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Årsberättelse för 1891.

Såsom af följande redogörelse framgår, ha Statens konstsam
lingar under det förflutna året ökats med 976 nummer, hvilkas 
fördelning på de olika hufvudgrupperna visar sig af nedanstående 
specifikation. Af dessa ha 622 nummer förvärfvats genom köp. 
Inköpsvärdet uppgår för året till ej mindre än 25593 kr. 23 öre, 
hvilken relativt höga summa beror derpå, att i densamma ingår 
jemväl priset på en större, för tre år sedan bestäld bronsgrupp, 
för hvilken medel stått sedermera reserverade. Såsom gåfvor ha 
erhållits 354 nummer, bland hvilka i främsta rummet torde erinras 
om den nyligen hädangångne konstnären C. G. Hellqvists stora 
historiemålning »Valdemar Atterdag brandskattar Visby», en gåfva, 
för hvilken museet har att tacka hr F. Btinsow i Stockholm. Af 
hr Pontus Fiirstenberg i Göteborg har museet erhållit löfte, att han 
vill för dess räkning bekosta utförandet i marmor af Kr. Eriksons 
kolossala relief: Linné.

För de särskilda samlingarnas tillväxt och bearbetning redo- 
göres sålunda:

S k u lp tu r sam lingen (Göthe) har ökats med 9 nr, hvar af 7 
genom inköp för kr. 12,635: 98, 2 som gåfvor. Med hufvudsam- 
lingen ha införlifvats 6 nr, med gipssamlingen 3.

A. Köp.
Jan. 31. »Fosterbröderna», grupp i brons, två fig. i mer än na

turlig storlek, af svenske skulptören Theodor Lundberg, 
sign. Th. Lundberg. Roma 1888. Statsinköp enligt 
beställning 1888 med bidrag af J. S. Gieseckes dona
tions medel. N. M. nr 823.
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Febr. 6.

Mars 13.

Sept. 25.

» »

Dec. 11.

Porträttbyst af gymnasten och skalden P. H. Ling, i 
marmor af norske bildhuggaren H. Michelsen. N. M. 
nr 824.
Porträttmedaljong af Per Tham till Dagsnäs, gips, sign. 
Sergell 1800. N. M. nr 825.
Zeus och Athene i strid med giganter. Gipsgjutningar 
efter två kolossala grupper, från den antika gigant
frisen i Pergamon. N. M. nr 475, 476.
David, gipsgjutning efter Donatellos bronsstod i Museo 
Nazionale i Florens. N. M. nr 477.
»Öfvergifven», statyett i brons, framställande en naken 
yngling, som ligger med bakbundna händer på marken, 
af svenske skulptören Verner Åkerman. Sign. V. Åker
man, Rome 1891. Statsinköp. N. M. nr 828.

B. Gåfvor.
Sept. 25. Af fröken Agnes Börjesson.

Porträttmedaljong af gifvarinnan, gips af svenske 
skulptören Alexander Carlson (f 1878), sign. Alex. 
N. M n.r 826.

» » Af hr C. A. Löwstädt.
Porträttmedaljong af Samuel Ödmann, i marmor af 

svenske skulptören Bror Reinhold Adlerberg (f 1834). 
Sign. B. R. Adlerberg f. 1832. N. M. nr 827*

Den ofvannämnda stora bronsgruppen »Fosterbröderna» har 
tillsvidare blifvit uppstäld ute i parken norr om Nationalmuseum, 
dit också J. Börjesons »Yngling med sköldpadda» (N. M. nr 757) 
samtidigt blifvit utflyttad.

De två kolossala gipsafgjutningarna efter Pergamon-relieferna 
ha blifvit uppsatta på ena kortväggen i den n. ö. eller stora antik
salen uti skulpturgalleriet; och till orientering för åskådaren har 
museet å sockeln låtit uppsätta en färglagd teckning öfver akro- 
polen i Pergamon med dess altarbyggnader, sådana man tänkt sig 
dem restaurerade.

Den bekante konstvännen grosshandlaren i Göteborg Pontus 
Furstenberg har genom gåfvobref af d. 9 Juli 1891 erbjudit sig 
att bekosta utförandet i marmor af Kristian Eriksons stora, på
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expositionen i Göteborg utstälda gipsrelief »Linné», och att förära 
detta marmorverk till Nationalmusei konstsamlingar. Härvid har 
han äfven öfvertagit det inköp af gipsmodellen, hvilket National
museum redan förut med konstnären hade afslutit.

F o r n sa k ssa m lin g e n  (Göthe) har ej under året ökats. För att 
åstadkomma en ändamålsenligare uppställning af de mindre skulp
turföremålen ha tre flyttbara ställningar med sluttande väggar an
skaffats.

T a fv e lsa m lin g en  (Göthe). Tillväxten utgör 17 nr, hvaraf 4 
genom köp för 9,302 kr. och 13 såsom gåfva. Häraf ha med 
hufvudsamiingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 5, 
med porträttsamlingen å Gripsholm 1, såsom deposition till Örebro 
museum ha öfverlemnats 2, och till Sjöofficerssällskapet i Stock
holm 2. De öfriga qvarstå tills vidare i förrådet.

A. Köp.
Jan. 9. Vermehren, J. F. N., dansk, f. 1823.

Ett schackparti, interiör, oljemålning, sign. F. Ver
mehren 1890. Köpt från konstnären. N. M. nr 1428. 

April 3. von Breda, C. F., svensk, f. 1759, f  1818.
Porträtt af Teresa Vandoni, ital. sångerska, hel fig., 

oljemålning, sign. C. F. von Breda pinx. 1797. N. M. 
nr 1429.

» » Bol, Ferd., holländsk, f. 1616, f  1680.
Lutspelerska, half fig., oljemålning, sign. F. Bol 

1654. N. M. nr 1430. Inköpt af J. S. Gieseckes do
nations medel.

Dec. 11. Thorell, Hildegard, fru, f. Bergendahl, svensk, f. 1850.
Damporträtt, bröstbild, oljemålning, sign. Hildegard 

Thorell. Paris 1891. Statsinköpet N. M. nr 1432.
B. Gåfvor.

Maj 8. Af grosshandlaren Fr. Bunsow.
Hellqvist, C. G., svensk, f. 1851, f  1890.
Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361, oljemål
ning, sign. C. G. Hellqvist 1882. N. M. nr 1431.

Juni 5. Af fru Helene Koenigswarter i Hannover.
van Honthorst, Willem, holländsk, f. 1604, f  1666. Till- 

skrifven.
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Juni

Sept

Okt.

Nov.

Dec.

»

»

»

»

»

Porträtt af en dame, förmodligen drottning Hen
rietta Maria af England, Carl I:s gemål, bröstbild, 
oljemålning. Till Gripsholm.

5. Af källarmästaren C. G. Dahlbergs dödsbo.
Pasch, Lor., d. y., svensk, f. 1733, f  1805.

Porträtt i half fig. af en okänd dame, oljemålning, 
sign. L. Pasch p inx 1776.

25. Af enkefru C. G. Zetterströms dödsbo.
Zetterström, Mimmi, fru, svensk, f. 1843, f  1885.

»Dalfolk», scen i det fria, oljemålning, sign. M. Zet- 
terström Paris 1876. Deponerad i muséet i Örebro.

9. Af gravören J. P. Cederberg, svensk, f. 1823, tidigare 
bosatt i Melbourne.

Midvinter i Australien, utsigt af Melbourne, olje
målning af gifvaren, sign. J. P. Cederberg 1884. De
ponerad i muséet i Örebro.

