSÉN.
Professoren BöRJESON.
Professoren MALMSTRÖM.
Professoren Cu rm an .

Öfverintendenten Ze t t e r v a l l  och professoren R y d b e r g  hade 
anmält förhinder, den senare pä grund af sjukdom.

§ 6. Företogs till behandling den af ordföranden väckta och 
sedan föregående sammanträde hvilande frågan, huruvida nämnden 
ville till utförande föreslå någon eller några af de prisbelönta skis
serna, nemligen:

friherre G. O. CederstrÖms »Ansgarius predikande kristendomen»,
herr C. Larssons »Carl XII i Bender — Linné inför hofvet på 

Drottningholm — Sergels atelier», samt
professor M. E. Winges »Efter slaget på Fyrisvall».
Intendenten Upmark anförde härvid: (Bil. litt. A 1).
Kanslirådet Sander anförde: (Bil. litt. B 2).
Härefter fördes en längre diskussion
dels angående förberörda, af kanslirådet Sander framstälda för

slag, att nämnden måtte i underdånighet föreslå, det Kongl. Maj:t 
täcktes medgifva:

att af den från ocli med år 1885 upplupna väggmålningsfonden 
nämnden måtte, utöfver det redan enligt kongl. brefvet den 3 Juni 
1887 till nämndens disposition stälda beloppet 5,000 kronor, ytter
ligare få till sitt förfogande 3,000 kronor, att tillsammans med förut 
varande besparing 1,368 kronor 70 öre i mån af behof användas till 
förberedande åtgärder ocli pris vid en ny täfling med eskisser för 
de afsedda väggmålningarna-

att denna förnyade täfling skulle utlysas enligt det redan för 
första täflingen offentliggjorda programmet i dess helhet, med frihet 
alltså för hvarje täflande konstnär att, inom gränserna för de utsta
kade bestämmelserna, söka lösa den eller de uppgifter han kan känna 
sig manad att behandla ;

att, om efter denna förnyade täfling ännu någon eller några luckor 
i serien af bildframställningarna för alla fälten äro att utfylla, nämnden

1 =  Bil. 7 här nedan.
2 =  Bil. 8 » »
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må ega att lemna uppdrag åt den eller de svenske konstnärer, som 
kunna finnas dertill qvalificerade ocli villige att utarbeta erforderliga 
förslagseskisser, allt mot godtgörelse af reserverade eller disponibla 
prismedel;

dels angående förberörda af intendenten Upmark väckta förslag, 
modifieradt af grefve von Rosen på sätt här nedan framgår,

att nämnden för sin del måtte besluta
att åt friherre G. O. Cederström uppdraga att med ledning af 

den företedda, prisbelönta skissen »Ansgarius predikande kristen
domen» utföra en kartong för en blifvande väggmålning i öfre vesti- 
bulen af Nationalmusei trapphus, med figurer i en tredjedel af den 
blifvande storleken;

att för utförande af en sådan kartong anvisa 5,000 kronor, hvilka, 
i händelse kartongen antages till utförande, komme att i slutliqviden 
inberäknas;

att åt herr Carl Larsson uppdraga att utföra en kartong med 
ledning af den prisbelönta skissen »Carl XII i Eender — Linné 
inför hofvet på Drottningholm — Sergels atelier» mot en ersättning 
af 3,000 kronor på i öfrigt enahanda vilkor som föregående;

att inbjuda svenske konstnärer till täflan om skisser för målning 
af de väggfält, för hvilka hrr friherre G. O. Cederströms och C. 
Larssons ofvannämnda skisser ej voro afsedda, samt

att hos Kongl. Maj:t göra den underdåniga framställning, hvar- 
till ofvan anförda beslut, jemförda med kongl. brefvet den 3 Juni 1887, 
kunde föranleda.

Vid en preliminär omröstning öfver frågan: »bör en ny pris- 
täfling anordnas och erforderliga medel af 3,000 kronor dertill af 
Kongl. Maj:t begäras?» blef denna fråga enhälligt med ja besvarad.

Härefter uppstäldes följande voteringsproposition:

»Bör denna pristäflan omfatta samtliga väggfält (lika med kansli
rådet Sanders ofvan anförda förslag), eller endast tvenne (enligt in
tendenten Upmarks och grefve von Rosens förberörda förslag)?»

För det förra alternativet afgåfvos 5 röster (hrr friherre Norden
falk, Sander, Holm, Malmström och Curman);

för det senare 5 röster (hrr v. Dardel, Upmark, grefve v. Rosen, 
af Wirsén och Börjeson).



Som rösterna alltså utfallit lika mot lika, skulle den mening 
ordföranden biträdt blifva gällande, och nämndens pluralitet hade 
sålunda för sin del uttalat den åsigten,

att ny pristäflan, omfattande de återstående två väggfälten, det 
ena i öfre, det andra (tredeladt) i nedre vestibulen, skulle anordnas;

att åt hrr friherre G. O. Cederström och C. Larsson skulle upp
dragas att på grund af de företedda skisserna utföra kartonger med 
figurer af en tredjedels storlek med pris af för den förre 5,000 kronor, 
och för den senare 3,000 kronor, allt enligt förberörda vilkor i öfrigt 
angående kartongernas godkännande; samt beslöt

att rörande denna fråga och för beredande af för densamma 
nödiga medel göra underdånig framställning hos Kongl. Maj:t af den 
lydelse registraturet utvisar.

Emot detta beslut anmäldes reservationer af hrr friherre Norden
falk, kanslirådet Sander, professor Holm, professor Malmström och 
professor Curman.

Stockholm som ofvan.
In ådern 

C. A. Ossbahr.
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Bit. nr 7.

Anförande a f  intendenten Upmark till Nationalrmisei vägg
målningsnämnds protokoll den 28 Febr. 188g.

Mer än sex år ha förflutit, sedan frågan om anbringande af 
monumentala väggmålningar i Nationalmusei trapphus på allvar 
bragtes å bane. Trenne pristäflingar i olika syften ha sedan dess 
egt rum med inlemningstider den 31 December 1883, den 15 April 
1888 och den 31 December 1888. Frågan har varit behandlad 
både i tidningspressen och i det år 1886 utkomna häftet »Hand
lingar rörande frågan om väggmålningar i Nationalmuseibyggna- 
den». Konstnärerne ha således haft god tid att bereda sig på den 
föreliggande uppgiften, både de och konstens vänner i öfrigt ha haft 
tillfälle att gifva sina åsigter i ämnet tillkänna.

Resultatet af den sist anstälda täflingen har visserligen ej varit 
rikt, då endast fem konstnärer deltagit i densamma, och de inlemnade 
väggmålningsförslagen blott utgöra sju. Det låter onekligen tänka
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sig, att deltagandet kunde ha varit lifligare, det konstnärliga utbytet 
större. Men det må å andra sidan anmärkas, att detta hvarken kan 
bevisas eller, med den ringa vana svenske konstnärer ha vid lösandet 
af detta slags uppgifter ens anses sannolikt. Täflingen har i alla 
händelser gifvit ett bestämdt resultat: den har visat, hvilka de konst
närer äro, som velat hörsamma det gjorda uppropet. Och häri ligger 
en maning att taga vara på de krafter, som faktiskt stå till buds.

Men man torde på grund af de med högsta utdelade priset be
lönade skisserna och med kännedom om de båda konstnärernas före
gående verksamhet få antaga, att de äfven kunna på ett värdigt sätt 
lösa den föreliggande uppgiften. Om dessa skissers konstnärliga be
tydelse har vid ett föregående sammanträde blifvit ordadt. Jag in
skränker mig här till att framhålla, att både friherre Cederström och 
herr Carl Larsson visat sig ega en utpreglad känsla för de fordringar, 
som ur färgbehandlingens, grupperingens och i det hela äfven teck
ningens synpunkt kunna ställas på en monumentalt dekorativ mål
ning, i det ingen af dem fallit in i stafflimåleriets maner. Mot huf- 
vuduppfattningen af ämnet synes mig i friherre Cederströms skiss 
intet vara att erinra. Detsamma gäller äfven midtframställningen: 
»Drottning Lovisa Ulrika med omgifning» i det af herr Carl Larsson 
inlemnade förslaget. Dessa båda gifva ur här angifna synpunkter 
löften, på grund hvaraf de enligt min åsigt godt kunna sättas vid 
sidan af det mesta, som i andra länder pä senare tid blifvit utfördt 
i väggmålningsväg. Jag anser således, att de båda med högsta priset 
belönade förslagen väl kunna läggas till grund för ett utförande i 
större skala, och att med ledning af dem kartonger för blifvande 
väggmålningar nu borde utarbetas.

Man invänder måhända, att, innan något steg tages i denna 
riktning, planen för hela den omfattande cykeln bör vara till alla 
sina detaljer faststäld. Mig synes detta ej nödvändigt i annan ord
ning, än kongl. brefvet af den 3 Juni 1887 föreskrifver. Jag  anser, 
att ett fastslående på förhand af alla detaljer till och med skulle med
föra bestämda olägenheter. A f både praktiska och ekonomiska skäl 
kan nemligen målning af alla väggfälten ej på en gång sättas i 
verket, bland annat, emedan detta skulle hindra trafiken inom Mu
seum under en längre tid. Om således skisser, resp. kartonger, från 
början förelåge färdiga till alla väggfälten, skulle somliga af de ut



sedde konstnärerna — och hvilka? — tvingas att vänta i åratal, 
hvarigenom intresset ovilkorligen skulle slappas, oafsedt möjligheten 
att de genom sjukdom eller död blefve helt och hållet urståndsatta 
att fullfölja sitt arbete. — Friherre Cederströms för den öfre vesti- 
bulen afsedda komposition, kan, sedan kartong blifvit i vederbörlig 
ordning godkänd, utföras fullkomligt oberoende af sitt motstycke, 
enär båda aldrig kunna ses på samma gång. Ej heller kan den på
verka målningarna i nedre vestibulen. — Något annorlunda förhåller 
sig saken med dessa. Här är onekligen en viss öfverensstämmelse i 
hållning och färgton mellan de båda motstående ytorna önsklig. 
Dock må härvid framhållas, att den målning af socklar, pilastrar, 
plafond som ingår i den fullständiga planen för trapphusets utsmyck
ning, just kan vara egnad att utjemna och mildra möjliga olikheter. 
Innan målningen af den ena väggytans midtparti sättes definitift i 
verket, torde alltså böra tillses, att ett förslag till dekoration af det 
motstående föreligger. Med frågan om sidofältens fyllande anser jag 
deremot utan olägenhet kunna anstå tills vidare. — Utförandet af 
hela väggmålningscykeln kan nemligen ske i fyra af hvarandra obe
roende afdelningar. En omfattar ett af fälten i öfre vestibulen, en 
annan de båda midtfälten i nedre vestibulen, en tredje det andra 
fältet i öfre vestibulen och en fjerde de fyra sidofälten i nedre vesti
bulen. Härtill kommer som en femte den dekorativa utstyrseln a f 
den arkitektoniska omgifningen. Den inbördes ordningen mellan 
dessa afdelningar kan i det hela vara likgiltig. Dock torde, med af- 
seende å resultatet af den nyss anstälda pristäflingen, gången böra 
blifva den här angifna. Skulle man anse vanpryd ligt, att de små 
sidofälten i nedre vestibulen stå tomma, sedan midtfälten blifvit fyldar 
så kunna de förra erhålla en lättare provisorisk dekoration af mera 
ornamental art, t. ex. i limfärg.

Ett undanskjutande af sjelfva hufvudfrågan: målningarnas utfö
rande, t. ex. genom anordnande af en ny, samtliga väggfält omfat
tande täflan, skulle jag för min del anse synnerligen olämpligt. Först 
och främst vore resultatet af en sådan täflan mycket ovisst. Den 
nyss vunna erfarenheten har visat, att de svenska målarne ej med 
synnerligt intresse omfatta en sådan inbjudning, äfven om de ej 
kunna anses obenägna att taga del i en mera begränsad täflan eller 
att åtaga sig ett bestämdt uppdrag. De nu prisbelönta konstnärerna,
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som nedlagt både tid, kostnad och ambition på sina inlemnade för
slag och som på grund häraf förtjena allt erkännande, skulle härvid 
intaga en ofördelaktig städning i förhållande till sina okände med- 
täflare och möjligen draga sig helt och hållet tillbaka. Ett uppskof 
skulle derjemte säkerligen både inom öfriga konstnärskretsar och hos 
den intresserade allmänheten göra ett dåligt intryck. Och såsom 
förut blifvit antydt, det är af vigt, att de konstnärer, som visat sig 
ega vilja och förmåga att arbeta, sättas i tillfälle härtill, medan in
tresset och krafterna ännu finnas qvar.

Penningfrågan torde ej erbjuda några oöfverstigliga svårigheter. 
Till förfogande stå vid innevarande års slut 20,000 kronor, och minst
5.000 kronor komma sedermera årligen att inflyta. Kostnaden i rundt 
tal för utförandet af de två första afdelningarna: ett fält i öfre, de 
två midtfälten i nedre vestibulen, torde ej behöfva mycket öfverstiga
60.000 kronor. A f dessa böra under arbetstiden ytterligare inflyta 
15,000—20,000 kr., h var efter återstoden torde kunna förskjutas af 
statsverket.

Jag  hemställer alltså, att nämnden måtte för sin del besluta:
att åt friherre G. Cederström uppdraga att med ledning af den 

företedda, prisbelönta skissen »Ansgarius predikande kristendomen», 
utföra en kartong för en blifvande väggmålning i öfre vestibulen af 
Nationalmusei trapphus, med figurer i en tredjedel af den blifvande 
storleken;

att för utförandet af en sådan kartong anvisa 5,000 kronor, 
hvilka, i händelse kartongen antages till utförande, komme att i slut- 
liqviden inberäknas •

att åt herr Carl Larsson uppdraga att utföra en kartong med 
ämnet »Lovisa Ulrika med omgifning» mot en ersättning af 3,000 
kronor på i öfrigt enahanda vilkor som föregående;

att inbjuda svenske konstnärer till täflan om skisser för målning 
af det återstående väggfältet i Nationalmusei nedre vestibul med 
ämne från 1500—1600-talet och med Gusaf II Adolf som hufvudperson 
i midtfältet;

att hos Kongl. Maj:t göra den underdåniga framställning, hvartill 
ofvan anförda beslut jemförda med kongl. brefvet den 3 Juni 1887 
må kunna föranleda.

Nationalmuseum som ofvan. G ustaf Upmark.
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BiL nr 8.

Anförande a f  kanslirådet Sander till Nationalmusei vägg
m ålning snämnds protokoll den 28 Februari 1889 .

Genom nåd. bref den 3 Juni 1887 behagade Kongl. Maj:t för
ordna:

att till utförande af monumentala väggmålningar i National- 
museibyggnadens trapphus finge, från och med år 1885 räknadt tills
vidare och intill dess detta ändamål kunde varda uppnådt, under 
vissa vilkor och i föreskrilven ordning användas den del af »Sofi 
Gieseckes donation», som, enligt det för samma donations förvaltning 
gällande reglemente, skall för hvarje femårsperiod sammanläggas till 
en summa af 25,000 kronor, eller i medeltal 5,000 kronor årligen, 
till inköp för museum af något större konstverk; samt

att af de från och med år 1885 för väggmålningarna påräkne- 
liga räntemedlen å sagda donation finge till en början af National
musei nämnd disponeras ett belopp af 5,000 kronor dels till utsät
tande af pris för konstnärligt utförda kompositionskartonger i större 
eller mindre skala äfvensom färgeskisser till väggmålningarna, dels 
ock till bestridande af kostnaderna, om så funnes nödigt och lämp
ligt, af särskilda eskisskartonger till utrönande af den med hänsyn 
till väggfältens lägen och afstånd samt de optiska fordringarna bäst 
afpassade och erforderliga storleken af figurerna i nämnda målningar, 
eller för andra förberedande åtgärder;

hvarjemte meddelades särskilda föreskrifter angående ämnena 
för de blifvancle väggmålningarna samt i fråga om bildframställnin
garn as ordn ingsföljd  och anord ning å de för dem  a fsed d a  v ä g g fä lte n  

m. m.
Sedan vidare Nationalmusei nämnd, jemlikt kongl. brefvet den 

9 December 1887, blifvit för behandling af hela denna angelägenhet 
förstärkt ej mindre med sina fyra suppleanter än äfven med tre sär- 
skildt utsedda ledamöter, har den sålunda förstärkta nämnden under 
den 2 Februari 1888 utfärdat inbjudning till svenska konstnärer att, 
i enlighet med de af Kongl. Maj:t meddelade bestämmelserna och 
nämndens derefter uppsatta program, inkomma med täfiingseskisser
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till de afsedda väggmålningarna. Inom den för täflingen utsatta tid, 
den 31 December 1888, fick nämnden mottaga sju täflingseskisser, af 
hvilka fyra voro afsedda för väggfälten i öfre vestibulen och tre för de 
två tredelade fälten i nedre vestibulen. A f dessa eskisser har nämnden, 
efter granskning och pröfning, kunnat belöna två, nemligen »Ansgarius 
predikande kristendomen vid Birka» och »Linné inför konungaparet på 
Drottningholm m. m.», hvardera med ett pris af 800 kronor, och en 
tredje »Efter slaget på Fyrisvall» med ett belopp af 500 kronor.

Då nu visserligen tvä af de prisbelönta eskisserna synas vara af be
skaffenhet att kunna läggas till grund för utförande af kartonger i erfor
derlig storlek för att derefter utföras på väggfälten, men det å andra 
sidan synes vara allt annat än välbetänkt att hos Kongl. Maj:t före
slå begynnande af någon väggmålning, innan både ämnen och an
tagliga eskisser blifvit nöjaktigt bestämda äfven för de återstående 
fälten, så anser jag det icke blott nödigt för att vinna en oundgänglig 
utredning och kunna stadga ett fullgiltigt omdöme om det hela, utan 
äfven ledande till en både snarare och säkrare lösning af frågan att 
genom en förnyad pristäfling framkalla nya försök i denna väg, helst 
flere äfven bland våra mest framstående konstnärer vid den första 
täflingen hållit sig tillbaka, vare sig till följd af sakens nyhet eller 
storhet eller uppgiftens kraf på särskilda studier och äfven uppoff
ringar, som endast för få syntes kunna blifva godtgjorda. Men då 
nu vägen redan genom den första täflingen blifvit bruten och på ett 
sätt, som väl kan mana till efterföljd och synbarligen lofvar framgång, 
torde konstnärernas tvekan numera vara mindre än i frågans före
gående skede; och då det här gäller de vigtigaste förberedande ar
betena för en. sak af sådan betydenhet, eller att både ur fosterländsk 
och konstnärlig synpunkt vinna det möjligast bästa resultat, så lära 
de medel, som erfordras för en ny täfling, få betraktas såsom en 
obetydlighet af den nödiga totalkostnaden och vara i hela denna 
omfattande konstfrågas välförstådda intresse väl använda.

A f anförda skäl hemställer jag tör min del, att nämnden mätte 
i underdånighet föreslå, det Kongl. Maj:t täcktes medgifva, att af 
den från och med år 1885 upplupna väggmålningsfonden, hvilken 
vid innevarande års slut skall uppgå till en beräknad summa af
25,000 kronor, nämnden må, utöfver det redan enligt förenämnda 
nåd. bref den 3 juni 1887 till nämndens disposition stälda beloppet
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5,000 kronor, hvaraf 1,368 kronor 70 öre ännu äro besparade, ytter
ligare få till sitt förfogande 3,000 kronor, att tillsammans med nyss- 
berörda besparing i mån af behof användas till förberedande åtgärder 
och pris vid en ny täfiing med kompositionseskisser för de ifråga
varande väggmålningarna.

Denna täfiing, hvilken naturligtvis främst kommer att afse fram
kallande af förslagseskisser för de väggfält, för hvilka intet förslag 
kunnat belönas eller tjena till underlag för en omarbetning, synes 
ock för sakens skull böra utlysas enligt det redan för första täflingen 
offentliggjorda programmet i dess helhet, alltså med frihet för livarje 
täflande konstnär att, inom gränserna för de utstakade bestämmel
serna, söka lösa den eller de uppgifter han kan känna sig manad 
att välja. Tiden för denna täfiing torde kanske kunna föreslås till 
den 1 November eller 1 December detta år eller kanske helst till 
den 1 Januari 1890, då det i allt fall torde dröja något, innan Kongl. 
Maj:ts svar å nämndens framställning i ämnet kan varda meddeladt.

Skulle åter vid den förnyade täflingen de inkomna förslagseskis- 
serna finnas icke vara tillfyllestgörande eller icke tillfredsställande, 
och förty prismedlen ej heller behöfva eller böra i någon väsentligare 
mån utgå, torde nämnden för sådant fall, och om någon eller några 
luckor i hela serien af bildframställningarna äro att utfylla, utbedja 
sig nådigt bemyndigande att, utan vidare täfiing, lemna bestämdt 
uppdrag åt den eller de svenska konstnärer, som finnas dertill qva- 
lificerade och villige, att utarbeta erforderliga förslagseskisser, mot 
godtgorelse i öfrigt af prismedlen.

