
MEDDELANDEN FRÅN NATIONALMUSEUM NS 15.

STATENS

K O N ST SA M L IN G A R S
TILLV Ä X T OCH FÖ RVALTNING

1892 .

U N D ER D Å N IG  BERÄTTELSE

AF.GIFVÉN

N A T I O N  A L M U S E l  I N T E N D E N T .

S T O C K H O L M  
IVAR HLEGGSTRQMS BOKTRYCKERI 

1893.  '





MEDDELANDEN FRÅN NATIONALMUSEUM NB 15.

STATENS

K O N STSA M LIN G A R S
TILLV Ä X T OCH FÖRVALTNING

1892 .

UND ER D Å N IG  BERÄTTELSE  

A F G IF V E N

N A T I O N A L M U S E I  I N T E N D E N T .

S T O C K H O L M
IVAR H/EGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 

1 8 9 3 .





Årsberättelse för 1892.

Tillväxten af samlingarna har under det gångna året varit 
betydlig, och i allt ha för de olika afdelningarna förvärfvats 3,962 
nummer, hvaraf 309 genom köp för ett sammanlagdt belopp af 
21,445 kronor, återstoden 3,653 nummer genom gåfvor eller byte. 
Bland gifvarne må i främsta rummet med tacksamhet nämnas 
H. M. Konungen, som till svenska staten öfverlemnat de dyrbara 
konstverk, hvarmed H. M. nyligen låtit pryda Stockholms och 
Drottningholms slott, och som visat sitt intresse för en annan af 
af statens samlingar, den å Gripsholm, både genom en gåfva af 
konstföremål och genom anvisande af medel till restaurering af 
slottets ansenligaste rum, den gamla sedan 1600-talet med porträtt 
prydda rikssalen. Riksdagen har till inredning af vissa rum i 
Nationalmuseum beviljat nödiga medel. Museet står härjemte för 
sina samlingars tillökning i tacksamhetsskuld till ett stort antal 
enskilda personer, bland hvilka här anföras ingeniör Gustaf Mauritz 
Lamm, den under året bortgångne konstvännen, samt grosshand
laren August Röhss i Göteborg. Den förre har genom testamente 
till Museum öfverlemnat hela sin samling af konst- och konstslöjd- 
föremål, bland hvilka i synnerhet profven på modern svensk gravyr
konst äro af betydande värde, men han har derjemte haft sina 
tankar riktade på främjandet af det konstvetenskapliga studiet i 
Sverige och för detta ändamål till Museum donerat en prisfond å 
10,000 kronor, hvaraf räntan hvart tredje år kan utdelas såsom 
pris för konstvetenskapligt arbete, samt en stipendiefond å lika
ledes 10,000 kronor, hvaraf räntan hvart annat år skall utgå såsom 
reseunderstöd till en museitjensteman. De båda fonderna skola 
till minne af gifvarens fader bära namnen »Jacques Lamms pris
fond» och »Jacques Lamms stipendiefond».
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Den välvilja, för hvilken statens konstsamlingar alltifrån Natio- 
nalmusei stiftande från konstvänners sida varit föremål, hade 
hos Museinämnden sedan någon tid framkallat tanken att hugfästa 
minnet af dess förnämsta välgörare genom att å en i Museum upp
satt minnestafla inrista deras namn. Denna tanke har under året 
blifvit förverkligad, i det brukspatron C. Ekman på Finspång till 
Museum förärat tvenne vid Grafversfors huggna taflor af mörk 
polerad granit, hvilka blifvit fästa å trapphusets väggar, och a f 
hvilka den ena för närvarande bär följande namn:

Drottning Josephine.
Carl XV.
Oscar II.

M. v. Wahrendorff. 1863.
C. L. Kinmanson. 1872.

A. G. Bielke. 1877.
P. F. Wahlberg. 1877.

J. Sofia Giesecke. 1880.
M. H. Lundgren. 1886.

J. H. Scharp. 1890.
G. M. Lamm. 1892.

För de olika museiafdelningarnas tillväxt och bearbetning 
lemnas följande redogörelse:

Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 21 nr, hvaraf 15 
genom inköp för 4,352 kr., 6 såsom gåfvor.

Med hufvudsamlingen ha införlifvats 18 nr, med gipssamlingen 3. 
A. Köp.

Maj 6. Porträttbyst af H. M. Konungen i något mera än naturlig 
storlek, utförd i marmor af professor J. Börjeson. 
Sign. /. Börjeson 1892. N. M. nr 831. Bysten be- 
stäldes 1889 till minne af H. M. Konungens 60-års 
födelsedag (se årsberättelsen för 1889) för J. S. Gieseckes 
donations medel.

» » Porträttbyst af friherre Louis de Geer, gips i naturlig
storlek, utförd af P. Hasselberg, sign. Hasselberg 1892..
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N. M. nr 832. Bestäld af Museinämnden för J. S. 
Gieseckes donations medel.

Maj 6. Porträttmedaljong af målaren Elias Martin, gips, sign. 
Sergel f  1787. N. M. nr 833.