6. Af tyske porträttmålaren E. Brunkal.
Porträtt af R. Brunkal, gifvarens fader, tafvelrestau- 

rator vid Nationalmuseum, f  1890, knästycke, olje
målning af gifvaren, sign. Erich Brunkal Berlin 1891.

11. Af framL fröken Frédérique Wilhelmine Wohlfahrt, 
f  1891, genom testamente den 28 Mars 1889.

Stever, C. G., tysk, f. 1832, f  1877, vistades i Sverige 
i början af 1850-talet.

Porträtt af artisten Wilh. Wohlfahrt, bröstbild, olje
målning, sign. C. G. Stever 1851.

» Lingelbach, Joh., holländsk, f. 1623, f  1674. Tillskrifven.
Sjöslag mellan turkar och malteser, oljemålning. 

Deponerad hos Sjöofficerssällskapet i Stockholm.
» Denner, Balt., tysk, f. 1685, f  1749. Tillskrifven.

Sjelfporträtt (?), bröstbild, oljemålning.
» Wohlfahrt, B. W., svensk, f. 1812, f  1863.

Porträtt af ryske ministern P. van Suchtelen, hel 
sittande figur, skiss i olja, sign. B. Wohlfahrt 1834.

» Porträtt af m:lle Elise Meerti, sångerska, half fig., olje
målning, sign. Wilhelm Wohlfahrt pinx Holmice 1848.

» Porträtt af Magdalena Kremzow, konstberiderska, fram-
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stäld som Diana, knästycke, oljemålning, sign. Wohl- 
fahrt p inx  1850 Stockholm.

Dec. 11. Vikingagossen, genre-figur, oljemålning, sign. Wilh. 
Wohlfährt 1855.

Nämnden har beslutit att genom fröken Hildegard Norberg i 
olja låta för Nationalmuseum utföra ett porträtt af framlidne gross
handlaren J. H. Scharp med anledning af dennes donation till 
Nationalmuseum (se årsberättelsen för 1890).

Genom testamente hafva fröknarna Mathilda (f 24 Dec. 1891), 
Aurore Fredrika (f 22 Dec. 1891), samt Augusta Regina (f 24 Dec. 
1891) Åbergsson till statens samlingar på Gripsholm donerat tvänne 
porträtt i olja af gifyarinnornas farfader kgl. ekonomihofmästaren 
Jonas Åberg och dennes hustru Fredrika Maria Svan. Porträtten, 
som ännu ej öfverlemnats från dödsboet, tillskrifvas Ulrika Pasch.

Genom tafvelrestauratorn A. Malmgren hafva följande målnin
gar restaurerats:

Porträtt af landskapsmålaren C. J. Fahlcrantz, olje
målning af C. F. von Breda (Gripsholm).

Gårdfarihandlande, oljemålning af P. Hilleström d. ä. 
(N. M. nr 1424).

Porträtt af Eugene af Savoyen, oljemålning af okänd 
(Gripsholm n:r 309).

Porträtt af J. Rosenhane, oljemålning (Gripsholm 
(nr 152).

Porträtt af okänd man (Mattias Soop?), knästycke i 
svart dr ägt, oljemålning af okänd (Mälsåkersam! ingen, 
Gripsholm).

Porträtt af Carl II af England, knästycke, sittande, 
oljemålning af okänd (Mälsåkersamlingen, Gripsholm).

Därjämte har nämnden beslutit restaurering af ytterligare 3 af 
de utaf H. M. Konungen skänkta, från Mälsåkersamlingen härstam
mande porträtten, nämligen af Clas Bjelke, Magnus Gabriel de la 
Gardie och Maria Euphrosyna.

Den förut omnämnda franska upplagan af den större tafvel- 
katalogen har börjat tryckas, och de fem första arken föreligga i 
rentryck. Den framstående konsthistorikern, direktören för det
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kongl. tafvelmuseet i Haag d:r Abraham Bredius, hvars arkivforsk
ningar varit af epokgörande betydelse för den holländska målar- 
historien, har välvilligt erbjudit sig att för vårt museums katalog 
meddela de nya biografiska uppgifter, som stått honom till buds. 
På förslag af intendenten har nämnden anvisat medel, hvarigenom 
katalogen kunde, i likhet med större kataloger i utlandet, illustre
ras medels ljustryck efter ett tjugotal af galleriets märkligaste 
taflor.

H a n d te c k n in g ssa m lin g e n  (Upmark) har ökats med 533 nr, 
hvaraf genom köp 367 för ett sammanlagdt belopp af kr. 1,120: 85, 
de återstående 166 såsom gåfvor.

A. Köp.
Febr. 6. En samling teckningar af svenska eller i Sverige verk

samme konstnärer, ur biblioteksamanuensen Eich
horns samling. Från det karolinska tidehvarfvet 
förekomma blad af J.Ovens, Ehrenstrahl, D. v. Krafft, 
Lemke, Chauveau och Aveelen, från frihetstiden af 
Arenius, Rehn, Taraval, Larchevesque, från den 
gustavianska af Sergel, Pilo, Martin, Hilleström, 
Breda, Desprez, Caton m. fl. jemte ett stort antal 
studier och skisser af konstnärer från vårt århun
drade, 308 nr.

» » Allegoriska kompositioner af J. T. Sergel, utförda 1801
och 1806 för konstnärens vän Per Tham till Dags- 
näs, 4 nr.

Mars 13. Landskapsstudier af G. von Heideken, en daterad 1828, 
6 nr.

Maj 8. Bilder ur Stockholmslifvet m. m., pennteckningar af 
V. Andrén, 7 nr.

» » Landskaps-, arkitektur- och figurstudier af G. W. Palm,
teckningar i blyerts och krita eller aqvareller, den 
tidigaste daterad 1841, den senaste 1887. Inköpta 
å auktion efter konstnären, 39 nr.

Sept. 25. Barnamordet i Betlehem, stor komposition i rödkrita 
af L. Masreliez.
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Sept. 25. Helig familj, pennteckning af A. Bloemaert, ur C. G.
Tessins samling, jfr auktionskatalog nr 184.

» » Lejonjagt, pennteckning af J. van Straeten (Stradanus),
ur C. G. Tessins samling, jfr auktionskatalog nr 187.

B. Gåfvor.
Mars 13. Af ingeniör G. M. Lamm.

Londonbridge, aqvarellstudie af E. Martin.
Sept. 25. Af fröken Agnes Börjesson.

Vas med satyr och nymfer, pennteckning för den 
i N. M. befintliga bronsen, af Alexander Carlson, dat. 
1877.

Dec. 11. Af framl. fröken Frédérique Wilhelmine Wohlfart (jfr 
»sid. 6).

En samling teckningar och aqvareller, som tillhört 
gifvarinnans broder artisten Wilhelm Wohlfahrt (f 1863), 
tills. 164 nr. Omkring hälften af dessa är utförd af 
W. Wohlfahrt, de öfriga till större delen af med honom 
samtida svenske konstnärer på 1830—40-talet, t. ex. 
Wickenberg, Blommér, N. Anderson m. fl. Härjemte 
förekommer ett mindre antal blad af äldre svenske 
konstnärer, t. ex. ett ypperligt dameporträtt af A. U. 
Berndes, samt af utländingar, hvaribland ett stamboks- 
blad, som tillhört drottning Constantia, kon. Sigismund 
III:s andra gemål. Samlingen är rik på porträtt, i syn
nerhet af med konstnären samtida sceniska och musi
kaliska ryktbarheter.

Under året gjorda förvärf ha blifvit i accessionskatalogen för
tecknade af undertecknad Upmark. En under år 1890 af e. o. 
amanuensen Wåhlin påbörjad beskrifvande förteckning öfver Egron 
Lundgrens teckningar och studier har af densamme afslutats, hvar- 
jemte han börjat en liknande förteckning öfver museets rika sam
ling af teckningar och studier af C. J. Billmark. Båda dessa för
teckningar äro affattade på lösa sedlar.