När nämnden sålunda kan hafva framarbetat ett antagligt förslag, 
homogent eller åtminstone utan principvidriga motsatser i afseende 
pä ämnena samt fullständigt för alla väggytorna och öfversigtligt 
med afseende pä det hela eller det mål, som åsyftas, då först torde 
tiden vara inne att efter noggrant val och pröfning hos Kongl. Maj:t 
göra underdånig framställning om begynnandet af en första, en andra 
väggmålning o. s. v., allt efter som medlen dertill lemna tillgång 
och tillräckliga konstnärskrafter stå till buds.

Att åter redan nu, innan en nöjaktig utredning egt rum, innan 
en något så när fullständig plan kunnat framläggas, och innan man 
lemnat konstnärerna tillfälle att göra nya inlägg i saken, uppdraga 
åt ett par konstnärer att göra början med kartonger i stor skala för
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ett fält i öfre och ett i nedre Vestibülen, finner jag medföra så mänga 
och stora betänkligheter, att jag icke vågar tillråda något sådant. 
Jag  kan med nästan bättre skäl nu än förut upprepa slutorden i mitt 
yttrande, då hufvudfrågan förra gången drogs under Kongl. Maj:ts 
nådiga pröfning, nemligen dessa:

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

N. F red r. Sander.

BiL nr 9.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds sammanträde den 8 Mars 1889.

N ä rv a r a n d e :

Kabinettskammarherre V. D a r d el .
Friherre No rdenfalk .
Kanslirådet SANDER.
Intendenten UPMARK.
Professoren HOLM.
Grefve VON R osen .
Doktoren AF WlRSÉN.
Öfverintendenten ZETTERVALL.
Professoren RYDBERG.

Professoren MALMSTRÖM.

Professoren CüRMAN.

Professoren BöRJESON var förhindrad att närvara.

§ 1. Upplästes till justering det vid sammanträdet den 28 Fe- 
bruari förda protokollet med dertill hörande särskilda yttranden af 
hrr kanslirådet Sander och intendenten Upmark.
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Kanslirådet Sander föreslog, att den i § 6 omnämnda, med en- 
hälligt »Ja» besvarade frågan: »bör en ny pristäfling anordnas?», 
skulle erhålla följande förtydligande tillägg: »och erforderliga medel 
af 3,000 kronor dertill af Kongl. Maj:t begäras».

Med godkännande af detta af kanslirådet Sander påyrkade till- 
lägg förklarades protokollet justeradt.

§ 2. Professor Rydberg, som varit förhindrad att deltaga uti 
föregående sammanträde, uppläste ett skriftligt yttrande, hvilket skulle 
till dagens protokoll biläggas (Bil. litt. A 1).

Öfverintendenten Zettervall, som ej heller varit närvarande vid 
föregående sammanträde, förklarade sig till alla delar instämma uti 
professor Rydbergs ofvannämnda yttrande.

§ 3* Upplästes förslag till den vid föregående sammanträde be
slutade underdåniga skrifvelsen till Kongl. Maj:t, hvilket godkändes 
till den lydelse registraturet utvisar2.

De anmälda reservationerna af hrr friherre Nordenfalk, kansli
rådet Sander, professor Holm, professor Malmström och professor 
Curman skulle inlemnas P>edagen den 15 dennes.

Stockholm som ofvan.
In fidem 

C. A. Ossbahr.

Bil. nr 10.

S k riftlig t anförande a f  professor V Rydberg till Nationalmusei 
vägtgmålningsnämnds protokoll den 8 M ars 188g.

Då jag af opasslighet var hindrad att öfvervara nämndens förra 
sam m anträd e, ber ja g  att till h an dlin garn a få fo g a  nedanstående re d o 

görelse för ett förslag, som ja g  då velat framställa.

Förslag.

1) Innan inbjudning till ny pristäflan utfärdas, meddelas herrar 
friherre Cederström och Carl Larsson de anmärkningar, som om

1 =  Bil. nr 10 här nedan.
2 Se ofvan sid. 3.
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deras skisser blifvit inom nämnden gjorda, och hemställes, om de 
vilja inom viss tid insända teckningar, som visade, huru deras utkast, 
med iakttagande af de gjorda anmärkningarna, toge sig ut.

2) Enär det med afseende å den nedre våningens väggfält är af 
vigt, att de valda ämnena för och den artistiska behandlingen af de 
hvarandra motstående fälten komma att förete en öfvervägande grad 
af samstämmighet, torde herr Carl Larsson böra tillfrågas, om han 
är villig insända skisser äfven för det fält, för hvilket intet förslag 
från honom hitintills inkommit, hvilka skisser då, om så nödigt sy
nes, hafva att undergå samma behandling af nämnden, som de förra.

3) Ä r detta fullgjordt, anmodas herrar friherre Cederström och 
Carl Larsson, så vidt som deras skisser blifvit gillade, att till pris, 
som nämnden bestämmer, insända kartonger, som i half storlek åter- 
gifva deras förslag, hvarefter definitivt beslut om desamma fattas.

4) Varda de definitivt antagna, skall den inbjudning till ny pris- 
täflan, som kommer att utfärdas, inskränkas till de öfriga väggfälten. 
I annat fall skall hon, i likhet med den första inbjudningen, omfatta 
dem alla.

Stockholm den 8 Februari 1889.

Viktor Rydberg.

Bi i. nr 11,

R e s e rv a t io n ,

att biläggas Nationalmusei väggmålningsnämnds underdåniga skrifvelse 
till Kongl. Maj:t den 8 Mars 1889.

Emot de af en knapp majoritet utaf Nationalmusei väggmålnings- 
nämnd vid sammanträde den 28 nästlidne Februari fattade beslut 
och den af samma pluralitet affattade skrifvelse till Kongl. Maj:t af 
den 8 innevarande månad i fråga om lämpligaste sättet att åväga
bringa monumentala väggmålningar i Nationalmuseibyggnadens trapp
hus få vi undertecknade ledamöter af nämnden härmed afgifva vår 
reservation i nedan anförda afseenden.

På sätt de i ärendet förda protokoll utvisa, har nämnden, efter 
utlyst pristäfling bland svenska konstnärer, icke kunnat med det ut-
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fästa högsta eller första priset belöna någon af de inkomna förslags- 
eskisserna såsom fullt antaglig, men deremot enhälligt eller nästan 
enhälligt bestämt ett pris af 800 kronor dels för professorn, friherre 
G. O. Cederströms eskiss: »Ansgarius predikande kristendomen vid 
Birka», afsedd för den öfre vestibulen, dels ock för herr Carl Larssons 
eskiss: »Carl XII vid Bender, Linné inför hofvet på Drottningholm 
och Sergels atelier», afsedd för det ena tredelade fältet i nedre vesti
bulen, samt vidare med pluralitet ett pris af 500 kronor för herr M. 
E. Vinges eskiss: »Efter slaget på Fyrisvall».

Derom hafva nämndens ledamöter också blifvit ense, att hrr 
friherre Cederströms och Carl Larssons eskisser möjligen kunna läggas 
till grund för utförande af väggmålningar, hvaremot ingen gjort så
dant yrkande om den prisbelönta tredje eskissen.

När alltså den oafvisliga frågan uppstod, huru och i hvad ord
ning man skulle gå till verkställighet af saken, uttalade sig ock 
nämnden enhälligt om behofvet och önskvärdheten af en förnyad 
pristäfling, samt att för den skull hos Kongl. Maj:t begära till sin 
disposition af väggmålningsfonden ett belopp af 3,000 kronor.

Men härefter delade sig meningarna,

i  det att en grupp a f  fem  ledamöter hemstälde :

att den nya pristäflingen, hvilken naturligtvis främst komme att 
afse att framkalla förslagseskisser för de väggfält, för hvilka intet 
förslag kunnat belönas eller ansetts kunna läggas till grund genom 
en omarbetning, borde utlysas enligt det redan för första täflingen 
offentliggjorda programmet i dess helhet, samt

att, om äfven efter den nya täflingen någon eller några luckor 
i hela serien af väggmålningarna ännu vore att utfylla, nämnden 
måtte erhålla nådigt bemyndigande att vända sig med direkt uppdrag 
till den eller de svenska konstnärer, som kunde finnas dertill qvalifi- 
cerade och villige, att utarbeta erforderliga eskisser tör det eller de 
ännu ofylda fälten ;

medan den andra gruppen, likaledes bestående a f  fem  ledamöter, 
y rk a d e:

att den nya täflingen endast skulle afse ett fält i öfre vestibulen 
och ett (tredeladt) i den nedre; samt

3
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att nämnden borde hos Kongl. Maj:t redan nu föreslå, att åt hrr 
friherre Cederström och Carl Larsson måtte uppdragas att på grund 
af de utaf dem företedda eskisserna utföra kartonger med figurer a f 
en tredjedels storlek, mot pris åt den förre af 5,000 kronor och åt 
den senare af 3,000 kronor, hvilka belopp, om kartongerna sedermera 
godkändes till utförande, skulle afräknas vid slutliqviden för mot
svarande respektive väggmålning såsom färdig.

När sålunda 5 röster stannat emot 5, fick den mening gälla, 
som ordföranden biträdt, det vill säga den nyss omförmälda senare 
gruppens yrkande, enligt hvilket redan nu skulle — utöfver först
nämnda 3,000 kronor för en ny pristäfling — i underdånighet be
gäras 5,000 +  3,000 kronor till utförande af två kartonger.

Vi erinra härvid till en början, att i fråga om användande af 
till Nationalmusei nämnds disposition stälda medel för anskaffande 
eller inköp af konstverk är stadgadt, att, om lika röster stanna mot 
lika, frågan förfaller för tillfället, till dess nämnden sammankommer 
fulltalig, och en bestämd majoritet kan vid omröstningen framgå. 
Då nu den förstärkta nämnden med lika röster mot lika ifrågasätter 
disposition af 8,000 kronor, lärer något formelt hinder derför icke 
möta, då frågan underställes Kongl. Maj:ts nådiga pröfning och af- 
görande. Men sedan professor Rydberg och öfverintendenten Zet- 
tervall, hvilka voro förhindrade att närvara vid nu ifrågavarande be
sluts fattande den 28 nästlidne Februari, i särskildt yttrande till 
protokollet den 8 dennes uttalat sig emot att uppdraga åt hrr friherre 
Cederström och Carl Larsson att utföra kartonger, innan de i sina 
eskisser vidtagit nödiga och önskvärda ändringar, så synes knappt 
tvifvelaktigt, att förevarande vigtiga princip- och penningefråga fått 
en annan utgång hos nämnden, om förbemälde två ledamöter varit 
tillstädes vid beslutets fattande.

Lika med dessa två ledamöter anse vi det icke välbetänkt att, 
innan nämnden delgifvit sina erinringar om nödiga ändringar i de 
prisbelönta kompositionseskisserna, föreslå, att emot icke obetydliga 
ersättningsbelopp utföra kartonger, hvilka, om de sedermera under
kändes, skulle vara ändamålslösa, jemte det att deras förkastande 
skulle vara synnerligen betänkligt för konstnärernas réputation, oaf- 
sedt att penningemedlen vore för saken gagnlöst uppoffrade, och 
saken sjelf bragt tillbaka i en återvändsgränd.
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Den meningsgrupp vi tillhöra betviflar ej de två prisbelönta 
konstnärernas förmåga att i sinom tid vidare genomföra det af dem 
förtjenstfullt påbörjade värfvet; men vi äro lifligt öfvertygade om 
riktigheten deraf, att anmärkt brist bör afhjelpas och önskvärd eller 
nödig ändring i en kompositionseskiss af vederbörande konstnär i 
eskissförslaget vidtagas. Först då en kompositionseskiss är nöjaktigt 
omarbetad och godkänd, torde nämnden kunna inför Kongl. Maj:t 
förorda den konstnär till erhållande af definitivt uppdrag att i en
lighet dermed utföra en verklig kartong, som är och förblifver hufvud- 
saken, och jemväl att verkställa dess öfverflyttning på muren, allt 
under den kontroll, hvarom Kongl. Maj:t kan täckas meddela före
skrifter.

Vi hysa vidare tvifvel om ändamålsenligheten att beställa kar
tonger allenast i en tredjedels storlek. T y äfven om en sådan vid 
utförandet å väggyta i öfre vestibulen kan omedelbart transponeras 
i väggfältets skala, så synes deremot detta i afseende på lämplig
heten mer än tvifvelaktigt beträffande nedre vestibulens tredelade 
väggytor, hvilka en hvar torde kräfva kartonger i den verkliga skalan 
eller för hela de särskilda väggytornas egen storlek, helst dessa hvar 
för sig icke äro synnerligen stora.

V id  såd ant fö rh å llan d e  och a f  o fvan  an gifn a  sk ä l kunna vi icke 

h eller undgå att bem öta  p lu raliteten s fö rslag , a tt å t en k o n stn är skulle  

erb jud as ett pris för hans k arto n g  a f  5,000 kron or, m en åt den an dre  

blott 3,000 kronor, ä n d o ck  att det för den sen ares esk iss a fsed d a  

tredelade fältet i nedre vestibu len  i sin h ela  o m fattn in g är i d et n är

m aste lika  stort som  ett a f  fälten  i öfre vestibu len  (det förstnäm n d a 

m ed p ilastrarn e in b eräk n ad e  13,46 m. X 5,10 m., det senare 13,60 m. x  

6,37 m.). H ä rtill kom m er, att ifrågav aran d e  sistnäm nde kon stn är 

sk u lle  i sin k arto n g  utföra  sina figurer icke  b lo tt efter m od ell utan 

o ck  till individuel porträttlikh et. D e t är san n erligen  fara  vä rd t, a tt 

bestäm m andet a f  ett lä g re  ersä ttn in gsb elo p p  för denne k o n stn är 

sk u lle  kunna to lk as såsom  en fin gervisn in g, a fsk rä ck a n d e  honom  frän 

att, under s lik a  förhållanden , u tfö ra  en k arto n g , som  vo re  under

k asta d  m öjligh eten  att slutligen  un derkän n as, d å  han  i s tä lle t kunde 

utan risk  g ö ra  än d rin g ar i sin kom p osition sesk iss, till dess densam m a 

go d k än d es.

Den anmärkta olika kartongersättningen finner visserligen i pro-



HANDLINGAR RÖRANDE FRÅGAN OM36

tokollen sin förklaring i afseende på tillkomsten, men icke i afseende 
på rättmätigheten. I det af intendenten Upmark till protokollet den 
28 nästlidne Februari afgifna yttrande, hvilket blifvit lagdt till grund 
för pluralitetens underdåniga framställning till Kongl. Maj:t, har före
slagits ett pris af 3,000 kronor åt herr Carl Larsson för en kartong, 
hvilken dock skulle omfatta endast midtelpartiet af hans eskiss eller 
bildframställningen: »Linné inför hofvet på Drottningholm», medan 
eskissens sidopartier skulle utelemnas, hvarjemte förslagsvis fram
kastats, att, om hufvudbilden å ifrågavarande väggfält: »Linné o. s. v.» 
utfördes, de sidoordnade båda väggytorna kunde tills vidare deko
reras provisoriskt och i en mera ornamental art, exempelvis i 
limfärg.

Nämndens pluralitet har bibehållit det sålunda nedsatta priset, 
men — för eskisserna i dess helhet.

Ä r det nu, såsom vi tro, för tidigt att under ovissa och nog 
ojemna vilkor föreslå utförande af kartonger för två af väggfälten 
och dymedelst fastslå vissa bestämningar såsom gifna, medan å andra 
sidan nämndens alla ledamöter äro ense om behofvet och önskvärd
heten af en ny pristäfling, i hvilken ilere framstående konstnärer 
skulle få tillfälle att göra inlägg, så är svårt att inse, hvarföre man 
skulle inskränka denna täfling till blott två hufvudfält och taga undan 
två för en viss eventualitet.

T y  hvad kunde hända vid den nya täflingen? Om t. ex. en 
konstnär inkomme med ett fullgodt förslag för det ena fältet i nedre 
vestibulen med Gustaf II Adolf såsom hufvudfigur och sidofälten der- 
jemte lämpligt fylda, skulle då samme konstnär icke hafva rätt eller 
befogenhet att göra ett förslag jemväl för motstående fältet, blott 
derföre att en annan täflat om sistnämnda fält? Eller skulle han 
nödgas rätta sina figurers storlek efter den af herr Carl Larsson an- 
gifna, utan att denna ännu vore definitivt antagen?

Professor Rydberg har, i sitt af öfverintendenten Zettervall bi
trädda yttrande, särskildt betonat, att det »i afseende ä den nedre 
våningens väggfält är af vigt, att de valda ämnena för och den ar
tistiska behandlingen af de hvarandra motstående fälten komma att 
förete en öfvervägande grad af samstämmighet». Samme ledamot 
hemställer ock, huruvida icke herr Carl Larsson borde tillfrågas, om 
han vore villig att insända eskisser äfven för det fält, för hvilket
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intet förslag från honom hittills inkommit, hvilka eskisser då, om så 
nödigt syntes, skulle hafva att genomgå samma behandling af nämn
den som de förra.

Vi hafva intet annat att invända mot denna tankegång än be
tänkligheten mot att vid den nya täflingen göra inskränkningar, som 
kunna vara fördelaktiga för en eller möjligen två konstnärer, men 
kanske icke lika fördelaktiga for saken, nemligen att både ur konst
närlig och fosterländsk synpunkt söka vinna det möjligast bästa re
sultat.

Den samstämmighet i ämnen och artistisk behandling, som, på 
sätt ofvan sägs, med allt skäl kräfves för nedre vestibulens fält, måste 
följdriktigt och oafvisligt fordras jemväl för den öfres, ty äfven der 
lära väl de hvarandra motstående fälten böra ega öfverensstämmelse 
i afseende på figurstorlek äfvensom allmän formgifning samt i Öfrigt 
icke vara disparata med hänsyn till ämnena. Hvarföre då vid den 
nya täflingen undantaga ett fält och fastläsa det för ett försök med 
ett kartongförslag, som kan underkännas, under det att en täflande, 
som kunde vilja framställa eskissförslag för begge fälten, skulle för
vägras tillåtelse dertill? Skulle tillfällen till nya jemförelser i något 
fall kunna anses skadliga?

Väggmålningsfrågan har i sjelfva verket stått öppen alltsedan 
Nationalmuseum blef färdigt och invigdes för sin bestämmelse. Pä 
fullt allvar och med hopp om framgång upptogs den likväl först då, 
när sådant möjliggjordes genom den Gieseckeska donationen. Sedan 
vissa förberedande arbeten blifvit undangjorda, uppdrogs i December 
1887 åt den förstärkta museinämnden att närmast handlägga denna 
fråga, och nämnden kan icke sägas hafva i något afseende uppehållit 
frågans gäng. Konstnärerna fordra också någon tid för att göra sina 
studier i och för saken och planlägga sina arbeten. En alltför stor 
brådska med vissa bindande beslut kan svårligen motiveras dermed, 
att konstnärernas intresse för saken lätt nog kan svalna, hvilket 
knappast är att befara, då detta intresse förbinder sig med utsigten 
till konstnärlig berömmelse, omfattande verksamhet och ett inbrin
gande arbete för lösningen af några de största och vackraste upp
gifter, som för tiden kunna erbjudas våra konstnärer.

På grund af anförda skäl hafva vi icke kunnat biträda besluten 
att redan nu begära 8,000 kronor för utförande af två kartonger, samt
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att den nya pristäflingen skulle inskränkas till blott två väggfält, det 
ena i öfre, det andra (tredeladt) i nedre vestibulen;

utan hemställa vi, att den nya pristäflingen måtte få utlysas en
ligt det för första täflingen offentliggjorda programmet, alltså med 
frihet för hvarje täflande konstnär att söka lösa de uppgifter, han 
kan vilja behandla; samt att, om äfven efter den förnyade täflingen 
någon eller några luckor i serien af bildframställningarna äro att ut
fylla, nämnden mätte bemyndigas att vända sig till den eller de 
svenska konstnärer, som kunna finnas dertill qvalificerade och villige, 
med bestämda uppdrag att utarbeta återstående erforderliga eskiss- 
förslag.

Skulle, af skäl vi ofvan anfört, Kongl. Maj:t icke finna anledning 
bevilja det af den s. k. pluraliteten ifrågasatta beloppet af 8,000 
kronor för de två i sådant afseende angifna kartongerna, så torde 
nämnden förklaras oförhindrad att, efter utlyst täfling, samt efter 
öfverläggning och genom protokollsutdrag delgifva så väl hrr friherre 
Cederström och Carl Larsson som möjligen andra täflande sina er
inringar om de ändringar i töretedda eskisser, hvilka anses nödiga, 
för att, i fall de omarbetade eskissförslagen af nämnden godkännas, 
derefter hos Kongl. Maj:t anmäla och förorda dem till utförande i 
behörig ordning.

J .  N ordenfalk. N. F re  dr. Sander. P. D. Holm.

A. Malmström. C arl Curman.
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4 . Kongl. Majuts nåd. bref till N a t io n a lm u se i  nämnd ang.  
vidare å tg ä r d e r  för u tföran d e  a f  v ä g g m å ln in g a r  i 

N a t io n a lm u s e u m , d, 2 4  Maj 1889.