Juni 17. Porträttmedaljonger i brons, 10 st., i liten skala, ut
förda af professor Ad. Lindberg och framställande:

Öfverbibliotekarien grefve C. Snoilsky, sign. och 
dat. 1879. N. M. nr 834.

Öfverstekammarherren friherre C. J. Bonde, sign. 
och dat. 1887. N. M. nr 835.

Godsegaren friherre C. E. Cederström, sign. och 
dat. 1887. N. M. nr 836.

Målaren professor G. W. Palm, sign. och dat. 1887. 
N. M. nr 837.

f. d. Öfverståthållaren friherre C. G. af Ugglas, 
sign. N. M. nr 838.

v. Häradshöfdingen C. Dahlgren, sign. och dat. 
1889. N. M. nr 839.

Generalen grefve C. S. A. Lagerberg, sign. och 
dat. 1890. N. M. nr 840.

Prseses i akademien för de fria konsterna friherre 
J. Nordenfalk. N. M. nr 841.

Fröken Anna H., sign. och dat. 1890. N. M. nr 842.
f. d. Statsrådet G. Wennerberg, sign. och dat. 1891. 

N. M. nr 843. Statsinköp med ett mindre tillskott af 
Musei medel.

Okt. 14. Porträttmedaljong af kabinettskammarherren F. v. Dardel, 
gips, sign. A . Lindberg 1892. N. M. nr 844. Afgjut- 
ning af den medaljong, som Museinämndens ledamöter 
bestält och förärat åt F. v. Dardel med anledning af 
att denne 1892 i 25 år varit nämndens ordförande.

Dec. 2. Porträttmedaljong af generalamiralen O. R. Cederström, 
gips, afgjutning efter ett original af J. T. Sergel. N. M. 
nr 846.

B. Gåfvor.
Jan. 15. Af ministern grefve Edvard Pipers dödsbo.

Porträttbyst af Gustaf Mauritz Armfelt, daterad
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1807, gips; troligen ett ungdomsarbete af J. N. Byström. 
N. M. nr 829.

Febr. 5. Af kanslirådet N. F. Sander.
Porträttmedaljong af C. M. Bellman, liten, i brons 

efter original af J. T. Sergel. N. M. nr 830.
Nov. 4—11. Af miss Disa May (London).

»Futurity», allegorisk figur, gipsrelief, af mrs J. 
North (London), sign. J. North. sculpt. 189L N. M. 
nr 845.

Dec. 30. Af H. K. H. Prins Eugen.
Madonna med barnet, gipsafgjutning efter relief i 

maj olika af Luca della Robbia. N. M. nr 478.
Marias bebådelse, gipsafgjutning efter relief i 

maj olika af Luca della Robbia. N. M. nr 479.
Relieftafla af brons, s. k. Sportello, tillskrifven 

Michel Angelo. Gipsafgjutning. N. M. nr 480.

Af skulptören P. Hasselberg har nämnden för J. S. Gieseckes 
donations medel bestält en porträttbyst i marmor af friherre Louis 
de Geer att utföras i öfverensstämmelse med den här ofvan om
talade gipsbysten.

Bronsgruppen »Fosterbröderna» af T. Lundberg samt brons
statyn »Ynglingen med sköldpaddan» af J. Börjeson ha med nåd. 
tillstånd placerats i den lilla parken norr om Museibyggnaden.

Fornsakssamlingen (Göthe) har ökats med 12 nummer ge
nom följande gåfvor:
Apr. 5—6. Af generalkonsul J. A. Nordström (Alger).

Föremål af ben, jern och brons: 2 ex. stylus, en 
ring, en knif, en karda, funna i en fornromersk graf i 
Cherchel (Algeriet). N. M. nr 1626—1630. 

vSept. 16. Af framl. ingeniör G. M. Lamm enl. testamente.
En statyett af brons, sex föremål af lera och gips. 

N. M. nr 1631—1637.

Tafvelsamlingen (Göthe). Tillväxten utgör 35 nr, hvaraf 12 
genom köp för 12,975 kr. och 23 såsom gåfva. Häraf ha med 
hufvudsamlingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 14,
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med miniatyr-, aqvarell- och pastellsamlingen 5, med samlingarna å 
de kgl. slotten 4. De öfriga förvaras tills vidare i förrådet.

A. Köp.
Mars 12. Thaulow, Frits, norsk, f. 1847.

Januaridag i Norge, oljemålning, sign. Frits Thau
low Febr. 1892. Köpt från konstnären. N. M. nr 1434. 

Maj 6. Lindholm, B. A., finsk, f. 1841.
Strandböljor utanför Torekov, oljemålning, sign. 

B. Lindholm 1890. Köpt från konstnären. N. M. 
nr 1435.

Utsigt öfver Kattegat vid hög sjö, oljemålning, 
sign. B. Lindholm 1890. Köpt från konstnären. N. M. 
nr 1436.

Juni 17. Arborelius, O. P. U., svensk, f. 1842.
Getter föras i vall, motiv från Dalarna, oljemål

ning, sign. O. Arborelius 1890. Statsinköpet. N. M. 
nr 1438.

» » Ericson, Joh., svensk, f. 1848.
Strandparti vid Vettern, oljemålning, sign. Joh. 