För det af direktör F. Lippmann i Berlin utgifna praktarbetet 
öfver Rembrandt ha fotografiska negativ tagits efter ytterligare 8 
handteckningar af Rembrandt, hvilka dock ännu ej blifvit publi
cerade.
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Sedan 1890 års riksdag till fullständigande af handtecknings- 
och gravyrsalens värmeledning och inredning beviljat ett belopp af 
5,800 kr., har värmeledningen blifvit utvidgad genom upptagande af 
bredare värmeledningskanaler och dessa kanalers framflyttning 
längre fram i rummet, samt nedläggande af åtta i st. f. tidigare 
blott två parallela jernrör. — Aftal har med Jönköpings snic
kerifabrik träffats angående utförande af nya väggskåp för salen 
samt den äldre materielens aptering i öfverensstämmelse med ti
digare upprättadt förslag. Dessa förändringar äro vid tidpunkten 
för denna årsberättelses afgifvande afslutade, och har härigenom 
möjlighet blifvit beredd för en ändamålsenlig förvaring och utställ
ning af den i liflig tillväxt stadda samlingen.

G ra v y rs a m lin g en  (Upmark med biträde af e. o. amanuensen 
Folcker) har ökats med 243 nr, hvaraf 95 genom köp för ett sam- 
manlagdt belopp af kr. 1,066: io, resten såsom gåfvor. På afdel- 
ningen koppartryck m. m. komma 145 nr, på litografier 83 nr, 
på fotomekaniska efterbildningar 15 nr. Samlingen af graverade 
plåtar har ökats med 3 nr, hvaraf 2 genom köp, 1 som gåfva.

A. Köp.
Jan. 9. Lippmann, F., Handzeichnungen von Rembrandt, Liei: 

III, nr 101—150. Berlin 1890 (forts.).
» » Föreningen för Grafisk konst, 1890 års blad. 1 ex.

före, 1 med skrift (forts.).
» » Liljefors, B., Från skog och mark, ljustryck efter teck

ningar. Häft I—IV. Stockholm 1891.
» » Gargiulo, R. Recueil des monuments les plus intéres

sants du Musée Royal Bourbon. Vol. I—IV. 3 uppl. 
Naples 1858.

Febr. 6. »Lagerlunden», etsning af Akke Andersson.
» » Porträtt af justitierådet A. Lindhagen, etsning af R.

Haglund.
» » Anna, drottning af Frankrike, gravyr af Jerem. Falck.
» » Maria af Mantua-Nevers, senare drottning af Polen,

gravyr af H. David.
» » »Mannen vid äpleträdet», etsning af C. G. Hellqvist

(konstnärens en#a) jemte plåt.
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Mars

April

Maj

»

»

Juni

Sept.

»

Nov.

B.
Jan.

»

Febr.

Juni

13. Porträtt af kanslirådet N. F. Sander, etsning af R. 
Haglund, 10 ex. j ernte plåt.

3. Graverade porträtt af eller efter svenska konstnärer, 
7 nr.

8. Seidlitz, W., Allgemeines Portraitwerk. Ser. XII (forts, 
och slut).

» Lindell, P., Autografler och porträtt af framstående 
personer, ljustryck efter fotografier. Ser. I—II (forts.).

» Porträtt af statsrådet Gunnar Wennerberg, etsning af 
R. Haglund, 2 ex.

5. Diverse gravyrer, hufvudsakl. porträtt, 7 nr.
» Pufendorf, S., Carl X Gustafs Historia, med gravyrer 

af Swidde m. fl.
25. En samling Svenska litografier, karrikatyrer m. m. af 

L. Fehr, 31 nr.
» Porträtt af Laurent de Geer, gravyr af Th. Matham.
» Illustrationer till Scarrons »Le roman comique», gra

vyrer efter J. B. Oudry, 12 nr.
6. Etsningar af A. L. Zorn, 7 nr.
» Handzeichnungen alter Meister in der K. Kupferstich- 

kabinet zu München. Lief. VII (forts.).
» Arundel Society’s i London publikationer år 1891 

(forts.).

Gåfvor.
9. Af fröken Maria Ruckman.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. Vol. I—XII.
» Af intendenten G. Upmark.

Svenska porträtt, utg. af G. Upmark och W. Silf- 
versparre (forts, och slut).

6. Af A. L. Normans litografiska aktiebolag genom direk
tör A. Hökerberg.

En samling litografier och färgtryck, utförda å 
Stockholms Centraltryckeri, 45 nr.

5. Af v. häradshöfding Fr. Holm.
Antonio Campo, »Cremona Fidelissima . . .  Milano 

1645», 1 vol. med gravyrer.
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Sept. 25. Af fröken Agnes Börjesson.
Fotografi af Alex. Carlsons relief »Balders bränna».

» » Af herr A. H. Hägg, London.
Katedralen i Burgos, interiör och exteriör, ets

ningar af gifvaren, 2 nr.
Okt. 9. Af herr J. P. Cederberg.

Adresskort, gifvarens, af honom sjelf graveradt, 
jemte tillhörande plåt.

Dec. 11. Genom testamente af fröken F. W. Wohlfahrt (se sid. 6).
En samling gravyrer af olika skolor, 79 nr, jemte 

5 litografier.

Förtecknandet af under år 1890 inkomna 1,987 nr gravyrer 
fortsattes och afslutades (Folcker, Looström), hvarefter under år 
1891 inkomna gravyrer blifvit förtecknade af amanuensen Folcker. 
Densamme har derjemte utskrifvit en sedelkatalog öfver samtliga 
de porträtt, som ingingo i den från amanuensen Eichhorn år 
1890 inköpta samlingen äfvensom öfver porträtt i Bartsch I—XIV. 
Vidare har en sedelkatalog utskrifvits öfver engelska porträtt af 
lektor H. R. Huldt samt begynnelsen, omfattande bokstäfverna 
A—H, till en sådan öfver den nederländska afdelningen gjorts af 
amanuensen Ossbahr. — Sedelkatalogen omfattade vid årets slut 
de inom franska, italienska, tyska, engelska och svenska afdel- 
ningarna förekommande porträtten å lösa blad, och är alfabetiskt 
ordnad i en svensk och en utländsk serie, den förra f. n. omfat
tande 5, den senare 21 askar. Af svenska gravyrer har en del, 
särskildt de moderna etsningarna, blifvit kartonerad.

K o n sts lö jd a fd e ln in g en  (Looström). Tillökningen under året 
utgör 171 nr, af hvilka 147 förvärfvats genom köp för ett sam- 
manlagdt belopp af kr. 1,468: 3°, och 24 erhållits i gåfva. Inom 
de olika grupperna fördelar sig tillväxten på följande sätt:
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Vid 1890 
års slut

Tillväxt
1891 Summa

Keramiska föremål ............ . 4,168 23 4,191
G las...................... ....................... 583 583
Emalj ........................................... 146 146
Silfver.......................................... 387 2 389
U r ................................................. 40 40
Oädla metaller............................ 800 1 801
Möbler (träföremål) .................... 583 2 585
Elfenben, ben............... . ..... ...... 89 89
S ten .............................................. 166 166
Textil konst ...................... . 870 3 873
Diverse (incl. bokband).............. 152 140 292

Summa | 7,984 171 8,155

A. Köp.
April 3. Papegoja af porslin. Meissen (Vieux-Saxe), 1700-ta- 

lets midt.
» » Vas af porslin. Köpenhamn, 1700-talets slut.
» » Etui, innehållande knif och gaffel af jern med skaft af

silfver och sköldpadd, prydt med Carl XII:s graverade, 
krönta namnchiffer. Svenskt arbete omkr. år 1700.