Oscar etc. Vår ynnest etc. Sedan Vi genom nådigt bref den 3 juni 
1887 förordnat bland annat, att till utförande af monumentala vägg
målningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus finge, från och med 
år 1885 räknadt tillsvidare och intill dess detta ändamål kunde varda 
uppnådt, under vissa vilkor och i föreskrifven ordning användas viss 
del af årliga afkomsten utaf »Sofie Gieseckes donation», samt att af 
de från och med år 1885 för väggmålningarne päräkneliga ränte- 
medlen å sagda donation finge till en början af Eder disponeras ett 
belopp af 5,000 kronor dels till utsättande af pris för konstnärligt 
utförda kompositionskartonger i större eller mindre skala äfvensom 
färgeskisser till väggmålningarna, dels ock till bestridande af kost
naderna, om så funnes nödigt och lämpligt, af särskilda eskisskar- 
tonger till utrönande af den med hänsyn till väggfältens lägen och 
afstånd samt de optiska fordringarne bäst afpassade och erforder
liga storleken af figurerna i nämnda målningar* och vidare jemlikt 
nådiga brefvet den 9 December 1887 bifallit Eder hemställan att för 
väggmålningsfrågans behandling med Eder förena vissa dertill före
slagna personer såsom ledamöter med rätt för den sålunda förstärkta 
nämnden att utfärda inbjudning till svenska konstnärer att inkomma 
med täflingsritningar eller kartonger till sagda väggmålningar äfven
som, sedan dylika ritningar inkommit, granska desamma och utdela 
möjligen förekommande pris; så hafven I, uti skrifvelse den 8 näst- 
lidne Mars, med öfverlemnande af till ärendet hörande handlingar, 
u n d erd ån igst anm ält, att, sed an  I den 2 F e b ru a ri 1888 u tfärd at in

bjudning till svenska konstnärer att, i enlighet med de af Oss i nå
diga brefvet den 3 Juni 1887 meddelade bestämmelser och af Eder 
derefter uppsatt program, inkomma med täflingseskisser i en tiondels 
skala och i färger, konstnär obetaget att tillika bifoga kartong eller 
detaljer i större skala, inom den utsatta tiden, den 31 December 1888, 
inkommit 7 olika täflingsförslag i färgeskisser, af hvilka I, efter gransk
ning och pröfning, kunnat belöna två, nemligen »Ansgarius predi
kande kristendomen», afsedd för den öfre vestibulen och utförd af
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professorn m. m. friherre G. O. Cederström, och »Linné inför konunga- 
paret på Drottningholm, Carl XII i Bender och Sergels atelier», 
afsedd för det ena tredelade fältet i nedre vestibulen och utförd af 
artisten Carl Larsson, hvardera af dessa kompositionseskisser med 
ett pris af 800 kronor samt en tredje eskiss »Slaget på Fyrisvall», 
utförd af vice professorn m. m. M. E. Winge, med ett belopp af 
500 kronor; hvarjemte I, som med hänsyn till frågan om hvad nu 
närmast och vidare vore att för sakens främjande vidgöra ansett de 
två först berörda af omförmälda tre prisbelönta eskisser ega sådana 
förtjenster, att de kunde läggas till grund för ett utförande i stort, 
underdånigst hemstält, det Oss måtte täckas i nåder medgifva:

att med friherre Cederström och Carl Larsson finge träffas aftal 
om utförande af kartonger i större skala efter de af dem inlemnade 
och med förenämda pris belönta eskisserna;

att en ny täflan finge utlysas af Eder för utförande af eskisser 
till dekoration af de motstående väggytorna i öfre och nedre vesti
bulen; samt

att, af de å Gieseckeska fonden för väggmålningarne afsedda 
medlen, måtte till Edert förfogande ställas ett belopp af 11,000 kro
nor, deraf 3,000 kronor att, jemte en förut befintlig behållning af 
1,368 kronor 70 öre, användas till pris vid den nya täflingen och 
andra förberedande åtgärder, samt 5,000 kronor till ersättning åt fri
herre Cederström och 3,000 kronor till ersättning ät Carl Larsson for 
utförande af ofvan omförmälda kartonger efter deras prisbelönta 
eskisser.

Utvisande handlingarne i öfrigt bland annat, att, då I vid sam
manträde den 28 nästlidne Februari fattaden beslut om ofvan an
förda underdåniga hemställan, af de vid sammanträdet närvarande 
tio ledamöternas röster fem stannat emot fem, vid hvilket förhållande 
den mening ansetts böra blifva gällande, som biträdts af ordföranden, 
samt att de fem ledamöter, som varit af skiljaktig mening, i afgifven 
reservation uttalat den åsigt, att några ersättningsbelopp nu icke 
borde ifrågasättas för utförande i större kartonger af friherre Ceder- 
ströms och Carl Larssons omförmälda prisbelönta eskisser, innan 
dessa blifvit på nöjaktigt sätt omarbetade och af Eder, för Eder del 
godkända, äfvensom hemstält, dels att den förnyade pristäflingen 
måtte få utlysas utan inskränkning till vissa väggfält, men enligt det
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för första täflingen offentliggjorda programmet, dels ock att, om äf- 
ven efter den förnyade pristäflingen någon eller några luckor i serien 
af bildframställningarne vore att utfylla, Eder mätte lemnas bemyn
digande att till den eller de svenske konstnärer, som kunde finnas 
dertill qvalificerade och villige, vända Eder med bestämda uppdrag 
att utarbeta återstående erforderliga eskissförslag; och hafva reservan
terna jemväl hemstält, att, om Vi af anförda skäl icke skulle finna 
anledning bevilja det ifrågasatta beloppet af 8,000 kronor till ut
förande af de två i sådant afseende angifna kartongerna, I måtten 
förklaras oförhindrade att, efter utlyst täfling samt efter öfverlägg- 
ning och genom protokollsutdrag delgifva såväl friherre Cederström 
och Carl Larsson som möjligen andra täflande Edra erinringar om 
ändringar i företedda eskisser, hvilka kunde anses nödiga, för att, i 
fall de omarbetade eskissförslagen af Eder godkändes, derefter hos 
Oss anmäla och förorda dem till utförande.

Vid föredragning af detta ärende hafve Vi, som icke funnit skäl 
att nu anvisa medel till utförande, på sätt föreslagits, af kartonger i 
större skala af omförmälda prisbelönta förslagseskisser af friherre 
Cederström och Carl Larsson, velat för närvarande endast förklara: 

att I ären oförhindrade att, efter skedd öfverläggning, genom 
protokollsutdrag meddela friherre Cederström och Carl Larsson Edra 
erinringar rörande vidtagande af de förändringar i deras prisbelönta 
förslagseskisser, som synas Eder nödvändiga eller önskvärda;

hvarefter I, om nämnde konstnärer funnits villige att sådan om
arbetning verkställa, ega att, sedan densamma skett, hos Oss anmäla 
Eder åsigt om de sålunda omarbetade eskissernas lämplighet att 
tjena till ledning vid utarbetande af kartonger för de respektive vägg
fälten ;

viljande Vi då jemväl taga frågan i dess helhet under nådigt 
öfvervägande.

Hvilket Vi Eder till kännedom och efterrättelse härigenom med- 
dele. Stockholms slott den 24 Maj 1889.

O S C A R.

G, Wennerberg.



42 HANDLINGAR RÖRANDE FRÅGAN OM

5. Undercl. sk r i fv e ls e  till Kongi. Maj:t af N a t io n a lm u se i  för
s tärk ta  n ä m n d  d. 12 Mars 1890.

T i l l  K o n u n g e n .’

Med anledning af Nationalmusei väggmålningsnamnds underdåniga 
skrifvelse den 8 Mars 18891 täcktes Eders Kongi. Maj:t i nådigt 
bref af den 24 Maj samma år2 förklara:

att nämnden vore oförhindrad att efter skedd öfverläggning ge
nom protokollsutdrag meddela hrr friherre Cederström och Carl 
Larsson sina erinringar rörande vidtagande af de förändringar i deras 
prisbelönta förslagseskisser, som syntes nödvändiga eller önskvärda;

hvarefter nämnden, om de båda konstnärerna funnits villige att 
sådan omarbetning verkställa, sedan densamma skett, egde att hos 
Eders Kongi. Maj:t anmäla sin åsigt om de sålunda omarbetade 
eskissernas lämplighet att tjena till ledning vid utarbetande af kar
tonger för de respektive väggfälten;

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

Vid en med anledning häraf den 15 Juni s. å. hållen öfverläggning 
beslöt nämnden, på sätt närlagda utdrag af protokollet3 utvisar,

att anmoda hrr friherre Cederström och Carl Larsson att inkomma 
med omarbetade skisser, hvarvid nämnden såsom sin åsigt utalade:

a) beträffande friherre Cederströms skiss:
att ett närmande mellan hufvudpersonen och de åhörande grup

perna äfvensom ett samarbetande af dessa grupper vore önskligt;
b) beträffande herr Carl Larssons skiss:
att Carl XII mätte tecknas med mera sträng hållning och ej 

längre sårad i foten;
att lokaliteterna studerades noggrannare efter naturen; 
att Gustaf III:s staty med dess piedestal gjordes i större skala, 

men deremot trästativet mindre;
att Bellman icke framstäldes i en sentimental situation utan hellre 

i en viss hänförelse.

1 Se sid. 3.
2 Se sid. 39.
3 Bil. nr 1 här nedan.
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De båda konstnärerna, som med protokollsutdrag underrättades 
om detta nämndens uttalande, förklarade sig vilja efterkomma den 
gjorda uppmaningen, samt insände vid årets slut de omarbetade 
skisserna; hvarefter väggmålningsnämnden, på sätt näriagda utdrag 
af protokollen för nedannämnde dagar utvisa, förehaft frågan om 
deras bedömande till behandling vid sammanträden den 29 Januari1 
och den 12 Mars 18902.

Nämnden har härvid, beträffande friherre Cederströms skiss, 
ansett:

att densamma visserligen vunnit i fråga om handlingens yttre 
sannolikhet liksom i fråga om anordningen af krigargruppen till 
venster, men att den i dekorativ total verkan ej synes vara den före
gående öfverlägsen;

beträffande herr Carl Larssons skiss:
att denna, med allt erkännande af det sinnrika och liffulla i 

kompositionerna, dock äfven efter omarbetningen saknar den monu
mentala värdighet, som synes nödvändig för figurer af sådana di
mensioner och i en byggnad af sä allvarlig arkitektonisk karakter 
som Nationalmuseum.

Utan att förneka, att skisserna i vissa afseenden erhållit åtskilliga 
förbättringar, finner nämnden likväl dessa ej vara af den betydenhet, 
att skisserna kunna till omedelbart utförande anbefallas.

Då det emellertid synes nämnden mindre lämpligt att nu åter 
ifrågasätta deras förnyade omarbetning, anser nämnden, att frågan 
om utförande af dessa båda skisser borde tills vidare förblifva hvi- 
lande, men att, för tillmötesgående utaf en af många hyst önskan, 
Sveriges konstnärer borde inbjudas till en fortsatt täflan, och anhåller 
nämnden derför dels

att Eders Kongl. Maj:t behagade af till väggmålningars utförande 
afsatta medel anvisa ett belopp af 4,000 kronor för att jemte förut 
disponibla cirka 1,300 kronor användas till utsättande af pris vid 
den nya täflan;

dels ock
att nämnden måtte erhålla bemyndigande att, om förhållandena 

så fordra, efter den förnyade täflan, med bestämda uppdrag om

1 Bil. nr 2 här nedan.
Bil. nr 3 » »
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skissers utförande vända sig till den eller de svenske konstnärer, 
som dertill befinnas qvalificerade och villige.

Justeringsprotokollet1 bifogas i underdånighet.
Stockholm den 12 Mars 1890.

Underdånigst 

J. N O R D E N F A L K .

C A .  Ossbahr.

BU. nr 1.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Nationalmusei vägg- 
målningsnämnds sammanträde Lördagen den 15

•Juni 1889.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherre V. D A R D E L .

Kanslirådet S an der .
Intendenten U RM ARK.

Professoren Holm.
Grefve VON R osen .
Doktoren A F W lR SÉ N .

Professoren R yd berg .
Professoren Malmström .

§ 1. Föredrogs Kongl. Maj:ts nådiga bref den 24 Maj 18892 
angående vidare åtgärder för utförande af väggmålningar i National-

Sedan flertalet af nämndens närvarande ledamöter under den härpå 
följande diskussionen framstält sina erinringar vid ifrågavarande för-
slagseskisser — — -------------------- ---------— -------- — — — — —
beslöt nämnden,

att anmoda hrr friherre Cederström och Carl Larsson att in
komma med omarbetade skisser, hvarvid nämnden såsom sin åsigt 
uttalade:

1 Bil. nr 4 här nedan.
2 Se sid. 39.
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a) beträffande friherre Cederströms skiss:
att ett närmande mellan hufvudpersonen och de åhörande grup

perna äfvensom ett samarbetande af dessa grupper vore önskligt;
b) beträffande herr Carl Larssons skiss:
att Carl XII måtte tecknas med mera sträng hållning och ej 

längre sårad i foten*,
att lokaliteterna studerades noggrannare efter naturen-,
att Gustaf III:s staty med dess piedestal gjordes i större skala, 

men deremot trästativet mindre;
att Bellman icke framstäldes i en sentimental situation, utan 

hellre i en viss hänförelse.
Emot nämndens beslut beträffande förslag till ändring i friherre 

Cederströms skiss reserverade sig doktor af Wirsén och grefve von 
R o se n -------— ---------— — -— — — — — — -------- — — — —

Stockholm som ofvan.
In fidem 

C. A. Ossbahr.

Bii. nr 2.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Nationalmusei vägg- 
målningsnämnds sammanträde den 29 Jan. 1890.

N ä rv a ra n d e :

Kabinettskammarherre VON DARDEL.
Friherre N o r d e n e a lk .
Kanslirådet SANDER.
Intendenten UPMARK.
P rofessoren  PIOLM.

Grefve von  R o sen .
Öfverintendenten ZETTERVALL.
Professoren BöRJESON.
Professoren R y d b e r g .
Professoren MALMSTRÖM.
Professoren CURMAN.

§ 1. Protokollet för väggmålningsnämndens senaste sammanträde 
den 15 Juni 1889 upplästes.
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§ 2. Anmälde intendenten, att hrr friherre Cederström och 
Carl Larsson, enligt nämndens i ofvanbemälta protokoll gjorda an
modan, företagit en omarbetning af sina respektiva skisser, hvilka 
vid innevarande års början insändts till Nationalmuseum och derstädes 
varit för väggmålningsnämndens ledamöter tillgängliga.

§ 3. Efter företagen granskning af skisserna och derpå följande 
längre diskussion, uppdrog nämnden åt hrr Sander, Upmark och 
Rydberg att, med ledning af de gjorda uttalandena, uppsätta förslag 
till underdånig skrifvelse i ämnet.

Stockholm som ofvan.
In fidem 

C. A. O ss 6 a h r.

Bii. nr 3 .

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds sammanträde den 12 Mars 1890.

N ä rv a ra n d e :

Friherre N o r d e n f a l k .

Kanslirådet S a n d e r .

Intendenten U PM ARK.

Professoren Holm .
Doktoren AF W lR SÉ N .

Professoren B öRJESON.
Professoren MALMSTRÖM.
Professoren CüRM AN.

§ 1. Upplästes och justerades protokollet för den 29 Januari
1890.

§ 2. Föredrogs det af hrr Sander, Upmark och Rydberg, jem- 
likt nämndens sagda dag gifna uppdrag, uppsatta förslaget till under
dånig skrifvelse, och beslöt nämnden efter föregående diskussion att 
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med nämnda förslag aflåta underd. 
skrifvelse af den lydelse registraturet utvisar l.

Häremot anmälde hrr af Wirsén och Börjeson sin reservation.

1 Se sid. 42.
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§ 3. Ett af intendenten Upmark framstäldt förslag, att de om
arbetade skisserna skulle för väggmålningsnämndens räkning inlösas, 
ansågs ej, då frågan om deras föreslående till utförande vore hvilande, 
för närvara*fr4e kunna till någon åtgärd föranleda.

§ 4. Nämnden beslöt att sammanträda Tisdagen den 18 dennes 
för att justera protokollet och den utgående skrifveisen.

Stockholm som ofvan.
In fidem

C. A. Ossbahr.

Bil. nr 4.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds justeringssammanträde den 18 Mars 
1890.

N ä rv a ra n d e :

Friherre N O RD EN FA LK .

Kanslirådet SA N D ER.

Intendenten U PM ARK.

Professoren IIOEM.
Professoren B öR JE SO N .

Professoren CURM AN.

§ 1. Upplästes och justerades protokollet för den 12 dennes 
samt den vid nämnda sammanträde beslutade underdåniga skrifveisen, 
hvarjemte hrr doktor af Wirsén och professor Börjeson inlemnade en 
gemensam reservationl, hvilken skulle den underd. skrifveisen till 
Kongl. Maj:t åtfölja.

§ 2. Föredrogs och bilades dagens protokoll ett af grefve von 
Rosen insändt skriftligt yttrande2 med anledning af nämndens vid 
sammanträdet den 12 dennes fattade beslut.

§ 3. Protokollet förklarades justeradt.
Stockholm som ofvan.

In fidem
C. A. Ossbahr.

1 Bil. nr 5 här nedan.
2 Bil. nr 6 » »
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BiL nr 5.

Reservation a f  doktor a f  Wirsén och professor B örje son till National- 
musei väggm ålning snämnds protokoll den 18  M ars 1890.

Mot väggmålningskomiténs den 12 Mars fattade beslut få under
tecknade på följande grunder reservera oss.

Enligt vår tanke kan en förnyad täfling knappast väntas lemna 
gynsammare resultat än den föregående. Betraktar man den svenska 
historiemålningen i vår tid, så synes det föga sannolikt att på detta 
område, ännu så länge, några yngre krafter skola med större fram
gång kunna inlåta sig på försök till monumentala framställningar. 
Äldre och pröfvade förmågor finnas visserligen på detta fält; men då 
dessa, efter livad man med temlig vishet känner, icke ämna deltaga 
i någon täfling, torde det, till undvikande af ytterligare tidsutdrägt 
och af ett måhända år för år fortsatt, gagnlöst, kostsamt och konst
närernas egen energi nedstämmande experimenterande, vara lämpligast 
att väggmålningsnämnden, i stället att inbjuda till ny täfling, hos 
Kongl. Maj:t anhåller om nådigt tillstånd att hädanefter, i den mån 
för ändamålet afsedda tillgångar finnas, alltid få åt vissa, för hvarje 
gång bestämda och utsedda konstnärer efterhand uppdraga utförandet 
af väggmålningarna. Utan tvifvel skall ett dylikt förtroende lifva 
och elda åtskilliga kända och berömda konstnärer, som af lätt in
sedda skäl knappt kunna underkasta sig en täflan, att göra sitt yp
persta.

Då bland de redan inlemnade täflingsarbetena friherre Ceder- 
ströms »Ansgarius predikande kristendomen», om än anmärkningar 
i enskilda fall mot denna eskiss kunna göras, eger obestridliga för- 
tjenster, har det synts oss som borde väggmålningsnämnden söka 
omedelbart vidtaga de åtgärder, som kunna leda derhän, att formligt 
uppdrag redan nu lemnas friherre Cederström till definitivt utförande 
för Nationalmuseum af nämnda målning vare sig i dess första form, 
som, med afseende å totalintrycket, synes oss öfverlägsen den andra, 
omarbetade, eller i den senare formen, hvilken med afseende dels å 
enskildheter i grupperingen, dels å figurernas närmare samverkan 
har åtskilliga företräden. — Hvad herr C. Larssons nu omarbetade 
och till nämnden inlemnade arbeten angår, synas oss dessa visser
ligen hafva vunnit på omarbetningen och ega verkligt konstvärde,
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men likväl icke förete den monumentala karakter, som för vägg
målningar är önskvärd, hvadan den aktade konstnären borde anmodas 
att i antydd rigtning vidtaga ytterligare modifikationer och ändringar 
i sina kompositioner samt derefter till nämndens slutliga bedömande 
hänskjuta desamma.

Både friherre Cederström och herr C. Larsson hafva insändt så 
förtjenstfulla arbeten, att enligt vår mening väggmålningsnämnden 
skulle mot dessa arbeten förfara alltför obilligt, derest nämnden, utan 
att skänka dem vidare afseende och utan att formligen från ny täf- 
ling utesluta de väggfält, för hvilka deras taflor äro afsedda, skulle 
utlysa generel täfling. Intrycket af en sådan åtgärd skulle, enligt 
vårt förmenande, blifva för nämnda konstnärer ungefär lika oange
nämt, vare sig de uttryckligen inbjödes eller icke formligen anmodades 
att deltaga i den nya täflingen: i förra fallet skulle ett ogillande af 
deras redan inlemnade arbeten i alla händelser vara uttaladt, och i 
senare fallet skulle de kunna anse, att nämnden icke funnit deras 
alster förtjenta att vidare komma i åtanke. Om nämnden åter vill 
förklara begges arbeten »hvilande» till förnyad pröfning, så medför 
detta i vår tanke endast ett uppskof, hvilket, särskildt med afseende 
å friherre Cederströms inlemnade arbete, förefaller oss obehöfligt.