» » Psalmbok i band af svart skinn med rika silfverbeslag
i rokokostil. Norskt arbete omkr. år 1800.

Juni 5. 140 st. bokband och permar ur framl. biblioteksamanu-
ensen Chr. Eichhorns samling.

Okt. 9. Soppskål af fajans. Marieberg 1766.
» » En samling af tillsammans 6,077 profver å till största

delen franska sidenväfnader samt 1,210 förritningar till 
sådana, samlade i Frankrike på 1840-talet af fabri
kören C. A. Borgström under hans vistelse derstädes 
för svenska sidenfabrikssocietetens räkning. Förva- 
varade i 5 band, folio.

Dec. 11. Sekretär af inlagdt trä med beslag af förgyld brons. 
Svenskt arbete 1760—70-talet.
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B. Gåfvor.
Jan.

Mars

Juni

»

Juli

Okt.

Dec.

9. Af konsthandlaren A. L. Mattson.
Bägare af silfver med årtalet 1727.

13. Af fröken Ebba Sack.
Skål af japanskt porslin, fattad i silfver; med fat 

och lock i liknande fattning. 1700-talet.
5. Af grosshandlaren L. O. Smith.

Stol af ebenträ med inläggningar af elfenben och 
marmor. Modernt arbete, utför dt efter ritning af M.Isæus.

» Af enkegrefvinnan Jeanette Mörner, f. Bennet.
Sängtäcke af rödt siden med storblommigt orna

ment stickadt i gult silke. 1700-talet.
3. Af grefvinnan Olga Lewenhaupt, f. af Nordin.

Koppar, två, med fat, af kinesiskt porslin, prydda 
med familjen af Nordins vapen. 1700-talet.

9. At kamreraren I. Fr. Kålbcrg, enl. testamente.
Tafla, sydd i silke, framställande en New-Found- 

landshund. Modernt arbete.
11. Af fru Ida Warholm f. Thomander och fröken Emma 

Thomander.
Tre fat, tolf tallrikar och två krämkoppar af ki

nesiskt porslin, dekorerade i olika mönster i blå ca
maïeu mot hvit botten. 1700-talet.

Den i förra årsberättelsen omnämnda beskrifvande förteck
ningen å de af Svenska slöjdföreningen år 1885 öfverlemnade sam
lingarna har afslutats. Densamma upptager 2,366 nr och innehåller, 
såvidt möjligt varit, äfven uppgifter å föremålens härkomst och 
tiden för deras tillverkning. Inventarienummer hafva åsatts samt
liga föremålen.

Några mera väsentliga omflyttningar i samlingen hafva 
icke under året egt rum, med undantag deraf, att en del före
mål i trä och oädel metall bortflyttats från rum 10, der i stället 
plats beredts för utställning af museets bokband samling, hvilken 
genom de ofvan nämnda inköpen på auktionen efter framl. biblio- 
teksamanuensen Chr. Eichhorn blifvit ganska rikhaltig. Samlingen 
är inordnad i tvenne stora skåp samt en fönstermontre derstädes
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och kronologiskt ordnad. Hufvudsakliga delen af densamma upp
tages af tyska band i pressadt svinläder, från 1500- och 1600- 
talen, samt finare svenska band i röd marokin med guldpressningar, 
från 1700-talets midt och slut.

I den keramiska samlingen ha två nya skåp tillkommit, i 
hvilka äldre danska fajanser samt föremål af s. k. flintporslin med 
tryckta mönster af Rörstrands äldre tillverkning inrymts.

Redan förut har i årsberättelserna framhållits vigten af special
utställningars anordnande inom konstens och konstslöjdens om
råden. Det strängt upptagna utrymmet i Nationalmuseum lägger 
dock numera nästan oöfverstigliga hinder i vägen derför, åtmin
stone inom konstslöjdafdelningen. När derför fråga inom museum 
väcktes att åvägabringa en historisk utställning af analog art med 
den s. k. silfverutställningen, som egde rum derstädes år 1887, 
kunde detta förslag icke under nuvarande förhållanden realiseras. 
vSedan frågan härom upptagits af Svenska slöjdföreningen, som gil
lat planen att i hufvudstaden söka åstadkomma en utställning af 
konst- och konstslöjdföremål från den gustavianska tiden (1770— 
1800) samt för ändamålet dels anvisat behöfliga medel, dels för
hyrt utställningslokal i atelierbyggnadsbolagets hus vid Kungs
trädgården i Stockholm för tiden 15 Febr.—15 April, och före
ningen dessutom erhållit H. M. Konungens nådiga tillstånd 
att såväl ur H. Maj:ts egna, som ur statens samlingar i 
husgerådskammaren utvälja de möbler och öfriga föremål, som 
kunde för utställningen vara behöfliga, ansåg sig äfven Natio
nalmuseum böra stödja densamma, dels genom lån af utställ- 
ningsmateriel, dels med lämpliga föremål ur musei egna och 
Lifrustkammarens samlingar, samt från de staten tillhöriga sam
lingarna på de kungliga slotten. Med af Kongl. Maj:t i skrifvelse 
den 13 Mars 1891 gifvet nådigt tillstånd öfverflyttades sålunda från 
Nationalmuseum 35 föremål och från Lifrustkammaren 8, samt 
från Drottningholms slott 35 och från Gripsholm 1, hvilka finnas 
förtecknade i den öfver utställningen utgifna vägledningen. Ut
ställningens närmare anordnande öfverlemnades åt en komité, i 
hvilken Nationalmusei intendent samt amanuensen vid konstslöjd
afdelningen ingingo såsom ledamöter. Denne senare var under 
två veckor uteslutande och på af intendenten gifvet uppdrag sys
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selsatt i och för utställningen. Den öfver densamma utgifna väg
ledningen författades af nämnde tjenstemän vid Nationalmuseum, 
nämligen afdelningen rörande målningar, handteckningar och gra
vyrer af undertecknad Upmark och den öfriga delen af amanu
ensen Looström, som tillika var utställningens sekreterare. Af en 
del interiörer samt af ur stilsynpunkt mera typiska föremål på 
utställningen har genom artisten C. F. Lindberg ett antal foto
grafier tagits, hvarigenom både minnet af utställningen blifvit hugfäst 
och den konstindustriela mönsterbladsamlingen vunnit en värde
full tillökning.

Sistnämnda samling, som numera räknar omkring 2,000 blad, 
har under året börjat ordnas i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med det system, som följts vid Kejserliga österrikiska konstslöjd- 
museet i Wien, ehuru med förenklingar af dervarande mångfaldiga 
underafdelningar.

B o k sa m lin g e n . På konstafdelningen utgör tillökningen 279 
nr, hvaraf tidskrifter 188, allmän konsthistoria 16, arkitektur 10, 
skulptur 8, måleri 9, gravyrkännedom 4, kataloger och diverse 44. 
På konstslöjdafdelningen utgör tillväxten 35, eller tillsammans för 
båda afdelningarna 314 nr.

S a m lin g a r n a  å de k o n g l. s lo tten . Drottningholm. Den 
i Nationalmusei förråd hittills förvarade, af grefve A. G. Bielke 
1876 till statens samlingar skänkta stora oljemålningen af Ehren- 
strahl: Venus och Adonis, dat. 1665, hvilken med museinämndens 
medgifvande förflyttats till Drottningholm, har derstädes på PI. M. 
Konungens bekostnad blifvit uppsatt som plafond i den nyligen 
anordnade s. k. Oscarssalen i öfre våningen; den motsvaras der 
värdigt af de staten tillhöriga väfda Mortlaketapeter, med hvilka 
väggarna äro beklädda, samt af den ståtliga uppsättning af snidade 
och förgylda möbler i karolinsk stil, hvilka H. M. Konungen in
köpt från Mälsåker. Det konstnärligt ordnade rummet utgör i sitt 
nuvarande skick ett tilltalande och representativt prof på ett prakt
gemak från den karolinska tiden.

Gripsholm. Af för por trätt samlingen nyförvärfvade målningar 
ha 4, hvaraf 2 ur den af II. M. Konungen skänkta Mälsåkersam-
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lingen, blifvit i slottet uppsatta. I följd af denna och öfriga mot
sedda tillökningar har en sal i nedre våningen af Drottningflygeln, 
mellan det s. k. hofmästarinnerummet och de danska rummen, måst 
utrymmas för att tills vidare lemna plats för äldre svenska por
trätt. Här förut befintliga äldre engelska och tyska porträtt ha 
flyttats dels till det s. k. gobelinsförmaket i samma våning, dels 
till andra lokaler. De fyra små rummen i Griptornet upptagas nu 
af porträtt af a) tyska furstar och furstinnor af husen Sachsen, 
Hannover, Wiirtemberg m. fl. i smärre format, b) af husen Hessen- 
Ivassel och Kurland, c) af huset Habsburg m. fl., d) af huset Sa- 
voyen jemte ett antal porträtt af påfvar och kardinaler. Äfven i 
öfriga lokaler har en del omflyttningar egt rum, allt i ändamål att 
i sammanhängande begränsade grupper samla beslägtade bilder, 
ett arbete, som nu i allt väsentligt kan anses afslutadt, för så vidt 
det rör de inom det egentliga slottet befintliga målningarna. Det 
måste likväl härvid framhållas, att den nu vidtagna anordningen 
ej får anses definitiv, enär, i händelse af en restaurering af slottet 
eller någon del deraf, en ändring i det nu följda systemet blir nöd
vändig, äfvensom att trängseln i samlingen endast kan minskas 
genom anordnande i vindsvåningen af en särskild större tafvelsal 
samt genom en utgallring af obehöfliga dubletter eller eljest värde
lösa arbeten.

Med anledning af Nationalmusei nämnds och intendents fram
ställning i underd. skrifvelse den 1 Febr. 1889 och den 7 Nov. 
1890 har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 29 Maj 1891 be
stämt, att Gripsholms slott och statens der förvarade konstsam
lingar skola, då slottet ej är upptaget för den Kongl. familjens 
räkning, årligen hållas för allmänheten tillgängliga under Juni, 
Juli, Augusti och September månader å de tider samt mot den 
afgift och enligt de närmare bestämmelser i öfrigt, dem Riks- 
marskalksembetet eger föreskrifva, under iakttagande deraf, att 
efter samråd med Nationalmusei intendent förevisningen anordnas, 
i den mån ske kan, på sätt som vid förevisning af museer är ve
dertaget. Slottet skulle i enlighet härmed under sön- och helg
dagar samt för öfrigt en dag i veckan hållas tillgängligt å be
stämda timmar, men i öfrigt efter anmälan hos vaktmästaren. Af- 
giften skulle å sön- och helgdagar ej sättas högre än 10 öre, å
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andra dagar ej högre än 50 öre. Under det förflutna året har 
denna förevisningsanordning emellertid ej kunnat tillämpas, enär 
åtskilliga smärre förändringar af trappuppgångar och passager 
härför varit nödvändiga.

Likaledes har Kongl. Maj:t med anledning af hvad Museinämn- 
den i underd. skrifvelse den 7 Nov. 1890 hemstält, bemyndigat 
Kongl. Ofverintendentsembetet att uppdraga åt brandchefen i Stock
holm, kommendörkaptenen B. Hollstén, stadsarkitekten A. L. Hedin 
och arkitekten J. F. Lilljekvist att besigtiga Gripsholms slott samt 
afgifva förslag till de åtgärder, jemte kostnaderna för desamma, 
hvilka kunna finnas erforderliga för att skydda slottet och de der 
förvarade samlingarna mot eldfara, dels ock anbefalt Öfverinten- 
dentsembetet att till Kongl. Maj:t inkomma med nämnda förslag 
jemte eget underdånigt utlåtande i ärendet. Besigtningen egde rum 
förliden höst, och det af besigtningsmännen afgifna förslag har 
jemte Öfverintendentsembetets instämmande utlåtande blifvit till 
Kongl. Maj:t öfverlemnadt. Det går i hufvudsak ut på att genom 
brandmurar och jerndörrar indela byggningen i från hvarandra full
komligt isolerade afdelningar, för hvilket ändamål den nuvarande 
vindsvåningen och vattentaket behöfva undergå en genomgripande 
förändring.

Gripsholmsföreningen har fortsatt sin verksamhet. Sedan den 
genom nådigt handbref den 5 April erhållit H. M. Konungens löfte 
om ett bidrag för restaurationsändamål af 12,000 kronor, har den 
till Kongl. Maj:t öfverlemnat de i föregående årsberättelse omför- 
mälda, genom dess försorg utarbetade restaurationsritningarna jemte 
tillhörande beskrifning och kostnadsförslag, hvarvid den hemstält, 
huruvida ej redan nu åtgärder skulle kunna vidtagas för att på
börja restaurationsarbetet, samt erbjudit sig att för detta ändamål 
ställa till förfogande de medel, omkring 6,000 kronor, som för
eningen dittills utöfver kostnaderna för ritningar och literära pu
blikationer insamlat. Kongl. Maj:t har efter Öfverintendentsembetets 
och intendentens å Gripsholm hörande genom nådigt beslut den 
18 Sept. 1891, med anledning af hvad föreningen hemstält, funnit 
godt medgifva, att restaurering af Rikssalen samt af derunder 
belägna tre rum i längan mellan Grip- och Fängelsetornen må ega
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rum i öfverensstämmelse med inlemnade ritningar och under Öfver- 
intendentsembetets kontroll.

Intendenten vid Gripsholms slott, kabinettskammarherren m. m. 
Bror Axel Fredrik von Arbin, som född 1831, år 1884 förordnades 
till sin ofvannämnda befattning, har efter en längre tids sjuklighet 
den 7 Sept. 1891 aflidit. Intendent sbefattningen har sedan dess 
uppehållits af hofintendenten m. m. C. A. Knut Almlöf.

Ulriksdal. Samtliga hängande föremål såsom ljuskronor, speglar, 
taflor, tillhöriga statens här förvarade konstslöj dsamlingar, ha un
der sommaren försetts med nya snören, enär de gamla hotade att 
brista.

D ep o sitio n er  och  fly ttn in g a r . A. I Nationalmuseum ha 
under året varit såsom deposita exponerade följande föremål:

Maj

Juli

Dec.

»

8. Af arkitekten G. Wickman.
Förslagsritningar till ett riksdagshus på Skepps

holmen samt till d:o på Riddarholmen. Aterlemnade.
3. Af Teaterbyggnadskonsortiet.

Modell i gips till den nya teaterbyggnaden i Stock
holm . Åt erlemnad.

» Af kyrkorådet i Jakobs och Johannes’ församlingar.
Dopfat af silfver med framställning af Jesu dop.
Dopkanna af silfver med framställning af Jesus 

välsignande barnen och af den Hel. Andes utgjutande.
Dopskål med upphöjning i bottnen.
Kalk med patén.
vSamtliga qvarstå tills vidare.