Stockholm den 18 Mars 1890.

C. D. a f  Wirsén. John Börjeson.

Bit. nr 6.

T ill komitén fö r  åvägabringande a f väggm ålningar i 
Nation alm nseu m .

Ehuru frånvarande vid komiténs sammanträde den 12 dennes 
och således icke berättigad att med-underteckna den reservation som 
af hrr af Wirsén och Börjeson bifogades dagens protokoll, förmår jag 
dock icke afhålla mig ifrån att, med anledning af det vid sagda 
sammankomst fattade beslut om utfärdandet af ny täflan, uttala så
som min särskilda mening dels:

att friherre Cederströms senast inlemnade eskiss synes mig vara 
fullt värdig att antagas till definitivt utförande, dels:

att herr C. Larssons eskisser borde hafva antagits »i princip», 
men att konstnären hade kunnat anmodas att uti desamma vidtaga

4
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nödiga ändringar för att förläna dem den ännu felande monumentala 
karakteren, dels slutligen:

att följaktligen ingen ny täflan hade för närvarande bort utlysas. 
Stockholm den 17 Mars 1890.

G. von Rosen.

6. Kongl. Maj:ts nåd. bref till N a t io n a lm u se i  n ä m n d  ang .  
fö r n y a d  pristäflan m ed  e s k i s s e r  till v ä g g m å ln in g a r  i N a t io n a l

m u s e u m  m. m., d. 2 3  maj 1890.

Oscar etc. Vår ynnest etc. Sedan Vi, med anledning af Eder 
anmälan om verkstäld pristäfiing med eskisser till väggmålningar i 
Nationalmuseibyggnadens trapphus, jemlikt nådigt bref den 24 maj 
1889 icke funnit skäl att då anvisa medel till utförande, på sätt af 
Eder föreslagits, af kartonger i större skala af de utaf professorn 
friherre G. O. Cederström och artisten Carl Larsson utarbetade och 
af Eder prisbelönta eskisser till sådana väggmålningar, men endast 
förklarat: att I voren oförhindrade att, efter skedd öfverläggning,. 
genom protokollsutdrag meddela bemälde konstnärer Edra erinringar 
rörande vidtagande af de förändringar i deras prisbelönta förslags- 
eskisser, som syntes Eder nödvändiga eller önskvärda; att, om dessa 
konstnärer funnits villige att sådan omarbetning verkställa, I egden 
att, sedan densamma skett, hos Oss anmäla Eder åsigt om de sålunda 
omarbetade eskissernas lämplighet att tjena till ledning vid utarbe
tande af kartonger för de respektiva väggfälten • samt att Vi då ville 
taga frågan i dess helhet under nådigt öfvervägande;

så hafven I uti skrifvelse den 12 sistlidne mars, med öfverlem- 
nande af till ärendet hörande handlingar, underdånigst anmält,

att, efter det I, till åtlydnad af ofvanberörda nådiga föreskrift, 
anmodat friherre Cederström och Carl Larsson att omarbeta sina 
eskisser med ledning af vissa utaf Eder uttalade äsigter eller vid 
eskisserna gjorda erinringar, på sätt utdrag af Edert protokoll den 
15 juni 1889 utvisade, bemälde två konstnärer före samma års slut 
inkommit med de begärda omarbetade eskisserna;

att I vid pröfning af desamma ansett Eder böra uttala det om
döme, att friherre Cederströms omarbetade eskiss visserligen vunnit i



VÄGGMÅLNINGAR I NATIONALMUSEIBYGGNADEN. II. 51

fråga om handlingens yttre sannolikhet likasom i fråga om anord
ningen af krigaregruppen till venster, men att den i dekorativ total
verkan ej syntes vara den förra öfverlägsen, samt att, med allt erkän
nande af det sinnrika och liffulla i kompositionerna af Carl Larssons 
eskiss, den dock äfven efter omarbetningen saknade den monumen
tala värdighet, som syntes nödvändig för figurer af sådana dimen
sioner och i en byggnad af så allvarlig arkitektonisk karakter som 
Nationalmuseum; samt

att, då det emellertid syntes Eder mindre lämpligt att nu åter 
ifrågasätta berörda eskissers förnyade omarbetning, I ansett, att frågan 
om utförande af desamma borde tillsvidare förblifva hvilande, men 
att, för tillmötesgående af en utaf många hyst önskan, Sveriges konst
närer borde inbjudas till en fortsatt täflan;

och hafven I fördenskull i underdånighet anhållit, dels att Oss 
måtte täckas af de till väggmålningars utförande afsatta medel anvisa 
ett belopp af 4,000 kronor för att jemte förut disponibla omkring 
1,300 kronor användas till utsättande af pris vid den nya täflingen, 
dels ock att Vi måtte bemyndiga Eder att, om förhållandena så 
fordra efter den förnyade täflingen, med bestämda uppdrag om eskis
sers utförande vända Eder till den eller de svenska konstnärer, som 
dertill finnas lämplige och villige.

Vid föredragning af detta ärende liafve Vi, med afseende å hvad 
sålunda förekommit, funnit godt medgifva, att af de utaf Gieseckeska 
fonden för ändamålet afsedda medlen ett belopp af fyra tusen kronor 
må jemte ofvanberörda disponibla behållning af 1,300 kronor af Eder 
hufvudsakligen användas till pris vid en förnyad täflan mellan svenska 
konstnärer enligt det vid förra täflingen offentliggjorda programmet 
för esldsser till väggmålningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus; 
hvarjemte Vi velat bemyndiga Eder att, om äfven efter den förnyade 
pristäflingen någon eller några luckor i serien af bildframställningarna 
äro att utfylla, uppdraga ät den eller de svenske konstnärer, som 
kunna finnas dertill qvalificerade och villige, att utarbeta erforderliga 
eskissförslag.

Hvilket Vi Eder till kännedom och efterrättelse härigenom med- 
dele. Stockholms slott den 23 maj 1890.

O S C A R .
G. Wen ner berg.
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7. U n derd . sk r ifv e lse  till Kongh Maj:t a f  N a t io n a lm u se i  
förstärkta  n ä m n d  d. 3  juli 1891.

T il l  K onungen.

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 23 maj 18901, 
med anledning af en utaf nämnden gjord framställning, medgifvit, att 
af Gieseckeska fondens medel ett belopp af 4,000 kronor iinge jemte 
en disponibel behållning af 1,300 kronor hufvudsakligen användas till 
pris vid en förnyad täflan mellan svenska konstnärer enligt det vid 
förra täflingen offentliggjorda programmet för eskisser till väggmål
ningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus, äfvensom bemyndigat 
nämnden att, om äfven efter den förnyade pristäflingen någon eller 
några luckor i serien af bildframställningarna vore att utfylla, upp
draga åt den eller de svenska konstnärer, som kunde finnas dertill 
qvalificerade och villige, att utarbeta erforderliga eskissförslag; så har 
nämnden jemlikt beslut vid sammanträde den 14 juni 18902 utfärdat 
inbjudning, enligt bifogadt formulär3, till svenska konstnärer att för 
ifrågavarande täflan insända förslag senast den 1 maj innevarande år.

Inom den utsatta tiden inkommo från fyra svenska konstnärer 
eskissförslag, afsedda dels för öfre och dels för nedre vestibulens vägg
fält, hvilka förslag äro förtecknade i bilagda nämndprotokoll för den
5. maj 18 9 14. Vid sammanträde den 12 5 i samma månad beslöt 
nämnden, efter företagen granskning, att med ett första pris af 2,000 
kronor belöna sex eskisser för nedre vestibulen, hvilka voro utförda 
af artisten Carl Larsson. Artisten Georg Pauli, som ingifvit en eskiss 
för öfre vestibulen: »Olof Skötkonungs dop», och en annan för ett 
af de tredelade fälten i nedre vestibulen: »Gustaf Vasas intåg i Stock
holm», tillerkändes för den senare ett pris af 1,000 kronor. Enahanda 
pris af 1,000 kronor tillerkändes Gotthard Werner, som ingifvit sex 
eskisser, afsedda för nedre vestibulens väggfält. Härjemte beslöt 
nämnden att till ett pris af 500 kronor inlösa en serie af sex eskisser, 
likaledes afsedda för nedre vestibulen. Författaren befanns vara arti

1 Se sid. 50.
2 Bil. nr 1 här nedan.
3 Bil. nr 2 » »
4 Bil. nr 4 » »
8 Bil. nr 5 » »
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sten J. Äkerluncl, hvilken legitimerade sig och antog det erbjudna 
priset.

Sedan denna angelägenhet numera fortskridit så långt, att början 
kan göras med utförande af någon eller några af de önskvärda vägg
målningarna, sammanträdde den förstärkta nämnden för att härom 
rådslå och fatta beslut den i nästlidne juni1, vid hvilket samman
träde voro närvarande nio af nämndens ledamöter; och får nämnden, 
i enlighet med dess dä fattade beslut, som togs med 5 röster (von Dar- 
del, Sander, grefve von Rosen, Börjeson och Malmström) mot 4 (friherre 
Nordenfalk, Upmark, Holm och Curman), i underdånighet hemställa, 
att åt friherre G. O. Cederström måtte lemnas nådigt uppdrag att å 
ett af öfre vestibulens väggfält utföra den af honom omarbetade eskis- 
sen: »Ansgarius predikande kristendomen vid Birka».

Vidare får nämnden i lika underdånighet hemställa, att, enligt 
nämndens utan anmäld meningsskiljaktighet fattade beslut, af artisten 
Carl Larssons sex eskisser för nedre vestibulens fält — nemligen
1. Carl XI målas af Ehrenstrahl, 2. Slottsbyggnaden med N. Tessin 
d. y. och Hårleman, 3. Tara vals skola, 4. Lovisa Ulrika och Tessin 
betraktande gravyrer, 5. Gustaf III emottager en sändning af antika 
konstverk, och 6. Sergel sysselsatt med arbete å sin grupp »Amor 
och Psyche», måtte få beställas kartong till målning å ett af fälten 
i nedre vestibulen af: »Carl XI målas af Ehrenstrahl»; hvarjemte 
nämnden för närvarande endast velat i underdånighet uttala sig derför, 
att åt Larsson må anförtros utförande af målningar å nedre vestibu
lens ena tredelade fält.

De till ärendet hörande handlingar, anmälda reservationer och 
särskilda yttranden2 varda härhos öfverlemnade. Stockholm den 3 
Juli 1891.

Underdånigst 

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

y . Nordenfalk. N . F . Sander. G. Upmark. I. P. Holm.
G. von Rosen. C. D. a f  Wirsén. II. Zettervall. J .  Börjeson.

V. Rydberg. A. Malmström. C. Curman.

C. A. Ossbahr.

1 Bil. nr 7 här nedan.
2 Bil. nr 1 —16 här nedan.
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Bil. nr 1.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Nationalmusei vägg- 
målningsnämnds sammanträde den 14 Juni 1890.

N ä rv a ra n d e :

Kabinettskammarherre VON Da r d el .
Kanslirådet S an der .
Intendenten Upm ark .
Professoren BöRJESON.
Professoren CURMAN.

§ 1. Föredrogs Kongl. Maj:ts nådiga bref den 23 Maj 1890

Nämnden beslöt att på sätt närlagda bilaga1 utvisar utfärda 
inbjudning till förnyad pristäfling. Stockholm som ofvan.

In fidem 
C. A . Ossbahr.

Enligt nämndens beslut den 5 Dec. 1890, bilägges till detta 
protokoll en skrifvelse den 18 Juni 1890 af hrr grefve von Rosen och 
doktor af Wirsén2.

BH. nr 2.

Inbjudning till pristäflan.

Sedan Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 3 Juni 1887 å in
komsten af J. S. Gieseckes donation beviljat medel för utförande af 
monumentala väggmålningar i Nationalmuseibyggnadens trapphus
samt genom nådigt bref den 23 Maj 1890 anvisat särskildt anslag till 
en förnyad pristäfling, så inbjudas härmed svenska konstnärer ånyo att 
täfla om utförande af skisser till dessa målningar.

I. Väggfälten äro fyra:
D e  båd a  öfre, 2 tr. upp, odelad e m äta h vartd era  i h öjd  6,37 

m eter, i b red d  13,60 m eter sam t h afva  s id o b elysn in g  från b åd e 

n o rr och  söder. A fs tå n d e t från g o lfv e t till fältens nedre k an t 

är 6,07 m eter.

1 Bil. nr 1 här nedan.
2 Bil. nr 3 » »
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D e  b å d a  ned re, i tr. upp, äro genom  fram sp rin gan d e  p ila 

strar a f  0,76 m eters bred d , d elad e i ett b red are  m id tfä lt och  två  

sidofalt. F ä lte n s  h öjd  är 5,96 m eter, m id tfä ltets b red d  5,10, sido- 

fältens 3,42. N e d re  kanten  lig g e r  i jem n h ö jd  m ed m ellanvånin- 

gens golf. B e ly sn in g e n  kom m er från  vester. D en  nuvarande 

ark itek to n isk a  indeln ingen  sk all b ib eh ållas .

2. Till behandling i väggmålningarna böra väljas konkreta ämnen 
ur fäderneslandets historia, företrädesvis sådana som hänföra sig 
till den andliga odlingen och konstutvecklingen.

3. Äldre ämnen, vare sig f̂rån den hedniska forntiden eller den 
katolska medeltiden, skola behandlas å väggfälten i öfre vesti- 
bulen, samt nyare ämnen, från och med Gustaf Vasa och prote
stantismens införande, å väggfälten i nedre vestibulen.

4. Rörande de mera detaljerade ämnen, som hittills blifvit före
slagna, hänvisas till »Handlingar rörande frågan om väggmål
ningar i Nationalmuseibyggnaden», nr 7 af Meddelanden från 
Nationalmuseum, Stockholm 1886. — Häftet tillhandahålles täf- 
lande af intendenten vid Nationalmuseum.

5. De blifvande målningarna skola utföras direkt på muren.

6. Täflingen får omfatta ett, flcre eller samtliga fält. Vid skiss, 
som behandlar något af midtfälten å nedre vestibulens väggytor, 
bör jemväl angifvas, hvad sidofälten och motstående väggyta 
skola tänkas framställa.

7. Skisserna skola utföras i en tiondedels skala och i färger; konst
nären obetaget att tillika bifoga kartong eller detaljer i större 
skala.

8. Nämnden eger till sitt förfogande 5,000 kr. att fördela i pris af 
högst 2,000, lägst 1,000 kr. Prisbelönadt förslag tillhör Museum.

9. Skisserna böra förseglade och försedda med sluten namnsedel 
eller tänkespråk samt med påskrift »täflingsförslag» vara insända 
till intendenten vid Nationalmuseum före kl. 3 e. m. den 1 Maj
1891.

10. Pröfning af de inlemnade förslagen verkställes af den af Kongl. 
Maj:t förordnade nämnden jemlikt Kongl. Bref den 3 Juni och 
9 December 1887.

1 1 .  Uppritningar af samtliga väggytor tillhandahållas af intendenten
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vicl Nationalmuseum, som äfven i öfrigt lemnar nödiga upplys
ningar.

Stockholm den 14 Juni 1890.

y . Nordenfalk. 
P. D . Holm. 

H elgo Zettervall.

F. v. D A R D E L .

N. Fredr. Sander. 
G. von Rosen. 

Viktor Rydberg. 
C arl Curman.

G ustaf Upmark. 
C. D. a f  W irsén. 

A. M almström.

C. A. Ossbahr,.

Bil. nr 3 .

Till komitén för utarbetande af förslag till väggmålningar i 
Nationalmuseum.

Undertecknade, hvilka voro förhindrade att deltaga i komiténs 
sammanträde lördagen den 14 dennes, anse oss böra för komitén 
tillkännagifva, att vi fortfarande vidblifva våra redan till protokollet 
uttalade meningar och de skäl, på grund af hvilka utlysandet af en 
ny täfling synts oss kunna undvikas, men att vi, då nu beslut i mot
satt riktning fattats, icke vilja undandraga oss att, såsom ledamöter 
i komitén, underskrifva inbjudningen till förnyad täfling. Stockholm 
den 18 Juni 1890.

C. D . a f  Wirsén. G. von Rosen.

Bil. nr 4.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds sammanträde den 5 Maj 1891.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherre VON Da r d el .
Kanslirådet SA N D ER.

Intendenten Upm ark .
Professoren Holm.
Grefve VON ROSEN.
Doktoren A F W lR SÉ N .
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Öfverintendenten Ze t t e r v a l l .
Professoren B öRJESON.
Professoren MALMSTRÖM.
Professoren CURMAN.

§ i. Sedan intendenten anmält, att inom föreskrifven tid inkom
mit 3 förseglade skisser till väggmålningar i Nationalmuseum, hvar- 
jemte ytterligare en skiss inlemnats denna dag, så beslöt nämnden, 
att äfven den sistnämnda skulle till pröfning upptagas, sedan upplyst 
blifvit, att den redan för en längre tid sedan blifvit afsänd från 
utrikes ort.

§ 2. Samtliga skisser blefvo derefter öppnade och registrerade 
samt befunnos som följer:

1) Två skisser, afsedda för de båda nedre väggfälten, åtföljda 
af namnsedel, märkt »Den förseglade namnsedeln», samt »Ett öppet 
bref till nämnden för väggmålningar i Nationalmuseum», innehållande 
»en kort motivering till medföljande täflingsförslag», hvaraf framgick, 
att skisserna framstälde:

Religionen (Gustaf Vasa etc.),
Kriget (Gustaf II A dolf etc.),
Målarkonsten (Hedvig Eleonora etc.), samt
Byggnadskonsten (Carl XII etc.),
Bildhuggarkonsten (Gustaf III),
Vetenskapen (Blomsterkonungen).

2) Två skisser, hvaraf den ena, framställande »Olof Skötkonungs 
dop», afsedd för ett af väggfälten i öfre vestibulen, den andra, fram
ställande »Gustaf Vasas intåg i Stockholm», afsedd för ett af de 
nedre (tredelade) väggfälten. Skisserna, signerade BAPTISTA, åtföljdes 
af »Förslag till motstycke till skissen», sign. »Baptista» samt två för
seglade namnsedlar, märkta: »Namnsedel till täflingsförslaget, sign. 
»Baptista».

3) Fyra skisser, hvaraf en, framställande »Gustaf Vasas intåg i 
Stockholm Midsommardagen 1523», afsedd för ett af de öfre vägg- 
fälten; en, framställande »Ansgarius, S:ta Birgitta, Oden», afsedd för 
3 lunetter i öfre vestibulen; de båda öfriga, afsedda för de båda 
nedre väggfälten, framställande:



58 HANDLINGAR RÖRANDE FRAGAN OM

Carl XI, Ehrenstrahl, Hedvig Eleonora. — Slottsbyggnaden, Nico- 
demus Tessin d. y., Hårleman. — Taravals skola, Akademien för de 
Fria konsterna; samt

Lovisa Ulrika, C. G. Tessin, Handtecknings-, Tafvel-, Gravyr 
samlingarna. — Gustaf III, Antik skulptur. — Sergels atelier, Bellman.

Skisserna åtföljdes af en laverad pennteckning: »Gustaf II Adolfs 
landstigning på Usedom i Pommern 1630», afsedd för det motstående 
öfre väggfältet, samt en förseglad, omärkt namnsedel.

4) Sex skisser, afsedda för de båda nedre (tredelade) vägg
fälten och framställande:

Reformationen (Vesterås Recess, Stångebro slag och Gustaf Adolf 
landstiger på Rügen), Konsten (Grefven af Haga), Filosofien (Chri
stina och Descartes) samt Naturens rike (Lovisa Ulrika och Linné).

Skisserna åtföljdes af förseglad namnsedel, märkt: »Konst och 
Fosterland».

Nämnden beslöt, att samtliga skisser skulle genom intendentens 
försorg exponeras för nämndens ledamöter till och med tisdagen den 
12 dennes, då sammanträde skulle hållas kl. l/2 7 e. m.

Stockholm som ofvan.
In fidem 

C. A. Ossbahr.

Bil. nr 5.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds sammanträde den 12 Maj 1891.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherre V. DARDEL.
Friherre NORDENFALK.
Kanslirådet SANDER.
Intendenten UPMARK.
Professoren Holm.
Grefve VON R o sen .
Öfverintendenten ZETTERVALL.
Professoren BÖRJESON.
Professoren R y d b e r g .
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Professoren MALMSTRÖM.
Professoren CURMAN.

§ i. Upplästes och justerades protokollet för den 5 Maj 1891.

§ 2. Intendenten Upmark erinrade, med uppläsande af proto
kollet för den 5 December 1890, om nämndens beslut att i samman
hang med den nu afslutade pristäflingen upptaga friherre Cederströms 
och C. Larssons omarbetade skisser till slutlig pröfning samt att till 
dess äfven uppskjuta frågan om inlösen af friherre Cederströms ofvan- 
nämnda skiss.