» Af ståletsaren Hj. Norrström.
Vaser, 2, af etsadt och delvis förgyldt stål. Kolos

sala. Återstälda.
11. Af H. M. Konungen.

Densammes porträtt, hel stående figur, oljemålning 
af O. Björck 1891. Qvarstod vid årets slut.

» Af Stockholms glasmåleri : Neumann & Vogel.
Kyrkfönster: Petri gång på vattnet. Återstäld.
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Glasmålningar, 2, med evangelisternas tecken. Åter- 
stälda.

Glasmålning med Konung Oscar II:s bröstbild, om- 
gifven af landskapsvapnen. Återstäld.

Dec. 11. Af löjtnant G. Tamm.
Bord af inlagdt trä med familjerna Tamms ocli 

Adelsvärds vapen, utfördt efter ritning af Agi Linde
gren af A. O. Löfmark. Återstäld.

B. Till Nationalmuseum ha flyttats:
a. Från Drottningholm: ett antal oljemålningar, aqvareller, teck

ningar m. m. afsedda att utställas å den gustavianska utställningen 
och förtecknade i den öfver utställningen utgifna tryckta vägled
ningen. Återstälda.

b. Från Gripsholm:
Nr 265. Porträtt af Gustaf III i karuselldrägt.
» 1135. Fredrik II af Danmark, relief i alabaster. Båda 

återstälda.

C. Från Nationalmuseum ha flyttats:
a. Till Drottningholm:
Venus och Adonis, oljemålning af D. Klöcker, 1665. Uppsatt 

som plafond i Oscarssalen.
b. Till Gripsholm ha bl i f vi t återförda:
Nr 659. Porträtt af en okänd dame.
» 1189. » » kon. Ludvig XV af Frankrike.

.» 1271. » » czar Peter I af Ryssland.
» 152. » » Johan Rosenhane.
» 309. » » prins Eugène af Savoyen,

hvarjemte till samma slott öfverförts för att med dess sam
lingar införlifvas:

Porträtt af konung Carl II af England, oljemålning af okänd. 
Gåfva af Konung Oscar II 1889.

Porträtt af en okänd man (Mauritz Soop?) oljemålning af okänd. 
Gåfva af Konung Oscar II 1889.

Porträtt af landskapsmålaren C. J. Fahlcrantz, oljemålning af 
C. F. von Breda. Köp 1890.
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Porträtt af drottning Henrietta Maria af England, oljemålning 
tillskrifven W. Honthorst. Gåfva af fru Königswarter 1891.

c. Till Örebro museum ha enligt beslut den 9 Okt. 1891 såsom 
deposition öfverlemnats följande 3 oljemålningar:

Kronberg, J., Gustaf Vasa emottager den svenska bibelöfver- 
sättningen. (Carl XV:s saml. Nr 126.)

Cederberg, J. P., Midvinter i Australien, utsigt af Melbourne. 
(Se ofvan sid. 6.)

Zetterström, M., Dalfolk. (Se ofvan sid. 2).

d. Till Linköpings museum enligt beslut den 11 Dec. likaledes 
följ ande olj emålning:

Larsson, S. Marcus, Kristianiafjorden. (Carl XV:s samling. 
Nr 130.)

e. Till Sjöofficer ssällskap et i Stockholm, enligt beslut den 11 
Dec., likaledes:

Mayer, A., Utsigt från Spetsbergen, oljemålning. (N.M. 1886.)
Lingelbach, J. (?), Sjöslag mellan turkar och malteser, olje

målning. (Se ofvan sid. 6.)
Cederholm, A. F., Carl XIV Johans hyllning, gouache. (Carl XV:s 

samling. Nr 417.)
Okänd italiensk mästare, Sjöstycke, fartyg i storm, oljemål

ning. (N.M. 226.)
Okänd italiensk mästare, Flodlandskap med ett rundt torn, 

oljemålning. (K.M. 374.)
Courtois, J., tillskrifven, Bataljstycke, oljemålning. (N.M. 788.)

Personalen. Semester har åtnjutits af intendenten och de 
båda amanuenserna, hvarjemte d:r Göthe för helsans vårdande 
haft 6 veckors ledighet. Konservatorn professor Holm har haft 
6 veckors tjenstledighet, sekreteraren e. o. amanuensen Ossbahr 
för en utländsk studieresa 2 månaders ledighet. Intendents- 
befattningen har under 2 veckor uppehållits af d:r Göthe, under 
4 veckor af d:r Looström. E. o. amanuenserna Ossbahr, Folcker 
och Wåhlin ha haft förordnanden som amanuenser resp. 5, 7 och
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2 veckor, hvarjemte Folcker uppehållit konservatorns befattning 
under dennes tjenstledighet.

Amanuensen d:r Looström har den 30 April mottagit Kongl. 
Akademiens för de fria konsterna förordnande att vara akademiens 
sekreterare under arbetsåret 1891—1892, e. o. amanuensen Ossbahr 
har af Kongl. Maj:t förordnats att under föreståndaren för lifrust- 
kammaren d:r Ekhoff för halfåret Januari—Juni 1892 beviljad 
tjenstledighet förestå dennes befattning.

Intendenten samt amanuenserna Göthe och Looström ha besökt 
utställningarna i Göteborg. Den förstnämnde har i konsthistoriskt 
syfte besökt slott, herresäten och kyrkor i Skåne, Danmark, Söder
manland och Vestmanland. D:r Göthe har studerat tafvelsamlingen 
på Tidön samt utställningen af äldre mästares arbeten i Köpen
hamn. Amanuensen Looström har besökt den i Köpenhamn på
gående rokokoutställningen. E. o. amanuensen och sekreteraren Oss
bahr har enligt lemnadt uppdrag varit sysselsatt med ordnande 
och katalogisering af furstens af Schwarzburg-Rudolstadt vapen
samling i Schwarzburg. E. o. amanuensen Folcker har med under
stöd af statsmedel företagit en studieresa i Tyskland, Belgien och 
England, hvarunder bland annat besökts museer i Berlin, Dresden, 
Leipzig, Köln, Krefeld, Brtissel och London, i särskildt syfte att 
taga kännedom om ordnande och konservering af der befintliga 
samlingar af gravyrer, handteckningar och textilföremål; öfver 
d erunder gjorde iakttagelser har Folcker sedermera till musei- 
nämnden afgifvit reseberättelse.

T jä n stereso r . Intendenten har i tjensteärenden vistats å Grips- 
holm 11 dagar, å Drottningholm 1 dag, å Haga 1 dag; amanuensen 
Göthe har likaledes besökt Drottningholm 1 dag; amanuensen Loo
ström Drottningholm 3 dagar, Ulriksdal 2, Haga 1 dag; e. o. amanu
ensen Ossbahr Drottningholm 1 dag.

U tg ifn a  arb eten . Från Nationalmuseum eller af dess tjenste- 
män har under år 1891 utgifvits:

Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1890, under
dånig berättelse, afgifven af Nationalmusei intendent, Nr 12 af 
Meddelanden från Nationalmuseum.



Å R S B E R Ä T T E L S E  F Ö R  1 8 9 1 . 23

Göthe, G.y Populära taflor. (Nordisk Tidskrift 1891, sid. 51—59.)
-----, Karl Madsen. Holländsk Malerkunst. Anmälan. (Nordisk

Tidskrift, sid. 376-378.)
-----, Wer ist Rembrandt von Max Lautner. Anmälan. (Nor

disk Tidskrift 1891, sid. 520—526.)
Looström, L Den Svenska konstakademien under första år

hundradet af hennes tillvaro (1735—1835). Ett bidrag till den 
svenska konstens historia. Häft. 3, sid. 297—540, slutet.

-----, Gustaviansk stil. Föredrag hållet i den af Svenska slöjd
föreningen i samverkan med Nationalmuseum anordnade gustavi
anska utställningen i Stockholm 1891 (Meddelanden från Svenska 
slöjdföreningen 1891. Sid. 58—77).

----- och Upmarky G.} Vägledning i den gustavianska utställ
ningen i Stockholm 1891. 25 sid. 8:o.

D:r Looström har derjemte liksom under närmast föregående 
år ombesörjt utgifvandet af Meddelanden från svenska slöjdför
eningen Nr 19 samt Mönster för konstindustri och slöjd, årg. XVIII.

Ossbahr, C. A., David Casparsson Kohl, en svensk ståletsare 
på 1600-talet. (Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 1891, 
sid. 34—57.)

----- , Eine Hakenbüchse aus der zweiten Hälfte des XV Jahr
hunderts (Zeitschrift des Münchener Alterthumsvereins 1891).

Upmark, G.} Vadstena slott 1545—1620. I. (Svenska Forn
minnesföreningens Tidskrift Nr 22, sid. 53—70 med 10 textillustra
tioner.)

-----, Vadstena slott, 1 blad text i stor folio med textillustra
tioner och 5 foliopl. (Utgör häft. 6 af Svenska konstminnen från 
Medeltiden och Renässansen, aftecknade och beskrifna på föran
staltande af Svenska Fornminnesföreningen.)

---- , Svenska Riddarhuset, 13 sid. text i stor folio med
7 textillustrationer till en samling etsningar af R. Haglund.

-----, Den gustavianska utställningen i Stockholm. (Svensk
konstslöjd, sid. 12—15.)

----- , Jeremias Falck. Sein Leben und seine Werke von J. C.
Block. Anmälan i Repertorium für Kunstwissenschaft, sid. 327 
—334.
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Wåhlin, Karl, Fyra svenska konstnärer: G. W. Palm, J. P. 
Södermark, C. G. Hellqvist, C. Flodman (Nordisk Tidskrift sid. 
181—190).

Förvaltningen. Museinämnden har såsom sådan sammanträdt 
13 gånger, hvarjemte den tagit del i inköpsnämndens (2) och vägg- 
målningsnämndens (7) sammanträden.

Protokoll i förvaltningsärenden utgöra 49.
Diariet upptager 349 ärenden, hvaraf 30 kungl. bref, beslut och 

remisser samt skrifvelser från andra embetsverk.
I registraturet upptagna, utgående skrifvelser äro 39; 235 för

sändelser ha befordrats genom postverket.

S tatens inköpsnäm nd. Ledamöter för året voro jemte Na- 
tionalmusei nämnds fem ordinarie medlemmar, förste hofmarskalken 
grefve N. von Rosen, godsegaren W. Walldén, amanuensen d:r 
G. Göthe, valde af museinämnden, samt professorn grefve G. von 
Rosen, majoren A. Edelsvärd, bildhuggaren Th. Lundberg, valde 
af kgl. akademien för de fria konsterna.

Suppleanter för de förre voro kgl. öfverbibliotekarien grefve 
C. Snoilsky, som vid inköpet inträdde för hr Walldén, general
direktör R. Åkerman, redaktör O. Granberg; för de senare pro
fessor J. Börjeson, som inträdde för grefve G. von Rosen, genre
målaren A. Jungstedt och professorn A. Malmström, hvilken in
trädde för hr Edelsvärd.

Till inlösen hade blifvit hembjudna och insända skulpturverk 
(2 nr) af Agnes Kjellberg och W. Åkerman, oljemålningar (27 nr) 
af C. G. V. Carleman (2), K. Caullvine (2), A. Jungstedt, G. Kall- 
stenius, J. Kindborg (5), E. Lundström, A. Nordgren (2), G. Pauli, 
G. Romin, G. Saloman, A. Schultzberg, R. Thegerström, Hildegard 
Thorell (2), E. Westman (2), Maria Wrangel (2), A. Österlind (2); 
pasteller (2 nr) af A. Wallander; aqvareller (3 nr) af Anna Palm 
och G. Romin (2); pennteckning (1) af G. von Rosen.

Inköpsnämndens sammanträde egde rum den 21 Oktober och 
till inköp föreslogos:

W. Åkerman, Öfvergifven, statyett i brons, kr. 1,000: —.
Hildegard Thorell, Damporträtt, oljemålning, kr. 800: —.
Förslaget blef af Kongl. Maj:t godkändt den 6 November.
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V ä g g m å ln in g sn ä m n d e n  har haft 7 sammanträden och här
vid bland annat granskat och bedömt de täflingsskisser, som med 
anledning af föregående år utfärdad förnyad inbjudning inkommit. 
Den har derjemte till Kongl. Maj:t ingått med förslag rörande ut
förandet af väggmålningar i Nationalmuseum. Rörande dess verk
samhet hänvisas i öfrigt till den redogörelse, som särskildt utgif- 
ves såsom Meddelande N:r 13 från Nationalmuseum.

B e sö k e n  å sö ck n ed a g a r  u tgöra:
1891 1890 1889 1888 1887

å fridagar . .................  36,002 45,028 35,477 40,342 46,879
> betalningsdagar........ 5,386 6,879 5,280 7,038 6,736
med frikort. .................  3,695 3,802 3,817 4,898 4,341

Summa 45,083 55,709 44,574 52,278 57,956
På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

Månad. Fridagar. Bet.-dagar. Frikort. iSumma. Inkom st.
Januari ...... ............ 2,043 142 319 2,504 71 —
Februari .... ............ 3,694 176 381 4,251 88 —
Mars ......... ............ 1,959 166 358 2,483 83 —
April ......... ........... 2,937 295 560 3,792 147 50
M aj............ ...........  2,344 322 319 2,985 161 —
Juni ............ 4,777 942 198 5,917 471 —
Juli ............ 4,203 936 143 5,282 468 —
Augusti....... ............ 3,391 971 152 4,514 485 50
September .. ............ 3.171 706 292 4,169 353 —
Oktober .... ............ 4,091 425 424 4,940 212 50
November .. ............ 2,251 209 361 2,821 104 50
December .. ............ 1,141 96 188 1,425 48 —

Summa 36,002 5,386 3,695 45,083 2,693 —

Högsta antalet besökande å fridag förekom Fredagen 26 Juni 
med 982 personer. Lägsta antalet besökande å fridag Tisdagen 
15 December med 83 personer; högsta antalet besökande å betal
ningsdag Torsdagen 25 Juni 240 personer; lägsta antalet besökande 
å betalningsdag Torsdagen 15 Januari, Lördagen 11 April och 
Torsdagen 3 December 5 personer. Med stöd af samma beräknings- 
sätt som under föregående år kunna söndagsbesöken antagas hafva 
uppgått till omkring 154,000 personer, hvilket jemte besöken å
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hvardagarna tillsammans gör omkring 199,000 personer. Minsk
ningen i jemförelse med år 1890, då motsvarande siffra beräknades 
till 220,000 personer, är således ej obetydlig. I någon mån torde 
denna minskning ha berott af den på våren anordnade gustavianska 
utställningen, som besöktes af 6,693 personer, samt sedan af den 
sänkning i antalet Stockholmsresande, som hade sin grund i de 
under sommarmånaderna pågående och lifligt besökta utställnin
garna i Göteborg. Men man kan knappast neka, att de många små- 
utställningar, af stundom föga betydande konstföremål, som oupp
hörligt och utan någon gemensam plan anordnas i hufvudstaden, 
verka förslöande och slappande på konstintresset och derigenom 
äfven indirekt inverka på museibesöken.