Sedan hr C. Larsson återtagit den af honom omarbetade skissen, 
återstode endast friherre Cederströms, och beslöt nämnden, att detta 
ärende skulle hvila till nästa sammanträde.

§ 3. Sedan härefter anmälts, att nämnden, enligt mom. 8 i »Inbjud
ningen till pristäflan», egde till sitt förfogande 5,000 kronor att för
dela i pris af högst 2,000, lägst 1,000 kr., anstäldes en förberedande 
omröstning, vid hvilken nämndens ledamöter angåfvo den ordning, 
i hvilken de inkomna täflingsskisserna syntes dem förtjenta att ifråga- 
komma vid prisbedömningen, och utföll denna omröstning sålunda:

Nr 3, förseglad, omärkt namnsedel (se prot. 5 Maj 1891), erhöll 
8 röster (Nordenfalk, Sander, Upmark, v. Rosen, Börjeson, Rydberg, 
Malmström och Curman) till Första rummet, samt 2 röster (v. Dardel 
och Holm) till Andra och 1 röst (Zettervall) till Tredje rummet.

Nr 2 »Baptista« (se prot. 5 Maj 1891), erhöll 3 röster (v. Dardel, 
Holm och Zettervall) till Första rummet, 5 (Nordenfalk, Upmark, 
Börjeson, Malmström och Curman) till Andra, samt 3 röster (Sander, 
v. Rosen och Rydberg) till Tredje.

Nr 4 »Konst och Fosterland» (se prot. 5 Maj 1891) erhöll 4 
röster (Sander, v. Rosen, Zettervall och Rydberg) till Andra rummet 
och 7 (v. Dardel, Nordenfalk, Upmark, Holm, Börjeson, Malmström 
och Curman) till Tredje.

Nr 1 »Den förseglade namnsedeln» (se prot. 5 Maj 1891) erhöll 
slutligen enhälligt Fjerde rummet med 1 1  röster.

Sedan ordningen skisserna emellan sålunda blifvit bestämd, rö
stades om hvilken eller hvilka af dem som borde prisbelönas, hvar- 
vid prisens belopp äfven angåfvos.

Härvid tillerkändes »innehafvaren af första rummet» (nr 3) ett pris
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af 2,000 kr. med 8 röster (Nordenfalk, Sander, Upmark, v. Rosen, 
Börjeson, Rydberg, Malmström och Curman), medan 3 (v. Dardel, 
Holm och Zettervall) röstade för 1,500 kr.

Innehafvaren af andra rummet (nr 2) erhöll med 9 röster (Nor
denfalk, Sander, Upmark, v. Rosen, Zettervall, Börjeson, Rydberg, 
Malmström och Curman) ett pris af 1,000 kr., medan 2 röster (v. 
Dardel och Holm) afgåfvos for 1,500 kr.

Till innehafvaren af tredje rummet (nr 4) gafs med samtliga 
(11) röster ett pris af 1,000 kronor.

Hvad innehafvaren af fjerde rummet (nr 1) beträffade, afgafs 
ingen röst för densammas prisbelönande, men för dess inlösande af- 
gäfvos 10 röster, hvarvid ett belopp af 500 kr. föreslogs af 7 leda
möter (v. Dardel, Nordenfalk, Upmark, Zettervall, Börjeson, Malm
ström och Curman), medan 3 (Sander, Holm och Rydberg) röstade 
för 800 kronor.

I öfverensstämmelse med hvad som sålunda förekommit, beslöt 
nämnden att utdela följande pris:

r.sta priset, kr. 2,000, åt innehafvaren af första rummet (nr 3).
2:dra priset, kr. 1,000, åt innehafvaren af andra rummet (nr 2).
3:dje priset, kr. 1,000, åt innehafvaren af tredje rummet (nr 4).
Vidare beslöts, att innehafvaren af fjerde rummet (nr 1) skulle 

inlösas med 500 kr., i händelse konstnären dertill befunnes villig.
I afseende på prisutdelningen och förslaget till inlösen förkla

rades protokollet justeradt.
Kanslirådet Sander anmälde sig vilja afgifva särskildt yttrande 

(Bil. litt. A ) 1.
§ 4. De förseglade namnsedlar, som åtföljde de prisbelönta skis

serna, blefvo nu öppnade och innehöllo följande:
r.sta prisets namnsedel .............. ..............  Carl Larsson.
2:dra » » .............................  Georg Pauli.
3: clje » » ........................ . G. Werner.

§ 5. Samtliga skisser skulle från och med den 13 dennes offent
ligt utställas.

Nämnden skulle åter sammanträda den 1 Juni 1891.
Stockholm som ofvan.

In fidem
__________ C. A. Ossbahr,

1 == Bil. nr 6 här nedan.
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BiL nr 6.

Anförande af kanslirådet S a n d e r  vid väggmålnings- 
nämndens sammanträde d. 12 Maj 1891.

Då ingen af de ledamöter af nämnden, som hittills yttrat sig 
om denna täflan, talat om de nu föreliggande skisserna, vare sig i 
afseende på deras innehåll eller konstnärliga värde, ej heller före
slagit några bestämda prisbelopp, endast rangerat skisserna i ett 
första, ett andra eller tredje rum, vill jag gå något längre och moti
vera mitt omdöme. Till en början måste jag då bekänna, att denna 
andra täfling, om hvars lämplighet meningarna från början vore så 
delade, utfallit gynsamt nog och på ett sätt, som visar, att saken 
flyttats ett godt steg framåt Det gläder mig, att flere konstnärer 
på allvar gripit sig an med att arbeta på frågans lösning.

Främst måste man onekligen fästa sin uppmärksamhet vid de 
skisser, som äro antecknade under nr 3, nemligen de tvä dukar, som 
innehålla utkast till sex väggtaflor i nedre vestibulen. De äro, för 
att i korthet karakterisera dem, alltigenom spirituelt eller qvickt och 
fyndigt behandlade, och en bestämd tanke leder sig genom det hela 
såsom en sammanhållande tråd. Härtill kommer, att de äro utförda, 
så långt man af en skiss kan vänta det, med en berömvärd artistisk 
talang. Jag vågar tro, att vi här funnit en af de rätte konstnärerna.

Denne Ehrenstrahl, som målar Carl XI, och denne Sergel, som 
håller på att utföra sin grupp Amor och Psyche, äro af en förträfflig 
eller god verkan.

Någon tvekan torde man dock kunna hysa om de båda fram
ställningarna på midtfälten, mindre dock om den förra, eller N. Tessin 
och slo ttsb ygg n ad en , än om den senare, Gustaf III närvaran de vid 
aflastningen af de hitkomna, i Rom inköpta antikerna. Jag kan icke 
neka, att den förra med sin hufvudfigur och egentligen blott två bi
figurer, sina byggnadsställningar och sitt hörn af en byggnad gör 
sig rätt pittoreskt och ganska vackert; men denna apparat af bygg
nadsställningar, murverk och tegelbärare förefaller dock såsom ett 
nog stort yttre, som icke bestämdt kan sägas angifva slottsbyggna
den och tager ett alltför stort utrymme på figurkompositionens be
kostnad, der saken kanske kunnat koncentreras genom en mera per
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sonlig framställning och enklare medel. Åtminstone tror jag, att 
denna komposition, äfven sådan den är tänkt, kunnat erhålla utrymme 
på ett sidofält.

Ännu mera är det andra midtfältet upptaget af liflösa föremål, 
bland dessa den stora packlåren i förgrunden, jemte en annan upp
hissad och en oinpackad urna, som föga representerar de verkliga 
antikerna. Gustaf III uppträder här, jemte några följeslagare, bar- 
hufvad vid aflastningen af dessa ännu dolda antiker, hvilka han ganska 
väl kände, eftersom han sett dem i Rom vid underhandlingen om ett 
inköp, och han återsåg dem först då, när de uppackades eller upp- 
stäldes i förra Kongl. stenmuseum i nordöstra slottsflygeln. Men 
svårligen lät han se sig vid denna aflastning. Jag menar således, att 
Gustaf III, den oförgätlige konstvännen, beskyddaren af våra akade
miska samfund och stiftaren af en nationalteater, med fördel kunnat 
framställas i ett mera lefvande och uttrycksfullt sammanhang, i en 
annan och lyckligare situation än just denna.

Den tredje bilden, eller Taravals skola, är nog riktigt uppfattad 
med sin rococo uppstapling; men man synes dock kunna fråga, huru
vida Taraval var en konstnär af den betydenhet, att han, fastän 
främling, här bör ingå i en serie af framställningar ur vår nationella 
konstutveckling. Jemte andra fransmän var han inkallad för att deko
rera den nya slottsbyggnaden, och han undervisade då, för att upp
fostra medhjelpare, i den ritareskola, som sedermera vardt vår konst
akademi. Nikodemus Tessin hade redan långt förut varit en insigts- 
full och mäktig förespråkare för inrättandet af en sådan. Jag  vill i 
öfrigt med allt erkännande erinra, att äfven Bouchardon och ännu 
mera Larchevéque och Desprez ej saknat inflytande på vår konst- 
utveckling- men det är väl egentligen icke denna sida af saken man 
vill igenfinna i förevarande bildframställningar, utan de mera natio
nella stegen och sträfvandena, i den mån de framträda såsom mera 
sjelfständiga. Och representativa äro i sådant afseende Ehrenstrahl 
för m åleriet, Nikodemus Tessin för arkitekturen och Sergel för bild- 
hugg ar ekofisten, för hvars pånyttfödelse han kan sägas vara den förste 
egentlige vägbrytaren. Att inom dessa konster representera äfven 
olika riktningar såsom gotik, renässans, decadans eller rococo o. s. v.r 
derpå synes man mig nu ej böra inlåta sig.

Den fjerde bilden, Lovisa Ulrika och C. G. Tessin (våra konst
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samlingars första grundläggare), betraktande gravyrer, är af en viss 
färgeffekt; rummets konturer äro skymda af draperier, och man ser 
der en byst af Carl XII, som på detta sätt är med. Figurerna äro 
kända och karakteristiska och i viss mån här motiverade. Dock 
kan jag ej i allo komma till rätta med det förhållandet, att Tessin 
rider grensle öfver en gravyrportfölj. Något värdigare kan väl denne 
artige och representative verldsman uppträda inför drottningen.

Men alla dessa erinringar äro mindre betydande i förhållande till 
det hela eller af den beskaffenhet, att de lätt kunna undanrödjas a f 
konstnären. Jag  är också fullt öfvertygad derom, att, om han erhåller 
uppdrag att utföra sina kompositioner i kartong och vidare på muren, 
han sjelf skall modifiera dem under arbetets gång och utbyta någon 
eller några mot bättre. Det ligger nära till hands att låta Gustaf III 
uppträda i Sergels atelier, och sålunda blefve på antydt sätt två fält 
ännu öppna och lemnade tillfälle för dessa bildseriers programenliga 
utförande.

Då ännu ingen nämnt något prisbelopp, vill jag för konstnären 
föreslå 1,500 kronor, men skall med nöje vara med om 2,000 kronor 
eller det högsta prisbelopp, som nu kan utdelas, i fall pluraliteten 
vill förena sig derom.

Då samme konstnär äfven insändt en skiss, Gustaf Vasas intåg 
i Stockholm, afsedd för öfre vestibulen, måste jag erinra, att detta 
icke är enligt med det af Kongl. Maj:t, efter förslag af nämnden, 
faststälda programmet, enligt hvilket i öfre vestibulen (2 väggfält) 
skulle framställas bilder, vare sig från hedna tiden eller den katolska 
medeltiden, och i den nedre bilder från den moderna tiden eller från 
och med protestantismens början och Gustaf Vasa. Kanske kan ock 
den förevarande skissen sägas vara mindre originell och påminnande 
om en sydgermansk förebild. Konungen pä sin häst gör sig nästan 
som en siluettartad ryttarestaty med den nedanför varande dörrens 
marmorinfattning såsom ett postament. Den svartklädda gruppen 
till venster ter sig något enformig, och gruppen till höger låter sig, 
åtminstone i skissen, ännu ej nöjaktigt redas och öfverskådas. Detta 
oaktadt saknar ej framställningen en monumental karakter. Om samme 
författares lunettbilder vill jag icke yttra mig, då någon täflan i detta 
afseende ej är utlyst.

Härnäst öfvergår jag till förslaget under nr 4, sex bilder för nedre
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vestibulen. Den första, eller Carl IX vid Stångebro, finner jag något 
främmande, om ej till ämnet, så dock till behandlingen. Den andra 
deremot, Gustaf Vasa vid Vesterås’ recess, är efter mitt förmenande 
en af de i monumentalt afseende bästa skisserna vi hittills fått mot
taga. Här uppträda kända historiska personligheter i ett mycket 
vigtigt moment och i lämplig sammanställning. Detsamma kan jag 
icke säga om den följande, Gustaf II Adolfs landstigning på Riigen. 
Ja g  är visserligen af den mening, att ett sidofält icke kan eller bör 
skattas ringare än ett midtfält annat än för så vidt det lemnar konst
nären mindre utrymme. Men här går det svårligen an att låta Gustaf 
II Adolf, protestantismens lärare, segerherren och martyren för vår 
tro och vårt största och vördnadsvärdaste historiska minne, skjutas 
åt sidan. Han knäböjer nu, tyckes det, snarare såsom en botgörare 
än då han kom i spetsen för sina generaler och sin krigshär. Den 
stora handlingen krymper ihop. I bakgrunden ligga krigsfartyg, å 
hvilka man ej ser en enda figur, och de synas dystra som moderna 
pansarkolosser. Äfven den följande bilden, drottning Kristina i samtal 
med Carthesius, i bakgrunden Carl Gustaf, säger mig icke någon 
historisk sak eller berättar något ingripande bildningsmoment, om 
icke det att drottningen skall gå och Carl Gustaf komma.

Bättre synes mig Gustaf III:s besök i Rom, ehuru jag icke finner 
tillräckligt skäl att förlägga scenen for Gustaf III:s uppträdande såsom 
konstnär och mecenat till Påfvens stad än inom fäderneslandet. Den 
sjette bilden, Linné inför Lovisa Ulrika, må vara god i och för sig, 
men jag finner den mindre ensartad med de föregående i afseende 
på behandlingen.

Emellertid och på grund af påpekade och erkända förtjenster 
vill jag med min röst tillerkänna konstnären ett pris af 1,000 kronor.

Under nr 2 äro inkomna två förslag, det ena, Olof Skötkonungs 
dop, för öfre vestibulen, och det andra, Gustaf Vasas intåg i Stock
holm, för den nedre. Om den förra har jag föga att säga, då den, 
ehuru i detaljerna något omkastad, påminner åtskilligt om friherre 
Cederströms Ansgarius predikande vid Birka, men står efter denna 
senare framställning. Gustaf Vasas intåg åter finner jag väl och vär
digt behandladt, icke utan monumental hållning och verkan: till 
venster en grupp af munkar, till höger en grupp af musikanter, midt- 
fältet fyldt med en mängd figurer, som trängas omkring fosterlands-
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befriaren och liksom uppbära honom. Mängden af figurer kan här 
synas vara nog stor för att vara redigt öfverskådlig- men utförda 
skulle nog dessa figurer hafva en god samverkan. Denna skiss vill 
jag med nöje tilldela ett pris af i ;ooo kronor, helst handlingen, som 
är förlagd till Södersluss, är lokaliserad på ett sådant sätt, att man 
ej kan misstaga sig derom.

Nu återstå skissförslagen under nr 1, afsedda för nedre vestibulen. 
Jag  vet väl, att flere af nämndens ledamöter föga uppskatta dem. 
Men för mig äro alla de konstnärer, som arbetat för lösningen af 
denna stora fråga, lika välkomna och förtjenta af uppmärksamhet i 
hvad de gifvit något godt. Nåväl! Jag  vill säga, att konstnären i 
fråga alltigenom gjort godt val af ämnen och träffat en väl afpassad 
figurstorlek. Detta är något ganska annat än då man afspisar en 
författare dermed att han har »ett vackert språk». Denne konstnär 
må vara ung eller gammal, ung är han synbarligen inom monumental
målningen. Den konstnärliga förmågan har icke räckt till att gifva 
kompositionerna en högre artistisk behandling. Jag  skall emellertid 
icke hafva något emot ett mindre pris i detta fall, eller ännu hellre 
skulle jag vilja inlösa dessa skisser, förslagsvis för 800 kronor. De 
kunna ju få qvarstå såsom vittnande om ett ännu ej uppnådt syfte: 
värdiga kompositioner, i hvilka vi igenfinna historiska personligheter, 
som säga oss sanningar ur vår odlingshistoria och detta på konstens 
språk — i fall man i något afseende skulle glömma sådant för blotta 
färgeffekter, eller om dekorativt stilleben ville göra sig bredare än 
önskligt må vara.

Detta allt har jag velat säga på förhand, innan utslaget fallit. 
Ja g  är för öfrigt viss om, att vi lätt blifva ense om de pris, som 
nu lämpligen kunna utdelas.

Bil. nr 7 .

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings 
nämnds sammanträde den 1 Juni 1891.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherre VON DARDEL.
Friherre N o r d e n f a l k .

5



6 6

Kanslirådet S a n d e r .

Intendenten U tm a r k .
Professoren Holm .
Grefve VON R o sen .
Professoren B öRJESON.
Professoren MALMSTRÖM.
Professoren CURMAN.

§ i. Upplästes och justerades protokollet för den 12 Maj 1891. 

Härvid anmälde intendenten, att artisten J. Åkerlund styrkt sig 
hafva utfört de med »Den förseglade namnsedeln» märkta skisserna 
samt antagit det af nämnden gjorda anbudet att inlösa desamma till 
ett pris af 500 kronor.

Kanslirådet Sander inlemnade en skrifvelse från doktor af Wirsén, 
hvilken varit förhindrad att närvara vid sammanträdet den 12 Maj, 
och beslöt nämnden,

att skrifvelsen skulle biläggas dagens protokoll (Bil. litt. A ) 1.

§ 2. Företogs till behandling den sedan föregående samman
träde hvilande frågan om inlösen af friherre Cederströms omarbetade 
skiss: »Ansgarius predikande kristendomen», och beslöt nämnden

att till det af friherre Cederström bestämda priset, 1,000 kronor, 
inköpa densamma, hvilken summa, i händelse skissen bestäldes till 
utförande i museum, skulle inberäknas i det pris arbetet i sin helhet 
komme att betinga.

§ 3. Ordföranden anmodade härefter nämndens ledamöter att 
yttra sig öfver, huruvida någon eller några af de nu prisbelönta samt 
friherre Cederströms ofvannämnda skiss skulle hos Kongl. Maj:t före
slås till utförande.

För sin del yrkade ordföranden,
att nämnden hos Kongl. Maj:t anhölle om uppdrag åt friherre 

Cederström att å ett af väggfälten i öfre vestibulen utföra: »Ansga
rius predikande kristendomen»; samt

att underdånig framställning gjordes om beställning af kartong 
till C. Larssons »Sergels atelier».

HANDLINGAR RÖRANDE FRÅGAN OM

1 =  B il. n r  8 h ä r  n ed an .
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Friherre Nordenfalk yrkade,
att början med väggmålningarnas utförande gjordes å ett af de 

mindre fälten i nedre vestibulen, och
att för detta ändamål kartong bestäldes till C. Larssons »Carl 

XI och Ehrenstrahl», med uttalande af den åsigten, att konstnären 
finge utföra de trenne fälten å ena väggytan.

Kanslirådet Sander yrkade, med hänvisning till föregående ytt
rande,

att nämnden ville hos Kongl. Maj:t principielt uttala sig för utfö
rande i Öfre vestibulen af »Ansgarius predikande kristendomen», samt, 
under uttalande af den åsigten, att C. Larsson visat sig lämplig att, 
med vidtagande af vissa modifikationer i sitt senast inlemnade eskiss- 
förslag, utföra målningen å nedre vestibulens samtliga fält, anhålla, 

att af honom för närvarande bestäldes kartong till skissen: »Carl 
XI och Ehrenstrahl».

Intendenten Upmark yrkade (Bil. litt. B )l,
att nämnden for sin del borde i hufvudsak upptaga den af C. 

Larsson föreslagna planen för en monumental dekoration af National- 
rnusei trapphus, och sålunda

åt ämnen ur forntiden anvisa de halfrunda fälten (lunetterna) å 
ena sidan af öfre trapphuset;

ät ämnen ur medeltiden de motstående fälten å andra sidan; 
åt något ämne ur Gustaf Vasas historia det ena af de stora fälten 

deruppe;
åt något ämne ur Gustaf II Adolfs historia det motstående; 
åt en framställning af den inhemska konstutvecklingen under 

perioden 1650— 1800 de två tredelade fälten i nedre vestibulen;
att åt C. Larsson borde anförtros den monumentala dekorationen 

af nedre trapp hu set i hufvudsaklig öfverensstäm m else  med nu inlem
nade skisser, samt i följd häraf till en början åt honom uppdragas 
att utarbeta kartonger till dekoration af den ena väggytan, hvarvid 
han skulle ega rätt att vidtaga alla de modifikationer i afseende å 
komposition och gruppering, hvartill han efter ytterligare pröfning af 
sitt eget förslag och tagen kännedom om nämndens uttalanden kunde 
finna sig manad;

=  B il. n r  9 h ä r  n ed an .
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att friherre Cederström, hvars förut prisbelönade skiss talaren 
fortfarande ansåge i och för sig värdig att läggas till grund för ett 
utförande i större mått, men för hvilken plats komme att saknas, om 
den här ofvan föreslagna planen antoges, borde tillfrågas, huruvida 
och på hvad vilkor han vore villig åtaga sig utförandet af ny skiss 
till någon af de blifvande målningarna i öfre vestibulen.