S tu d ier  och  k o p ier in g . Fritt tillträde till samlingarna har 
beviljats åt:

1891 1890 1889 1888 1887
Män..................  131 141 139 150 153
Qvinnor ...........  150 171 175 164 162

Tillsammans 281 312 314 314 315

Af de personer, som erhållit denna tillåtelse, iäro:
Män. Qvinnor. Summa.

Konstnärer, tecknare......... 14 12 26
Lärjungar af konstakademien ..... 14 8 22

» » tekniska högskolan 8 — 8
» » » skolan .... 25 58 83
» » enskilda konstnärer 10 34 44

Yrkesidkare.................................. 33 12 45
Literatörer och konstvänner....... 18 11 29
Öfriga............................................. 9 15 24

Tillsammans 131 150 281

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:
Män. Qvinnor. vSumma.

Kopiering i tafvelsamlingen....... 58 70 128
Teckning i skulptursamlingen och konstindu

strisamlingen     ................................ . 32 61 93
Studier i allmänhet........................................... 41 19 60

Tillsammans 131 150 281
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Af under året kopierade målningar komina på
Italiensk-Spanska afdelningen 7 kopior efter 7 konstverk
Nederländska » 16 » » 9 »
Franska » 6 » 4 »
Norsk-Danska » 50 » » 25 »
Svenska » 126 » 61 »

Tillsammans 205 106
Bland kopierade målningar har

Flodman, Strandutsigt, nr 1,409 återgifvits 15 gånger
Rasmussén, Utsigt från Iiardanger, » 1,335 » 7 »
Rydberg, Vårlandskap, » 1,059 » 6 »
Salmson, Axplockerskan, » 1,362 » 6 »
Thörne, Vårlandskap, » 1,406 » 5 »
Rosenberg, Höstdag efter dimma, » 1,417 » 5 »
Raab, Räf, » 1,130 » 4 »
Nordgren, Fiskarstugor, » 1,171 » 4 »
Gude, Utomskärs, » 1,264 » 4 »
Törnå, Vårlandskap, » 1,342 » 4 »
Henningsen, Nytorv i Köpenhamn, » 1,377 » 4 »
Wallander, Positivspelare, » B. 215 » 4 »
Ekström, Solglitter, » 1,426 » 4 »

I skulptursamlingen ha enligt gjord anmälan 62 teckningar ut
förts af 29 personer.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha på Tisdagar och 
Fredagar för studier utlemnats 284 nr (volymer, portföljer eller 
enskilda blad). För de fyra närmast föregående åren utgjorde 
motsvarande siffror 323 (1890), 277 (1889), 368 (1888), 408 (1887). 
Minskningen torde i väsentlig mån få tillskrifvas den omständig
heten, att gravyrsalen, under det värmeledningen ändrades, måste 
hållas stängd för allmänheten. Efter i samlingen befintliga aqva- 
reller ha utförts 28 kopior af 14 personer.

I konstslöj dsamlingarna ha under året 250 föremål blifvit 
kopierade af 210 personer. Motsvarande siffror för de närmast 
föregående åren äro 359 och 260 (1890), 347 och 273 (1889). Or
saken till minskningen torde till någon del vara att söka i den 
under våren pågående gustavianska utställningen, hvars rikedom 
på mönster flitigt begagnades af mönsterritare och yrkesidkare.
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Rörande studier i samlingarna på de kungliga slotten föreligga 
för året inga detaljerade uppgifter. De ha dock som vanligt varit 
talrikt besökta af resande.

D e n  e k o n o m isk a  stä lln in g en .
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8,68i: 15 44,150: — 52,831:15 Ordinarie statsanslag ... 52,042: 52 658:55 130:08 52,831:15
1,485: 47 4,046:56 5,532:03 Extra statsanslag ........... 4,408; 20 1,123: 83 _ 5-532:03

— 51:74 5*: 74 Tillfällig räntevinst ____ — 5i: 74 — 51:74
9 ii-  75 2.693: — 3,604: 75 Förevisningsmedel ....... 2,227: 75 U377: — — 3,604:75
118:75 1,613:20 i,7 3 i:9 5 Katalogmedel .......  .. . II5  - i >i 16: 95 500: — 1,731:95
300: — — 300: — Gripsholms slotts bidrag 173: “ 127: — — 300: —

31,916: 76 12,647:53 44,564: 29 J. S. Gieseckes donation 15^53:27 29,311:02 — 44,564:29
533: 33 4,329:3 ° 4,862: 63 J. H. Scharps donation 63: - 4>799: 63 — 4,862: 63

43.947:21 69,531:33 i!3,478: 54 74,282:74 38.565:72 630: 08 113,478:54

I behållningen från 1890 å ordinarie statsanslag ingår ett af 
bildhuggaren Lundberg återburet förskott af 3,500 kr., som seder
mera efter aflemnandet af gruppen Fosterbröderna till honom blifvit 
åter utbetalt.

I inkomstposten »Öfriga statsanslag» ingå:
Ersättning för postförsändelser i tjensteärenden 46: 56.
Extra anslag till konstslöjdsamlingen 4,000: —.
Inkomsten å katalogmedel utgöres af behållningen å slutsålda 

trettonde upplagan af förteckning öfver oljefärgstaflor m. m. i 
Nationalmuseum.

J. S. Gieseckes donations inkomst utgöres af:
Hyresmedel ................... ..... ...................................... kr. 11,200: —
Räntemedel  ................................................................. » 1,333: 92
Amortering å utlemnadt lån ........................... .........  » 113: 61

Summa kr. 12,647: 53
Donationens femårsfond, som vid årets början utgjordes af 25,000 

kronor, minskades genom utbetalande af 4,000 kr. som pris för 
täflingsritningar till 21,000 kr., hvarefter den ökats med 5,000 kr.,
så att den vid årets slut åter utgjorde ................  kr. 26,000: —

Trpt kr. 26,000: —
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Trpt kr. 26,000: —
Den återstående behållningen utgöres af anslag till

egendomarnas underhåll.................    » 592: 45
Amorteradt belopp ....................................................... » 453: 89
Till nämndens disposition stående ..................   » 2,264: 68

Summa 29,311: 02.
Det bristfälliga skick, i hvilket den J. S. Gieseckes donation 

tillhöriga egendomen nr 59 vid Drottninggatan befinner sig, har 
stält museinämnden i valet mellan å ena sidan en genomgripande 
och dyrbar reparation utan motsedd förhöjning i hyresinkomst, 
samt å andra sidan en total ombyggnad af fastigheten, hvarigenom 
tomtutrymmet skulle bättre än för närvarande kunna tillgodogöras 
och hyresafkastningen ökas. Sedan nämnden för sin del beslutat 
sig för det senare alternativet, har underdånig framställning härom 
blifvit gjord, hvilken af Kongl. öfverintendentsembetet och af
Justitiekanslersembetet blifvit i hufvudsak tillstyrkt.

Till inköp för samlingarna hafva utgått:
Af ord. anslaget till konstsamlingarnas ökande....... kr. 8,797: 93
» » » » lefvande svenska konstnärers

arbeten ................................................................... » 7,550: —
extra anslag till konstslöjdsamlingen.................  » 2,301: 30

» förevisningsmedel ..................      » 100: —
» J. S. Gieseckes donationsmedel...........................  » 6,752: —

Summa kr. 25,501: 23
Till statsverket ha återburits:

Besparing å anslaget till brännmateriel..................... . kr. 129: 92
» » » » underhåll af golf, fönster m. m. » —: 16

Fjerde och sista af betalningen å af statskontoret år
1887 lemnadt katalogförskott...................... .................  » 500: —

Summa kr. 630: 08

Stockholm i Mars 1892.

GUSTAF UPMARK.