Professor Holm instämde i friherre Nordenfalks yrkande.
Grefve von Rosen yrkade, med åberopande af tidigare yttranden, 
att friherre Cederström måtte erhålla uppdrag att i öfre vestibulen 

utföra sin omarbetade skiss, samt
att af C. Larsson bestäldes kartong till »Sergels atelier»; och 

syntes det talaren lämpligt, att vid den monumentala dekoreringen 
af nedre vestibulen, tvenne eller fyra sidofält anförtroddes åt en konst
när, medan midtfälten kunde utföras af en annan, och skulle till dessa 
senare fält G. Werners »Vesterås Recess» och »Gustaf III i Rom» 
vara fullt lämpliga.

Professor Börjeson instämde i kanslirådet Sanders yrkande. 
Professor Malmström yrkade,
att nämnden, med vidhållande af sitt af Kongl. Maj:t faststälda 

beslut att i-öfre vestibulen låta behandla ämnen ur hednatiden samt 
den katolska medeltiden, uppdroge ät friherre Cederström att utföra 
sin omarbetade skiss, med vidtagande af några ändringar i gruppen 
närmast Ansgarius*, samt

att af C. Larsson bestäldes kartong till »Carl XI och Ehrenstrahl», 
och borde, hvad dekoreringen af nedre vestibulen beträffade, en och 
samme konstnär ej anförtros mer än den ena väggytans tredelade fält.

Professor Curman ville för närvarande ej uttala sig för mer än 
beställning af kartong till C. Larssons »Sergels atelier».

Efter afslutad diskussion och på derom gjord proposition, beslöt 
nämnden med 5 röster (von Dardel, Sander, von Rosen, Börjeson 
och Malmström) mot 4 (Nordenfalk, Upmark, Holm och Curman) 

att hos Kongl. Maj:t anhålla, det friherre Cederström erhölle 
uppdrag att å öfre vestibulens ena fält utföra skissen: »Ansgarius
predikande kristendomen ».

Vidare beslöt nämnden, enhälligt,
att hos Kongl. Maj:t anhålla, det af C. Larsson bestäldes kartong 

till målning å ett af fälten i nedre vestibulen, hvarvid nämnden för
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närvarande endast ville uttala sig för, att åt konstnären anförtroddes 
utförandet af målningar å ena väggytans tredelade fält.

Ordföranden ville för närvarande endast uttala sig angående ett 
af sidofälten, och grefve von Rosen om tvenne på samma väggyta.

Angående den af C. Larssons skisser, som borde beställas till 
utförande i kartong, valdes härtill med 6 röster (Nordenfalk, Sander, 
Upmark, Holm, Börjeson och Malmström) »Carl XI och Ehrenstrahl», 
medan 3 (von Dardel, von Rosen och Curman) afgåfvos för »Sergels 
atelier».

§ 4. Protokollet skulle justeras efter den 1 7-.de dennes på dag, 
som af ordföranden bestämdes.

Stockholm som ofvan.
I11 fidem 

C. A. Ossbahr.

Bi!, nr 8 .

Skriftligt anförande a f  doktor a f Wirsén d. 2j  M aj i8 g i.

Undertecknad, som var tillstädes vid det sammanträde, dä nämn
den först tog kännedom om de sist inlemnade skisserna och således 
haft tillfälle att om dessa bilda mig en mening, men som var hindrad 
att deltaga i beslutet om prisutdelningen, anhåller härmed att få in
stämma i de kritiska anmärkningar, hvilka kanslirådet Sander gjort 
mot de skisser, som äro antecknade under nr 3. Oaktadt den genia
litet, som i dem förråder sig, äro några af dessa skisser på grund af 
belamringen med byggnadsställning och en ofantlig packlår ingalunda 
egnade att i sin nuvarande form antagas till utförande. Jag  tillåter 
mig cleremot att fästa uppmärksamhet på det verkligt monumentala 
i de två till skisserna nr 4 hörande bilder, hvilka framställa Gustaf 
Vasa vid Vesterås recess samt Gustaf IILs besök i Rom. Stilen i 
dessa bilder lämpar sig just för väggmålningar i al-fresco och hafva 
i sig något värdigt och storartadt, som ej i lika mått återfinnes -i de 
spirituella skisserna under nr 3. A f alla nu senast inlemnade täflings- 
skisser synas mig de nu omnämnda tvenne bilderna under nr 4 bäst 
egnade till utförande. Bättre hade visserligen varit att kunna fram
ställa Gustaf III i Sergels atelier och icke, som här, på främmande 
m ark; men man måste, oafsedt det valda motivet, lemna företräde åt 
den mest monumentala behandlingen, och ur sådan synpunkt försvarar
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»Gustaf IILs besök i Rom» ypperligt sin plats, och man bör dess
utom ihågkomma att detta besök ej saknade betydelse för vår konst
utveckling, hvadan valet af ämne ej kan anses förfeladt. Stockholm 
den 23 Maj 1891,

C. D. a f Wirscn.

Bil nr B.

Anförande a f  intendenten Upmark till Nationalmusei väggm ålnings- 
nämnds protokoll den 1  Ju n i 1891.

Genom de hittills (1880 1891) anstälda täflingarna för utförande
af förslag till väggmålningar i Nationalmuseum har erfarenheten vun
nits i åtminstone två afseenden. Det har först och främst visat sig, 
att hågen för att deltaga i dessa täflingar varit föga utbredd bland 
de svenska konstnärerna, i det antalet sådana för båda täflingarna 
uppgår till endast åtta. Detta är särskildt påfallande, om dessa täf
lingar jemföras med dem, som samtidigt egt rum rörande arkitekto
niska företag, t. ex. nu senast nybyggnaden af konstakademiens egen
dom. Visserligen torde denna tröghet hos många bero på en mot
vilja för täflingar i allmänhet, lätt förklarlig, när det hufvudsakligen 
gäller en fantasiens verksamhet. Men den ringa anslutningen visar 
tillika, huru svårt det är att på denna väg utan långvarig tidsutdrägt 
och stora kostnader komma till ett resultat. Den visar också, att det 
ej är lätt för en konstnär att upptaga och bearbeta en honom utifrån 
gifven ämnesserie. Måhända hade svårigheten varit mindre, om det 
antingen stätt den täflande fritt att helt och hållet följa sin egen in- 
gifvelse, obunden af ett programs sväfvande ordalag — eller ock 
om han, såsom vid en akademisk pristäflan, haft till uppgift att be
handla endast ett på förhand noga bestämd t ämne.

Vidare har, genom den i sammanhang med den första täflingen 
vidtagna omarbetningen af tvenne inlemnade skisser, den gamla erfa
renheten bekräftats, att ändrings- och modifikationsförslag, framstälda 
af en beställare och bibringade konstnären så att säga utifrån, sällan 
utfalla lyckligt. Väl kunna härigenom de mest i ögonen fallande 
oegentligheterna arbetas bort, en viss teoretisk korrekthet och fel
frihet åstadkommas, men det positiva konstnärliga resultatet blir ringa; 
friskheten, konstnärsglädjen, helheten står lätt i fara att dunsta bort. 
Den ende konstnär, som deltagit i båda täflingarna, har ej heller vid
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den senaste omarbetat sin första plan, utan upptagit en ny och helt 
annan tankegång samt dervid dessutom sett sig nödsakad att i någon 
mån afvika från programmet.

Det resultat, hvartill hr Carl Larsson härvid kommit, må enligt 
min åsigt väl kunna kallas öfverraskande godt. Hans förslag öfverens- 
stämmer väsentligen med programmet så till vida, som de till tiden 
yngsta ämnena fått sin plats i nedre vestibulen, de äldsta i den öfre. 
Men det kan härvid anses som ett synnerligen lyckligt grepp, att 
han för de mera abstrakta forntids- och medeltidsämnena, hvilka 
otvifvelaktigt bäst lämpa sig för en symbolisk, antydande, relief
skulpturen sig närmande behandling, tagit i anspråk de tolf rymliga 
lunetterna i öfre trapphuset. Denna anordning har redan förut, vid 
frågans föregående behandling, föreslagits af en annan ansedd konstnär, 
grefve G. von Rosen. Man har härigenom åt den svenska konunga- 
längdens folkliga gestalter, åt Gustaf Vasa och Gustaf II Adolf, kun
nat bereda värdiga platser å de stora väggfälten i samma trapphus.

Hr C. Larssons förslag utmärker sig genom sin helgjutenhet, 
genom följdriktigt sammanhang i tankegängen. Det hela utgör en 
kronologisk serie af bilder ur Sveriges historia från forntiden fram 
till vårt århundrades början, men på samma gång bilda den öfre och 
den nedre vestibulens framställningar, hvar för sig, ett afslutadt helt. 
I den öfre skildras den allmänna kulturutvecklingens gång intill den 
tidpunkt då denna kultur blef i stånd att uppbära en inhemsk konst. 
Forntiden, medeltiden, den nyare tiden karakteriseras genom represen
tativa personligheter. I den nedre åskådliggöras hufvudmomenterna 
i den inhemska konstens utvecklingsgång, på samma gång här gifves 
en antydan om arten af de samlingar, som museet omfattar. Detta 
tankesammanhang skulle rubbas, om man nu t. ex. ville till de nedre 
väggfälten förlägga skildringar ur Gustaf Vasas och Gustaf Adolfs 
historia, ty det blefve säkerligen fåfängt, åtminstone långsökt, att i 
fråga om den senare uppleta ett motiv, som har någon direkt bety
delse för den svenska konstutvecklingen.

Men skisserna utmärka sig pä samma gång genom sin origina
litet, genom en både konstnärlig och dekorativ hållning. Huru lifliga 
silhuetterna än äro, så herskar dock en viss symmetrisk jemvigt i 
gruppbildningen — något som på en arkitekturdekoration synes mig 
vara af stor vigt — och färgbehandlingen är fri från alla erinringar
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om tafvel- och oljemåleri samt rör sig i mur- och vattenfärgsmålnin- 
gens svalare tonskala. Mot enskildheter kunna visserligen åtskilliga 
invändningar göras. Den yttre sannolikheten i den nedre vestibulens 
båda midtgrupper — Stockholms slotts byggnad och antikernas mot
tagande — kan i deras nuvarande skick betvitlas. Man kan önska, 
att åt konung Carl XI:s konstintresserade moder Hedvig Eleonora 
måtte beredas en plats i Ehrenstrahlsgruppen; hon förekommer fak
tiskt flere gånger porträtterad tillsammans med sin kunglige son. 
Man kan fråga, hvarför så många figurer förekomma i Ehrenstrahls 
och Tara vals grupper, så få i Lovisa Ulrikas och Sergels. Man kan 
ifrågasätta, om ej antikernas mottagande likaväl kunde ega rum vid 
uppgången till Logården, invid det forna museet, då möjligen ett 
eller annat träd kunde komma in i kompositionen o. s. v. Men dessa 
erinringar förringa ej förslagets konstnärliga helhetsvärde och åsyfta 
ej andra förändringar än dem, till hvilka konstnären sjelf kan finna 
sig föranledd. Det framstående sätt, hvarpå denne i sitt senaste arbete 
i flickskolan i Göteborg visat sig kunna i större format af monu
mental hållning omsätta sina första flyktiga färgskisser, berättigar till 
det antagandet, att han äfven i Nationalmuseum skall vara den an
svarsfulla och för hans konstnärsära så vigtiga uppgiften vuxen, att 
han äfven här skall söka att efter bästa förmåga träffa det rätta och 
antagligen äfven veta att finna det.

Det kan ju ej förnekas, att andra lösningar af det föreliggande 
problemet äro tänkbara, att en framtida täflan skulle kunna medföra 
andra, måhända i fleres ögon mera tilltalande resultat. Men detta 
är i alla händelser ovisst, och det torde lika litet här som i andra 
fall vara skäl att »förakta det goda man vann för det bättre man 
hoppas». Och hvad här bjudes är godt, godt både ur innehållets, 
tankegångens och ur formens, den konstnärliga framställningens syn
punkt. Ett misslyckande är tänkbart, men den konstnärliga risken 
faller då väsentligen på konstnären, liksom hedern blir hans, om före
taget lyckas. För min del finner jag det vara af stor vigt, att det i 
årtionden väntande arbetet sättes i gång ju förr dess hellre, och jag 
anser, att nämndens konstnärliga samvete är fredadt, om den med ett 
uppdrag vänder sig till en af de bästa och ej opröfvade krafter, som 
den fosterländska konsten för närvarande kan uppvisa.

Min mening är härmed ej, att åt hr C. Larsson skulle anförtros
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den konstnärliga utfyllningen af alla de tomma väggytorna i National
museum. Det arbete, som här från det offentligas sida erbjudes, är 
så omfattande, att det i den inhemska konstens intresse både kan 
och bör delas på flere. Men det måste härvid uttryckligen fram
hållas, att detta svårligen kan gälla det nedre trapphuset, hvars båda 
väggytor kunna ungefär samtidigt öfverskådas, och der sålunda stor 
vigt ligger på enhet i framställningen. Arbetet bör här lemnas åt 
en och samma person. Skulle det delas, hvilket synes mig olämpligt, 
så bör detta ske så, att en konstnär utför de båda större midtfälten, 
en annan de fyra smärre sidofälten. Deremot kunna i öfre vestibulen 
de båda stora väggfälten, hvilka aldrig samtidigt kunna öfverskådas, 
behandlas oberoende af hvarandra ; och af samma skäl kunna de tolf 
lunetterna derstädes fördelas pä två eller flere händer.

Jag anser på grund häraf:
1) att nämnden för sin del bör i hufvudsak upptaga den af hr 

Carl Larsson föreslagna planen för en monumental dekoration af Na- 
tionalmusei trapphus, och sålunda

åt ämnen ur forntiden anvisa de halfrunda fälten (lunetterna) å 
ena sidan af öfre trapphuset;

åt ämnen ur medeltiden de motstående fälten å andra sidan;
åt något ämne ur Gustaf Vasas historia det ena af de stora 

fälten deruppe;
åt något ämne ur Gustaf II Adolfs historia det motstående;
åt en framställning af den inhemska konstutvecklingen under 

perioden 1650—1800 de två tredelade fälten i nedre vestibulen.
2) att åt hr Carl Larsson bör anförtros den monumentala deko

rationen af nedre trapphuset i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
nu inlemnade skisser, samt i följd häraf bör till en början åt honom 
uppdragas att utarbeta kartonger till dekoration af den ena väggytan, 
hvarvid han må ega rätt att vidtaga alla de modifikationer i afseende 
å komposition och gruppering, hvartill han efter ytterligare profning 
af sitt eget förslag och tagen kännedom om nämndens uttalanden 
kan finna sig manad.

3J att friherre G. Cederström -— hvars förut prisbelönade skiss 
»Ansgarii predikan» jag fortfarande anser i och för sig värdig att 
läggas till grund för ett utförande i större mått, men för hvilken 
plats komme att saknas, om den här ofvan föreslagna planen anta-
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ges — bör tillfrågas, huruvida och på hvad vilkor han vore villig 
åtaga sig utförandet af ny skiss till någon af de blifvande målnin
garna i öfre vestibulen.

G ustaf Upmark.

Bii. nr 10.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Nationalmusei vägg- 
målningsnämnds justeringssammanträde den 22 
Juni 1891

N ä rv aran d e :

Kanslirådet SA N D ER.

Intendenten U PM ARK.

Professoren Holm .
Grefve VON RO SEN .

Professoren B öR JE SO N .

Professoren CURMAN.

§ 1. Upplästes och justerades protokollet för den 1 innevarande 
månad.

Härvid anmärkte kanslirådet Sander, med hvilken grefve von 
Rosen och professoren Börjeson instämde, att enligt hans åsigt, nämn
den beslutat uttala sig för att åt Carl Larsson uppdroges utförandet 
af trenne väggfält i nedre vestibulen, utan att dervid bestämts, att 
nämnda fält skulle befinna sig på en och samma väggyta.

Frän professoren Rydberg, hvilken varit förhindrad deltaga i 
sammanträdet den 1 dennes, inlemnades en skrifvelse, hvilken skulle 
biläggas dagens protokoll (Bil. litt. A ) 1.

Särskildt yttrande anmäldes af kanslirådet Sander, och reserva
tion af intendenten Upmark.

Stockholm som ofvan.

=  Bil. nr 1 1 här nedan.

In fidem 
C. A. Ossbahr.
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Bi7. nr 11.

Till Nationalmusei väggmålningsnämnd!

Då jag af sjuklighet varit hindrad att öfvervara Nationalmusei 
väggmålningsnämnds senaste sammanträden, anhåller jag att till proto
kollet få antecknadt, att jag i allo instämmer i de åsigter, som af 
museiintendenten doktor G. Upmark vid nämndens möte den i:ste 
dennes uttalats, samt att jag hade velat med min röst understödja 
det i tre punkter formulerade förslag, hvarmed hans yttrande afslutas.

Högaktningsfullt
Viktor Rydberg .

Djursholm den 21 Juni 1891.

Bil. nr 12.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings
nämnds justeringssammanträde den 3 Juli 1891.

N ä rv aran d e :

Kabinettskammarherre VON D A R D E L .

Kanslirådet SANDER.
Intendenten Upm ark .
Professoren Holm .
Professoren B öRJESON.
Professoren RYDBERG.

§ 1. Upplästes och justerades protokollet för den 22 sistlidne 
Juni äfvensom den vid sammanträdet den 1 nämnda månad beslutade 
un d erd ån iga  skrifvelsen.

En från professoren Malmström till nämnden stäld skrifvelse af 
den 1 dennes (Bil. litt. A ) 1 bilades protokollet. Likaledes särskildt 
yttrande af kanslirådet Sander (Bil. litt. B )‘2 och reservationer af fri
herre Nordenfalk (Bil. litt. C)3 och intendenten Upmark (Bil. litt D)4,

1 = B i l .  nr 13 här nedan.
2 =  Bil. nr 14 » »
3 =  Bil. nr 15 » »
4 =  Bil. nr 16 > »
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i hvilken senare reservation professorerna Börjeson, Rydberg och 
Curman instämde.

§ 2. Protokollet förklarades justeradt.
Stockholm som ofvan.

In fidem 
C. A. Ossbahr.

Bi/. nr 73.

För att undvika missförstånd vill jag härmed precisera mitt votum 
vid väggmålningsnämndens sammanträde den i Juni d. å.

I afseende å det vid detta tillfälle framlagda förslaget att till 
utförande antaga alla de af hr C. Larsson senast inlemnade och af 
nämnden prisbelönade eskissförslagen för dekorering af nedre vesti- 
bulen ansåg jag mig icke kunna biträda detsamma på den grund, 
att ett sådant beslut måste omöjliggöra den redan godkända och, 
enligt min åsigt, riktiga principen att i Nationalmuseum framställa 
scener äfven från vår tidigare utvecklingshistoria. Då jag således 
ansåg, att dessa 6 kompositioner skulle omfatta en alltför inskränkt 
tidrymd för att representera den svenska kulturhistorien, röstade jag 
endast för antagandet och utförandet af trenne af hr Larssons eskis- 
ser, hvilka i så fall borde upptaga de tre väggfälten i nedre vesti- 
bulen. Likaledes röstade jag för beställandet af en kartong i enlighet 
med den eskiss af hr Larsson, som framställer Ehrenstrahl målande 
Carl XI:s porträtt.

För förslaget att ät friherre G. Cederström uppdraga utförandet 
af en kartong framställande Ansgarius predikar på Birka röstade 
jag äfven med det vilkor, att åhöraregruppen vid bergets fot mätte 
omarbetas för att komma i ett bestämdare förhållande till hufvud- 
personen och handlingen i sin helhet.

Stockholm den i Juli 1891.
A. Malmström.

Bil. nr 14.

Särskildt yttrande a f  kanslirådet Sander till Nationalmusei vägg- 
målningsnämnds protokoll d. 3  Ju li  1891.

Jag kan icke underlåta att fästa uppmärksamheten på ofullstän- 
digheten af de beslut, som nämnden nu går att hos Kongl. Maj:t
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anmäla. Redan vid fattandet af dessa beslut den i nästlidne Juni 
voro af den förstärkta nämndens 12 ledamöter endast 9 närvarande, 
af hvilka 5 stannade emot 4, och vid justeringen af samma beslut 
stodo 3 emot 3, i det de ena ansågo beslutet hafva varit, att åt hr 
Carl Larsson måtte uppdragas att utföra väggmålningar på j  af de 
6 fälten i nedre vestibulen, medan de andra ansågo beslutet gälla 
det ena tredelade fältet. Men att sistnämnda mening icke var gäl
lande, kan man finna deraf, att vid fråga om utförande till en början 
af kartong votering egcle rum mellan eskisserna »Carl XI målas af 
Ehrenstrahl» och »Sergels atelier», hvilka äro afsedda för olika väg
gar. Hvilka de två öfriga målningarna skulle vara, derom var intet 
tal. Ingen ledamot af nämnden, utom undertecknad, har heller yttrat 
sig om de särskilda 6 eskisserna.

Iläraf blefve således en följd, att man skulle börja med kartong 
efter en eskiss, utan att Kongl. Maj:t finge veta, hvilka två af de 
öfriga fem skulle anförtros till utförande af Carl Larsson, eller också 
toge man på hand med en eskiss under tyst förutsättning, att de 
öfriga framdeles skulle utföras. Detta har jag, för min del, icke 
kunnat utan vidare godkänna, enär några af dessa eskisser synas mig 
icke lämpligen kunna utföras i deras nuvarande skick. Så, exempel
vis, »Gustaf III emottager de inköpta antikerna», inpackade i lårar, 
som taga ett ansenligt rum och skada figurkompositionen. På samma 
sätt kan man hysa tvifvel om lämpligheten af eskissen »Taravals 
skola», hvarom allt jag ber att få hänvisa till mitt yttrande vid sjelfva 
prisbestämningen.

Hithörande förhållanden, eller huru samtliga fälten i nedre vesti
bulen skola fyllas, böra väl vara klargjorda, innan man gör början 
eller för viss plats fastläser en af eskisserna.

Friherre Cederströms omarbetade eskiss: »Ansgarius, predikande 
kristendomen vid Rirka», anser jag innefatta ett så signifikativt ämne, 
på gränsen mellan hedendom och kristendom, att det bör på före
slaget sätt och programenligt utföras. Att nu ifrågasätta ett upp- 
rifvande af det utaf nämnden föreslagna och af Kongl. Maj:t fast- 
stälda programmet, kan jag hvarken tillråda eller biträda. Sådant 
skulle dock ske genom insättande i öfre vestibulen af »Gustaf Vasas 
intåg i Stockholm», hvilket dessutom egentligen är ett politiskt ämne.

Hvad angår målningar i lunetterna, sä har derom icke förut ens
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varit något tal — den frågan må lemnas åt framtiden — och någon 
täfian med eskisser har i detta fall icke heller varit utlyst. Den stora 
frågan har varit och är att med målningar förse de stora och tomma 
väggfälten i de båda vestibulerna, hvilka så länge väntat derpå.

I programmet heter det, att väggmålningarna skola utföras direkt 
på muren; men ehuru nämnden nu föreslår en målning till utförande, 
säges ingenting om den teknik, som dervid bör följas, fastän Kongl. 
Maj:t anbefallt nämnden att afgifva förslag derom. Icke heller talar 
nämnden något i fråga om sättet för afslutande af kontrakt med den 
eller de konstnärer, som kunna erhålla uppdrag att utföra väggmål
ningar, eller om någon kontroll vid utförandet.

Stockholm den 3 Juli 1891.
N. F re dr. Sander.

Bil. nr 15.

Reservation a f  frih erre  Nordenfalk v id  Nationalmusei väggm ålnings- 
nämnds beslut d. 1 Ju n i 1891.

D å i afseende å väggmålning olika tekniska förfaringssätt blifvit 
hos nämnden förordade, men dervid ingen betryggande erfarenhet 
ännu i vårt klimat vunnits, samt derjemte, beträffande väggmålningar 
i Nationalmuseum, särskilda iakttagelser äro nödiga i afseende å 
lämpligaste färgstyrka, figurernas storlek m. m.;

då något borttagande af å musei väggar en gång anbragta mål
ningar ej kan ifrågasättas och derföre, vid bestämmelser rörande 
såväl innehåll som utförande, varsamhet härvid är af större vigt än 
skyndsamhet\

då Nationalmuseum ej torde böra belamras med ställningar sam
tidigt i flere våningar, samt

då för musei väggmålningar nu tillgängliga medel antagligen 
till största del åtgå för ett enda af musei fyra väggfält,

så anser jag nämndens förslag för närvarande böra begränsas 
till ett bland dessa fält.

D å vidare den af frih. Cederström utförda eskissen, äfven efter 
dess omarbetning, ej synes mig lämpad att utföras å vårt konst- 
musei mest betydande väggfält, utan bättre egna sig att pryda vare 
sig en blifvande kulturhistorisk museibyggnad eller det nya Riks
dagshuset,
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då deremot C. Larssons senast prisbelönta eskisser för National- 
musei väggfält, med vilkor af några modifikationer, vunnit nämndens 
allmänna erkännande såsom lämpliga att derstädes utföras,

då derjemte sagde konstnär veterligen är den ende af våra 
målare som i afseende å direkt målning å vägg redan gifvit tillfreds
ställande prof,

har jag ansett mig för närvarande kunna tillstyrka att åt C. 
Larsson lemnas uppdrag att för väggmålningar å det ena tredelade 
fältet i Nationalmusei nedre vestibul utföra kartonger, till en början: 
»Carl XI i Ehrenstrahls atelier». Först efter utförandet af de tre 
målningarna å sagde väggfält synes mig tiden vara inne att afgöra 
frågorna rörande det motsvarande tredelade väggfältet samt derefter 
rörande de båda öfre väggfälten — dervid likväl möjlig anledning 
till omkastning af antydd ordning mellan de tre senare väggfälten 
bör beaktas.

I fråga om programgränser anser jag att det för täflan uppgjorda 
programmet — ehuru genom votering tillkommet — bör vara väg
ledande för prissättning af hittills inlemnade täflingseskisser, men att 
derefter sagde program naturligen bör, när dertill giltig anledning 
föreligger, kunna modifieras af dem som uppgjort detsamma.

Sedan musei fyra väggfält blifvit målade och derefter ytterligare 
erforderliga medel anskaffats, antager jag att täflan utlyses om lämpli
gaste sättet att fylla de s. k. »lunetterna» i öfre trapphuset samt att 
åt programmet derför gifves den utsträckning, att motiv ur våra äldre, 
ja äldsta kulturskeden dervid kunna finna användning.

Stockholm den 26 Juni 1891.
J .  Nordenfalk.

BiL nr 16.

Reservation a f intendenten Upmark v id  Nationalmusei väggm ålnings- 
nämnds beslut d. 1  Ju n i 1891.

Mot det af väggmålningsnämnden denna dag fattade beslut att 
till utförande å ett af väggfälten i öfre vestibulen underdånigst anbe
falla den af frih. Cederström komponerade skissen: »Ansgarius för
kunnar kristendomen», får jag med hänvisning till det af mig till 
protokollet afgifna särskilda yttrande och på deri anförda skäl afgifva 
min reservation.
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Jag  tillåter mig att härvid ytterligare framhålla,
att vid de båda hittills anstälda täflingarna ingen konstnär känt 

sig manad att å de stora väggfälten framställa något mytologiskt 
fornnordiskt ämne, hvilket torde antyda, att ett sådant bättre lämpar 
sig för en behandling i mindre anspråksfullt mått;

att genom antagande af ämnet: »Ansgarius etc.» för ett af de 
stora öfre fälten

antingen den senare medeltiden och renässansen (perioden 850— 
1650) helt och hållet uteslutas ur serien af väggmålningar i National
museum; detta om nemligen det motstående stora väggfältet i öfre 
vestibulen reserveras för en framställning ur den fornnordiska myto
logien, och samtidigt hr Carl Larssons förslag till dekoration af nedre 
vestibulen godkännes;

eller sönderspränges hela detta väl genomtänkta förslag, om 
nemligen plats i nedre vestibulen skall beredas åt ämnen ur Gustaf 
Vasas och Gustaf II Adolfs historia. Två af hr Carl Larssons kom
positioner måste i följd häraf uteslutas, rimligtvis grupperna Tara val, 
Lovisa Ulrika, sannolikt äfven en tredje, Gustaf III, och af de åter
stående tre kan endast en, Ehrenstrahl, bibehållas i oförändradt skick, 
medan båda de andra, N. Tess in och Sergel, måste omkomponeras. 
Men härmed är också det nyss prisbelönade förslaget i sin helhet 
faktiskt förkastadt, och väggmålningsfrågan befinner sig pä samma 
punkt som för två år sedan, innan den andra täflingen anstäldes.

Båda dessa alternativ synas mig orimliga.
Då jag haft att välja mellan å ena sidan ett följdriktigt, full

ständigt program för dekoration af de båda trapphusen, ett program, 
som i allt väsentligt öfverensstämmer med täflingsinbjudningens for
dringar och endast afvikit derifrån genom att gifva något mera än 
detta begärt samt genom att förlägga behandlingen af ett par ämnen 
till andra väggfält; å den andra en visserligen i och för sig högst 
förtjenstfull skiss till en enstaka målning utan angifvet motstycke, 
har jag för min del föredragit det förra alternativet såsom det med 
afseende å hufvudändamålet mest gagneliga och löftesrika.

Jag  anser således
1) att den af hr Carl Larsson framlagda planen för en monu

mental dekoration af Nationalmusei trapphus bör till sina hufvuddrag 
antagas och sålunda
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åt ämnen ur forntiden anvisa de halfrunda fälten (lunetterna) å 
-ena sidan af öfre trapphuset;

åt ämnen ur medeltiden de motstående fälten å andra sidan;
åt något ämne ur Gustaf Vasas historia det 'ena af de stora 

fälten deruppe;
åt något ämne ur Gustaf II Adolfs historia det motstående;
åt en framställning af den inhemska konstutvecklingen under 

perioden 1650—1800 de två tredelade fälten i nedre vestibulen.
2) att åt hr Carl Larsson bör anförtros den monumentala deko

rationen af nedre trapphuset i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
nu inlemnade skisser, samt i följd häraf bör till en början ät honom 
uppdragas att utarbeta kartonger till dekoration af den ena väggytan, 
hvarvid han må ega rätt att vidtaga alla de modifikationer i afseende 
å komposition och gruppering, hvartill han efter ytterligare pröfning 
af sitt eget förslag och tagen kännedom om nämndens uttalanden 
kan finna sig manad.

3) att frih. G. Cederström bör tillfrågas, huruvida och på hvad 
vilkor han vore villig åtaga sig utförandet af ny skiss till någon af 
de blifvande målningarna i öfre vestibulen; samt

4) att underdånig framställning rörande nådigt gillande af dessa 
tre förslag hade af väggmålningsnämnden bort göras.

Stockholm den 1 Juni 1891.
G ustaf Uptnark.

I ofvanstående instämma:

Carl Curman. John  B örje son. Viktor Rydberg.

8 . S k r ifv e lse  från herr s ta tsr å d e t  o ch  c h e fe n  för k o n g l. E c k le 
s ia s t ik -D e p a r te m e n te t  till N a tio n a lm u se i fö rstä rk ta  

n ä m n d , d. 21 O k tob er 1891.

Till Nationalmusei förstärkta nämnd.
I skrifvelse den 3 sistlidne juli hafven I hemstält, att åt profes

sorn friherre G. O. Cederström måtte lemnas nådigt uppdrag att å 
ett af öfre vestibulens fält i nationalmusei trapphus utföra den af ho
nom omarbetade eskissen »Ansgarius predikande kristendomen vid
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Birka», samt att af artisten Carl Larssons sex eskisser för nedre vesti- 
bulens fält måtte få beställas kartong till målning å ett af fälten i 
samma vestibul • hvarjemte I för närvarande endast uttalat Eder der- 
för, att åt Larsson måtte anförtros utförande af målningar å nedre 
vestibulens ena tredelade fält eller således tre af de sex derstädes- 
erforderliga målningarna.

Med anledning häraf, och då beställning af kartong för utförande 
af en väggmålning med angifvet ämne å ett fält i nedre vestibulen 
svårligen kan göras, utan att förut bestämdt blifvit, om detta fält 
bör vara ett midtel- eller sidofält, och hvilka ämnen skola väljas för 
de fem andra målningarna, likasom äfven synes hafva blifvit opå- 
aktadt, hvilket motstycke till friherre Cederströms »Ansgarius» lämp
ligen kunde ifrågasättas i öfre vestibulen, får jag härmed anmoda 
Eder att till nödig ledning för bedömandet af Eder åsigt om anord
nandet af det hela inkomma med bestämdt yttrande i anförda af- 
seenden; och torde fördenskull nämnden fatta beslut vid fulltaligt 
sammanträde samt, om någon ledamot af giltigt förfall är hindrad 
att då närvara, insända jemväl af sådan ledamot i ämnet afgifvet 
yttrande. Stockholm den 21 Oktober 1891.

G. W E N N E R B E R G .

K . S. Husberg,.

9. S k r ifv e lse  til! herr s ta tsr å d e t  o ch  ch e fe n  för k on gk  E c k le -  
s  i a s t  i k - D e  p a r t e  m e  n t e  t a f o rd fö ra n d en  i N a tio n a lm u se i  

fö rstä rk ta  n äm n d , d. 2 6  N o v em b er  1891.

I anledning af herr statsrådets skrifvelse af den 21 sistlidne Ok
tober med anmodan till Nationalmusei förstärkta nämnd att inkomma 
med bestämdt yttrande till nödig ledning för bedömande af dess 
åsigt om anordnandet af väggmålningar i Nationalmuseum, samman
trädde nämnden den u :te  dennes samt i och för justering af proto
kollet för sagda sammanträde äfven den i8:de i denna månad, och 
får jag härmed insända protokollen med tillhörande handlingar, sär
skilda yttranden och reservationer för ofvannämnda sammanträden1,

1 Bil. n:r i —-8.
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hvarjemte en skrifvelse1 från professor Rydberg, daterad Göteborg 
den i8:de dennes och inkommen efter justeringssammanträdet, äfven- 
ledes bifogas.

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

C. A. Ossbahr.

Bi! nr 1.

Utdrag ur protokoll hållet vid Nationalmusei vägg- 
målningsnämnds sammanträde Onsdagen den 
i i  November 1891..

N ä rv a ra n d e :

Kabinettskammarherre VON Da r d el .
Friherre N O RD EN FA LK .

Kanslirådet San der .
Intendenten U rM A R K .

P rofessoren  PIOLM.

Öfverintendenten ZETTERVALL.
Professoren BÖRJESON.
Professoren Malm ström .
Professoren CURMAN.

Grefve von Rosen och 'doktoren af Wirsén anmälde skriftligen 
förhinder på grund af sjukdom, den senare med bifogande af läkare
intyg. Professoren Rydberg anmäldes vara bortrest.

§ 1. Föredrogs skrifvelsen från herr statsrådet och chefen för 
kongl. Ecklesiastikdepartementet af den 21 Oktober 1891 till National 
musei förstärkta nämnd2.

§ 2. P.fter föregående diskussion framstäldes följande yrkanden: 
af friherre Nordenfalk, att, med frångående af det för täflingen 

ursprungligen uppstälda programmet, skulle i öfre trapphuset fram
ställas,

1 Bil. n:r 9.
2 Se sid. 8 1.
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å ena väggfältet,
Ett ämne ur Gustaf Vasas historia;

å det andra väggfältet,
Ett ämne ur Gustaf IILs historia;

hvarvid, oberoende af ämnesföljden i öfre trapphuset, kunde i det 
nedre beredas plats för ämnen ur såväl äldre (hedna- och medeltiden) 
som nyare (slutet af 16- och 1700-talen) tid, och vore det önskligt, 
att arbetet fördelades mellan flera konstnärer;

af intendenten Upmark, med hvilken professorerna Börjeson och 
Curman instämde, i öfverensstämmelse med af nämnde herrar och pro
fessor Rydberg till protokollet den 3 Juli 1891 afgifven reservation, 
att den af Carl Larsson framlagda planen i hufvudsak antages, och 
sålunda

i öfre trapphuset,
de halfrunda fälten (lunetterna) anvisades åt ämnen ur forntiden 

(ena sidan) och medeltiden (andra sidan);
det ena af de stora fälten åt något ämne ur Gustaf Vasas hi

storia;
det motstående åt något ämne ur Gustaf Adolfs historia; 

i nedre trapphuset,
den ena väggytan anvisades åt »Ehrenstrahl målande Carl XI» (den 

af nämnden till utförande i kartong föreslagna kompositionen), — 
»Slottsbyggnaden med Nic. Tessin», — »Taravals målarskola»;

den motstående väggytan åt »Lovisa Ulrika med C. G. Tessin» 
— »Gustaf III» — »Sergels ateiier»; 

af kanslirådet Sander,
i öfre trapphuset,

det ena väggfältet anvisades, på sätt nämnden redan hemstält i 
underd. skrifvelse den 3 Juli 1891, åt friherre Cederströms »Ansga
rius predikande kristendomen vid Birka», och

det motstående fältet åt något ämne frän hednatiden, t. ex. från 
jernåldern eller ännu äldre tid;

i nedre trapphuset,
med principielt tillstyrkande, att Carl Larsson måtte få i uppdrag 
att måla samtliga dervarande väggfält, likvisst med modifikationer, 
jemlikt kanslirådet Sanders yttrande till prot. d. 3 Juli 1891:

Väggytan till höger frå n  den inträdande:
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i:sta siclofältet: Gustaf Vasa (t. ex. en musikafton).
Midtfältet: Gustaf II Adolf (t. ex. då han tar afsked för att gå

ut i 30-åriga kriget).
2:dra sidofältet: Ehrenstrahl målar Carl XI.

Den motstående väggytan:
i:sta sidofältet: Nic. Tessin och slottsbyggnaden eller kanske

hellre Carl XII betraktar ritningarna till det nya slottet.
Midtfältet: Linné inför Lovisa Ulrika och Tessin m. il. (veten

skapen).

2:dra sidofältet: Gustaf III i Sergels atelier.
Detta senare yrkande rörande ämnena for nedre trapphusets 

väggfält modifierades dock af herr Sander på följande sätt:
de bilder, som afsåge målningen, arkitekturen och skulpturen, 

neml. Ehrenstrahl målande Carl XI — Nic. Tessin och slottsbygg
naden eller Carl XII betraktande slottsritningarna — Gustaf III i 
Sergels atelier, kunde sättas bredvid hvarandra i ofvannämnda ord
ning på det venstra väggfältet, hvarigenom på det motstående komme 
bilderna med Gustaf Vasa, Gustaf II Adolf och Linné inför Lovisa 
Ulrika.

Omröstning anstäldes härefter emellan: 
å ena sidan friherre Nordenfalks,
å den andra de båda öfriga framstälda yrkandena, hvarvid det 

förra afslogs med åtta röster (v. Darclel, Sander, Upmark, Holm, Zetter- 
vall, Börjeson, Malmström och Curman).

Derefter voterades mellan kanslirådet Sanders modifierade yr
kande å ena sidan samt intendenten Upmarks å den andra, och ut- 
föllo härvid för det förra fem röster (v. Dardel, Sander, Holm, 
Zettervall och Malmström), och för det senare fyra (friherre Norden
falk, Upmark, Börjeson och Curman).

§ 3. I öfverensstämmelse med hvad som sålunda förekommit, 
beslöt nämnden ätt yttra sig för:

att i öfre trapphuset det ena fältet, midt emot det för »Ansga
rius predikande kristendomen» afsedda, anvisades åt något ämne ur 
den hedniska forntiden; samt att i nedre trapphuset, 

den ena väggytan anvisades åt ämnen belysande: 
i:sta sidofältet: Målarkonsten (hvartill kartong redan vore före
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slagen till utförande.) — Midtfältet: Arkitekturen;— 2:dra sidofältet: 
Skulpturen;

den motstående väggytan åt ämnen ur:
Gustaf Vasas tid, r.sta sidofältet — Gustaf II Adolfs tid, midt

fältet — Lovisa Ulrikas tid, 2:dra sidofältet.
§ 4. Nämnden beslöt, att dagens protokoll skulle justeras den 

18 dennes, och skulle frånvarande ledamöter genom intendentens för
sorg anmodas att till dess inkomma med yttranden i ämnet, då äfven 
eventuella reservationer borde anmälas.

Stockholm som ofvan.
In fidem 

C. A. Ossbahr.

Bi!. nr 2.

Protokoll, hållet vid Nationalmusei väggmålnings- 
nämnds justeringssammanträde den 18 Novem
ber 1891.

N ä rv a ra n d e :

Kabinettskammarherre VON D a r d e l .
Friherre Nordenfalk .
Kanslirådet San der .
Intendenten UPMARK.
Professoren Holm.
Professoren B öRJESON.
Professoren MALMSTRÖM.
Professoren CURMAN.

§ 1. Intendenten anmälde, att han i skrifvelse af den 12 dennes 
anmodat de vid sammanträdet den 11 i denna månad frånvarande 
nämnd-ledamöterna, hrr grefve von Rosen, doktoren af Wirsén 
och professoren Rydberg, att inkomma med yttranden rörande de 
af lierr statsrådet och chefen för kongl. Ecklesiastikdepartementet i 
skrifvelse af den 21 Oktober 1891 framstälda frågorna samt dervid 
bilagt redogörelsen för nämndens förhandlingar sagda dag; och hade 
i anledning häraf skrifvelser ingått från grefve von Rosen af den
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14:cle1, samt doktoren af Wirsén af den i6:de dennes2, och blefvo 
ifrågavarande skrifvelser upplästa samt till dagens protokoll bilagda.

§ 2. Upplästes och justerades protokollet för sammanträdet den 
ir .te  dennes.

Härvid inlemnade kanslirådet Sander sitt vid nämnda samman
träde hållna anförande3, hvarjemte professoren Holm afgaf skriftligt 
förtydligande af sitt då afgifna votum4. Hrr friherre Nordenfalk, 
intendenten Upmark, professorerna Börjeson och Curman anmälde 
reservation.

§ 3. Anmälda reservationer skulle inlemnas före nästkommande 
Måndag den 23 dennes kl. 2 e. m.

Protokollet förklarades justeradt.
Stockholm som ofvan.

In fidem 

C\ A. Ossbahr.

BiL nr 3.

S k riftlig t anförande a f  g r  e f  ve von Rosen d. /y November 18 9 1.

Till Nationalmusei Väggmålningsnämnd!
Då jag af sjukdom vardt förhindrad att infinna mig vid nämn

dens sednaste sammanträde, får jag, på anmodan och efter mottaget 
benäget meddelande af vid sagda möte fattade beslut, äran afgifva 
följande förklaring:

Ifrån första stunden då frågan om utsmyckandet af National
musei trapphus med väggmålningar upptogs till behandling har jag 
hyst den åsigt att ett oafvisligt vilkor för en lycklig lösning af denna 
konstnärliga uppgift vore att i första rummet få faststälda:
1:0 den grundtanke som skulle genomgå och sammanbinda de sär

skilda bilderna-
2:0 de kulturhistoriska moment, hvilka skulle utgöra de för behand

ling afsedda ämnena;

1 Bil. n:r 3 här nedan.
2 Bil. n:r 4 » »
3 Bil. n:r 5 » »
4 Bil. n:r 6 » »
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3:0 bilder-seriens kronologiska utveckling i rummet, d. v. s. an
bringandet af de äldsta motiven antingen i nedra eller öfra 
trapphuset.

Sedan dess har jag icke haft anledning frångå denna uppfattning, 
allraminst sedan det visat sig att ett förbiseende af dessa grund
principer — eller åtminstone deras icke fastlåsande från början — 
föranledt upprepade och gagnlösa eskisstäflingar, alstrat misstämning 
bland konstnärerna och slutligen, efter åratals arbeten, qvarhåller 
nämnden sjelf i en ovisshet och söndring, som måste verka förlamande 
på företagets fortgång.

Vid ett af den förberedande nämndens sammanträden uttalade 
jag en mening, som jag fortfarande omfattar, neml. att då National
museum inrymmer konstskatter, hvillca, till större delen, härröra från 
främmande länder, det kunde synas vara, i viss mån, förmätet att å 
de till målerisk utsmyckning afsedda väggfält framställa bilder med 
ämnen hemtade uteslutande från våra egna häfder, hvarföre jag tillät 
mig såsom möjligen lämplig uppgift för en serie målningar framhålla, 
exempelvis, den allmänna konstens historia fördelade i åtta perioder 
neml. Egypten, Grekland, Rom, Bysanz, den Romanska konsten, Gothi- 
ken, Renaissancen och den nyare tidens konst. — Då detta förslag 
emellertid icke vann bifall anslöt jag mig, fastän med saknad, till majori
tetens mening, som yrkade på behandlingen af uteslutande svenska 
ämnen och tror jag, att man äfven pä detta specielt fosterländska 
område bör kunna åstadkomma något i andligt afseende betydelse
fullt och i fråga om det måleriska anslående, förutsatt att ämnes- 
serien blifver ordnad i logisk och sammanhängande följd.

Jag  hade således tänkt mig — med fästadt afseende på vägg
fältens respektive dimensioner i de båda trapphusen, — att serien 
skulle börja i öfre vestibulen och omfatta: 
r.o. Uti lunetterna:

en följd af kompositioner, målade på guldgrund, med ämnen 
ur den fornnordiska sagan, som, enligt min uppfattning, bättre 
egnar sig för att behandlas uti en fortlöpande rad af enskilda 
händelser och grupper än uti en enda sammanfattande bild. 

2:0. Å  de stora väggfälten i öster och vester, framställningar af de 
båda betydelsefullaste tilldragelserna på det religiösa och poli
tiska området under Sveriges medeltid:
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På vestra väggfältet:
Ansgarius predikar kristendomen.

På östra väggfältet:
Kalm are Union.

I nedre vestibulen, i öfverensstämmelse med kanslirådet Sanders 
första förslag, händelser karakteriserande följande regenters tide- 
hvarf:

A  södra väggfälten:
G ustaf I. G ustaf I I  Adolf. Carl X I

A  norra väggfälten:
Carl X II. Lovisa Ulrika. Gustaf III .

Slutligen får jag, med särskild hänsyn till nyssberörda olämp
lighet att anslå ett af de stora väggfälten åt behandling af den forn
nordiska sagan, då de derför synnerligen användbara lunetterna fin
nas att tillgå — och allrahelst som programmet för kompositioner 
till de rektangulära fälten föreskrifver »concreta ämnen ur fädernes
landets historia» — vördsamt anmäla min reservation emot de af 
nämnden vid dess sammanträde den ii:te  dennes fattade beslut,

Stockholm den 14:de November 1891.
G. von Rosen.

Bil. nr 4 .

Skriftligt anförande a f  doktor en a f  Wirsén d. 16  November 18 9 1.

Till Nationalmusei väggmålningsnämnd.
Stäld i valet mellan de olika meningar, hvilka d. 11  November 

innevarande år — då jag på grund af med läkarebetyg styrkt sjuk
lighet var frånvarande -— gjorde sig gällande i Nationalmusei vägg
m ålningsnäm nd, får jag, åb erop an d e hvad ja g  förut i skriftliga an
föranden ensam eller gemensamt med grefve Georg v. Rosen yttrat, 
anmäla dels att, enligt min tanke, frih. G. Cederströms »Ansgarius 
predikande kristendomen > bor med snaraste af konstnären utföras å 
det derför afsedda fältet i öfre trapphuset, dels att af Carl Larssons 
eskisser, bland hvilka i deras nuvarande form endast några få egna 
sig till utförande, tillsvidare blott »Ehrenstrahl målande Carl XI» 
må å ett sidofält i nedre trapphuset målas, dels ändtligen att jag 
med afseende å öfriga planer och anordningar — om ock med någon
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tvekan beträffande vissa enskildheter — ansluter mig till kanslirådet 
Sanders af majoriteten godkända uppfattning, hvarvid jag endast vill 
anmärka att, enligt mitt förmenande, Gustaf III, med afseende å hans 
betydelse för svenskt kulturlif, ovilkorligen bör framställas (i lämp
lig situation) å något af väggfälten.

Stockholm d. 16 November 1891.
C. D. a f  W irsén.

Bil. nr 5.

Anförande a f  kanslirådet Sander v id  Nationahnnsei väggm ålnings- 
nämnds sammanträde den 1 1  November 18 9 1.

I olikhet mot två föregående talare anhåller jag, att nämnden 
måtte fasthålla det af Kongl. Maj:t faststälda programmet för vägg
målningarna, enligt hvilket i öfre vestibulen skulle behandlas ämnen 
vare sig från forntiden eller katolska tiden, och i nedre vestibulen 
ämnen för den protestantiska tiden från och med Gustaf Vasa.

Vid besvarande af de nu uppstälda frågorna upprepar jag mitt 
förut afgifna votum, att, på sätt nämnden redan hemstält, friherre 
Cederström måtte å ena väggen i öfre vestibulen få utföra »Ansga
rius predikande kristendomen vid Birka», samt att på den motstående 
väggen måtte utföras ett ämne frän hednatiden, t. ex. från jernåldern 
oller ännu äldre tid.

Till dessa två hufvudbilder kunna i en framtid anknytas bilder 
i sidokapellens lunetter, nemligen å ena sidan från hednatiden och å 
den andra från medeltiden. Bäst synes mig, om en och samma 
konstnär kunde utföra begge de stora hufvudbilderna; men de kunna 
ock anförtros åt olika konstnärer.

I afseende å nedre vestibulen tillstyrker jag principielt, att Carl 
Larsson måtte få i uppdrag att måla hela nedre vestibulen, men i 
så fall med nödiga modifikationer af hans senaste sex eskisser. Om 
dessa har jag yttrat mig redan vid sjelfva prisbestämningen och 
egentligen för min del blott godkänt tre, nemligen de som afse att 
framställa bilder för målningen, arkitekturen och skulpturen.

Mitt svar blifver således för denna serie, räknad från och med 
fältet invid förra Lifrustkammarlokalen (till höger för den i museum 
inträdande):
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1. Första sidofältet: Gustaf Vasa (t. ex. en musikafton).
2. Midtfältet: Gustaf II Adolf (t. ex. då han tager afsked för att

gå ut i trettioåriga kriget).
3. Andra sidofältet: Ehrenstrahl målar Carl XI.

På motsatta väggen:
4. Första sidofältet: Nikodemus Tessin och slottsbyggnaden, eller

kanske hellre Carl XII betraktar ritningarna till det nya kongl. 
slottet.

5. Midtfältet: Linné inför Lovisa Ulrika och Tessin m. fl. (veten
skapen).

6. Andra sidofältet: Gustaf III i Sergels atelier.
Denna serie iakttager äfven den kronologiska ordningen. 
Emellertid skall jag icke hafva något emot, om nämnden vill 

modifiera denna serie så att de bilder, som afse målningen, ai'kitek- 
turen och skulpturen sättas bredvid hvarandra på det venstra tre
delade fältet, hvarigenom på det andra tredelade fältet komma bil
derna med Gustaf Vasa, Gustaf I I  A do lf samt Linné in för Lovisa  
U lrika.

BH. nr 6.

Till förtydligande af min åsigt i väggmålningsfrågan anhåller 
jag härmed få uttala det jag, som röstat med majoritetens förslag 
rörande ämnesföljden för väggmålningar i Nationalmuseum, ej der- 
med uttalat mig för utförandet af frih. G. Cederströms skiss Ans
garius.

Nationalmuseum den 18 Nov. 1891.
P. D. Holm.

Bil, nr 7.

Resewation a f  fr ih e rre  N ordenfalk, intendenten Upmark, professoren 
B örje son och professoren C ur man d. 19  November 18 9 1.

Mot väggmålningsnämndens den 11  Nov. detta år fattade beslut 
att till utförande i Nationalmusei trapphus föreslå:

å öfre vestibulens ena väggfält Ansgarius enligt frih. Cederströms 
skiss, å det motstående ett ämne från den äldre forntiden, samt å
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nedre vestibulens ena fält ämnen ur Gustaf Vasas, Gustaf II Adolfs 
och frihetstidens (Linné, Lovisa Ulrika) historia*

å det mot motstående, Ehrenstrahl, Tessin, Sergel; 
få vi härmed anmäla vår reservation.

På grund af den erfarenhet, som vunnits både genom de tvä 
hittills anstälda pristäflingarna samt i öfrigt under den långvariga be
handlingen af väggmålningsfrågan, ha vi kommit till den äsigten, att 
i den öfre vestibulen böra framställas ämnen hemtade från den all
männa svenska odlingens historia till och med vasatiden, i den nedre 
hufvudmoment ur den inhemska konstutvecklingen efter nämnda 
period.

Anslutande oss till den af professor V. Rydberg i särskildt yttrande 
den 18 November uttalade mening, med hvilken professor Holm i 
denna punkt instämt, anse vi sålunda, att den stora kompositionen 
Ansgarius under ofvan angifna förhållanden bör utgå från de för den 
öfre vestibulens stora väggfält föreslagna ämnena. Ej heller anse vi, 
att det motstående stora väggfältet bör egnas åt en framställning 
ur den nordiska forntiden en uppfattning, hvilken jemväl delas af 
grefve G. von Rosen enligt hans den 14 Nov. afgifna reservation. 
V i finna de af majoriteten föreslagna ämnena jemförelsevis föga karak
teristiska, men framför allt anse vi, att den af dem upptagna platsen 
oundgängligen behöfves för andra, mera betecknande, mera typiskt 
svenska och mera folkliga ämnen, nämligen ur de stora Vasakonun- 
garnes, Gustaf Vasas och Gustaf II Adolfs historia. — Undertecknad 
Nordenfalk hade visserligen ansett, att under vissa förutsättningar 
det ena af de stora öfre fälten kunde hafva egnats åt en skildring 
af Gustaf III och hans tidehvarf, men då denna mening ej inom 
nämnden erhållit understöd, ansluter jag mig helt och hållet till här 
ofvan uttalade åsigt rörande de båda fälten. De fornnordiska och 
medeltidsämnena vilja vi ingalunda hafva uteslutna ur framställnings- 
räckan, men vi förmena — och vår uppfattning delas här i hufvud- 
sak af grefve G. von Rosen i hans ofvannämnda reservation — att 
åt dem en fullt tillräcklig och fullt värdig plats kan beredas i de 
tolf halfrunda, ingalunda obetydliga fälten på s. och n. sidan af öfre 
trapphuset, der de, helst målade på guldgrund, borde väsentligen 
kunna förstärka det dekorativa intrycket af det hela.

Hvad beträffar framställningarna i nedre vestibulen, anse vi oss
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gentemot majoriteten böra framhålla, dels att dess förslag saknar 
en ledande grundtanke, då ämnena äro utan någon inre symmetri 
hemtade både från konsthistoriens, politikens och naturvetenskapens 
områden, dels att den kronologiska ordningen mellan de olika fram
ställningarna ej blifvit iakttagen, då frihetstiden med Linné kommer 
in i räckan mellan Gustaf II Adolf och Carl XI (Ehrenstrahl). I 
följd af det stora utrymme, som i öfre vestibulen blifvit anslaget åt 
forntidsämnena, har der den egentliga medeltiden måst helt och hål
let uteslutas, och h är, i nedre vestibulen, de yngre ämnena samman
trängas så, att åt Gustaf III, grundläggaren af vårt museiväsen, ej 
kunnat beredas annan plats än som bifigur å ett sidofält (Sergel). 
Vår betänklighet i detta afseende delas också af doktor af Wirsén i 
hans särskilda yttrande den 16 Nov. Vi erinra vidare om svårig
heten att af Linné i hans rococo-omgifning skapa en värdig och 
konstnärligt tilltalande motsvarighet till Gustaf Vasa, rennässans- 
personligheten, samt framhålla härjemte, att Linné i en snar framtid 
ändock blir på ett monumentalt sätt representerad genom den af en 
enskild konstnär för Nationalmuseum bestälda stora marmorreliefen 
a f Chr. Eriksson.

För vår del anse vi således, att de båda tredelade fälten i nedre 
vestibulen böra egnas åt representativa framställningar ur den sven
ska konstens historia alltifrån den tidpunkt, då denna konst efter 
den westfaliska freden med Ehrenstrahl, Tessin o. a. började att verk
ligen slå rot i fosterlandets jord. Dessa framställningar kunna på 
samma gång karakterisera de olika stilperioderna. — Vi vilja således, 
att åt det karolinska tidehvarfvet, senrennässansens och barockstilens 
tid, anvisas tvä väggfält, åt frihetstiden eller rococotidehvarfvet lika
ledes tvenne, samt att de två återstående upptagas af bilder från det 
gustavianska eller nyklassiska skedet, allt i öfverensstämmelse med 
hr Carl Larssons sista täflingsförslag.

För att sålunda sammanfatta vår äsigt, yrka vi, i likhet med 
professor Rydberg, att

i öfre vestibulen böra framställas:

i de tolf lunetterna: bilder ur forntiden och medeltiden;
å det ena stora väggfältet: ett ämne ur Gustaf Vasas historia;
å det motstående: ett ämne ur Gustaf II Adolfs historia;
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i nedre vestibulen:
å s. fältet: Ehrenstrahl målar Carl XI:s porträtt — N. Tessin d. 

y. och Stockholms slottsbyggnad — Tara vals tecknareskola.
å n. fältet: Lovisa Ulrika och C. G. Tessin — Gustaf III — 

Sergel.
Beträffande det definitiva utförandet i målning af de föreslagna 

ämnena erinra vi till en början, att de medel, öfver hvilka för detta 
ändamål för närvarande kan förfogas, blott förslå till en af de fyra 
stora hufvudytorna ; men att ytterligare medel efter hand komma att 
inflyta. V i yrka alltså f. n. endast:

att åt hr Carl Larsson, som vid andra pristäflingen erhållit första 
priset, och som vid dekorationen af väggarna i Göteborgs flickskolas 
trapphus ådagalagt prof på en framstående konstnärlig förmåga i 
behandlingen af en monumental uppgift, bör uppdragas att i hufvud- 
saklig öfverensstämmelse med hans eget förslag — hvarvid vi dock 
ej förbise önskligheten af vissa detaljändringar — utföra väggmål
ningarna ä det södra tredelade väggfältet i nedre vestibulen, och

att han i detta afseende bör anmodas att omedelbart efter träf- 
fadt aftal utarbeta kartong for ämnet Ehrenstrahl och Carl XI.

att åt frih. Cederström, som både genom sitt deltagande i pris- 
täfling för väggmålningar i Nationalmuseum samt genom sin konst
närliga verksamhet i öfrigt visat sig enligt vår åsigt ega de gyn- 
sammaste förutsättningar för utöfvande af monumental konst, bör 
uppdragas att måla en af de stora väggytorna i öfre vestibulen med 
ämne ur vare sig Gustaf Vasas eller Gustaf II Adolfs historia, och 

att han i följd häraf bör anmodas att utarbeta skiss till en sådan 
framställning i samma skala, som den vid pristäflingarna föreskrifna.

Om utförande af öfriga målningar i öfverensstämmelse med det 
faststälda programmet torde beslut behöfva fattas först senare och i 
den män nödiga penningemedel kunnat beredas.

Stockholm den 19 Nov. 1891.

John Bdrjeson. Carl Curman.

J .  Nordenfalk G ustaf Upmai'k.
jemte egen reservation af den 23 Nov. 1891.
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B ii. nr 8.

Reservation a f  fr ih erre  Nordenfalk d. 23 November 18 9 1.

Då mitt förslag: att — oberoende af sträng kronologisk följd
— ett bland de stora fälten i Nationalmusei öfre vestibul måtte afses 
för en om svenska konstens uppblomstringsperiod erinrande kom
position med konung Gustaf III såsom hufvudfigur ej vunnit nämn
dens understöd; samt

då grefve v. Rosens förslag: att öfre vestibulens samtliga smärre 
halfrunda fält måtte användas till bildserier från vår hedna- och. 
medeltid, synes mig vara antagligt;

har jag anslutit mig till den med min mening om museiväggmål- 
ningar närmast öfverensstämmande åsigt, som uttalas i de af hrr 
Rydberg, Börjeson, Curman och Upmark afgifna reservationer, hvar- 
för jag ock, i likhet med dem samt prof. Holm, bestämdt afstyrker 
att det ena af vårt konst-musei tvenne största väggfält tages i an
språk för ämnet: Ansgarii predikan.

I fråga om hvilket väggfält som först bör målas, hänvisar jag 
till mitt vid protokollet af d. 3:dje sistlidne Juli fogade yttrande
— endast bekl^ande att konstnären, föranledd af »programmet», ej 
i sin komposition sammanslagit nedre vestibulens sex smärre vägg
fält till endast tvenne, med bildgrupper af då antagligen långt större 
totalverkan, än som med skilda ämnen å de sex fälten torde vara 
möjlig.

Stockholm, 23 Nov. 1891.
J .  N ordenfalk .

Bii. nr 9.

Skriftligt anförande a f professoren Rydberg d. 18  November 18 9 1.

Till Nationalmusei väggmålningsnämnd!
Undertecknad får härmed vördsamt meddela, att rörande de a f  

herr statsrådet, och chefen för kongl. Ecklesiastikdepartementet d. 
21 Oktober 1891 till Nationalmusei förstärkta nämnd framstälda punk
terna min mening är denna:

att den till beställning föreslagna kartongen »Ehrenstrahl målande
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Carl XI» må utföras å ett sidofält å ena väggytan i nedre trapp
huset ;

att till ämnen för de återstående fälten å samma sida må väljas 
»slottsbyggnaden med Nicodemus Tessin» och »Taravals målare
skola»- samt för de tre motstående: »Lovisa Ulrika med C. G. Tes
sin», »Gustaf III» och »Sergels atelier»;

att hvad väggfälten i det öfre trapphuset vidkommer, det före
slagna ämnet »Ansgarius predikande kristendomen» må uteslutas, 
enär dess kulturhistoriska betydelse i all sin storhet innebär ingen
ting specielt karakteristiskt för svensk kulturhistoria och väl förr eller 
senare skall erhålla lämpligare plats å någon kyrkas väggyta, då ut
rymme härigenom kunde vinnas för å ena väggfältet ett ämne ur 
Gustaf Vasas, å andra ur Gustaf Adolfs historia.

Hvarjemte det synes mig lämpligt, att de halfrunda fälten i öfre 
trapphuset anvisas ät ämnen ur hednatiden och medeltiden.

Göteborg d. 1 8 November 1891.

Viktor Rydberg.