Ericson Hjo 90. Statsinköpet. N. M. nr 1439.
» » Malmström, J. A., svensk, f. 1829.

Sqvallerbyttan, genre, oljemålning, sign. A. Malm
ström. Statsinköpet. N. M. nr 1440.

» » Kindborg, J. L., svensk, f. 1861.
Utsigt af Stockholm från söder, oljemålning, sign. 

John Kindhor g  92. Statsinköpet. N. M. nr 1441.
» » Wallander, Alf., svensk, f. 1862.

Fågelhandlare, pastellmålning, sign. A. Wallander 
92. Statsinköpet. N. M. Bih. nr 225.

» » Norstedt, R., svensk, f. 1843.
Höstlandskap, motiv från Stockholms Djurgård, 

oljemålning, sign. Reinhold Norstedt Oht. 1891. Stock
holm. Djurgården. Statsinköpet. N. M. nr 1442. 

Okt. 14. Scheffel, M., svensk, omkr. 1777.
Porträtt af en herre i peruk och svart rock. Minia

tyr. Sign. bakpå: M. Scheffel p inx  A° 1777. N. M. 
Bih. nr 227. v
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Okt. 14. Norberg, Hildegard, svensk, f. 1844.
Porträtt af grosshandlaren Johan Henrik Scharp 

(f 1890). Bröstbild, oljemålning. N. M. nr 1444. Por
trättet bestäldt af Nationalmusei nämnd (se årsberättel
sen för 1891). Inskriften på ramen under namnet, 
lyder: »Stiftare af J. H. Scharps donationsfond». Om 
denna donation se årsberättelsen för 1890.

Dec. 2. Van Orley, Barend, nederländsk, f. omkr. 1490, f  1541—2.
Helig familj med den lille Johannes, oljemålning 

på ek, sign. B . v. Orley 1526. N. M. nr 1446.

B. Gåfvor.
Febr. 5. Af H. M. Konungen.

Björck, G. O., svensk, f. 1860.
Porträtt af H. M. Konungen, hel figur, oljemålning, 

utförd 1892, sign. Oscar Björck. Förr. nr 109. 
Obekant konstnär från 1600-talets senare hälft.

Ung dame i ett landskap, oljemålning. Förr. nr 110. 
Obekant konstnär från 1600-talets senare hälft.

Fruktstycke, oljemålning. Förr. nr 111.
Ofvannämnda tre målningar afsedda för och upp

satta i Oscarssalen å Drottningholms slott. De två 
sistnämnda härröra ur den af H. M. Konungen inköpta 
Mälsåkersamlingen.
Kronberg, Julius J. F., svensk, f. 1850.

Svea, omgifven af Konst och Vetenskap m. m., 
plafondmålning i olja på duk öfver nedre trappan i 
vestra uppgången å Stockholms slott, sign. Julius 
Kronberg MDCCCXC1. Förr. nr 112. Denna liksom 
de tre föregående skänkta med vilkor att allt framgent 
förblifva på sina nuvarande platser.
Stuart, Gilbert, amerikan, f. 1755, f  1828, kopia efter.

Porträtt af Thomas Jefferson, president i Nord- 
Amerikas förenta stater 1801—1805, 1805—1809. Half 
figur, oljemålning. Förr. nr 113.

» » Af kanslirådet N. F. Sander.
Cornelisz van Haarlem, C., holländsk, f. 1562, f  1638.
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Tiden och menniskorna, allegori, oljemålning, sign. 
a~H. 1628. N. M. nr 1433.

Apr. 5—6. Af grefve W. yon Hallwyl.
Okänd svensk (?) konstnär från 1600-talets förra hälft.

Porträtt af drottning Christina d. ä. (?) af Sverige. 
Hel figur i sorgdrägt. Oljemålning. Förr. nr 114.

Maj 6. Af onämnda gifvare genom ledamoten af Riksdagens 
Första kammare, majoren C. Adelsköld.
Tirén, Joh., svensk, 1853.

Lappar tillvaratagande skjutna renar, scen från 
Jämtland, oljemålning, sign. Johan Tirén 1892. N. M. 
nr 1437.

» » Af generalskan A. B. af Kleen, f. Ehrenborg.
Porträtt af Louis Napoleon (f 1879), bröstbild, 

miniatyr, sign. A. B. a f Kleen f .  Ehrenborg 1881. Kopia. 
N. M. Bih. nr 223.

Porträtt i bröstbild af prinsessan Eugenie, svenska 
drottningen Josephines syster (f. 1808, f  1847) som barn, 
miniatyr,, sign. A. B. a f Kleen cop. Kopia. N. M. 
Bih. nr 224.

Sept. 16. Af ingeniör Arvid Johansson, Petersburg.
Ehrenstrahl, D. K., svensk, f. 1629, f  1698. Från hans 
atelier.

Prins Carl (XII) och två hans syskon betrakta en 
liten sofvande broder, oljemålning. Replik af nr 1389 
i Gripsholmssaml. Förr. nr 115.

» » Af framl. ingeniör G. M. Lamm (f 1892) enl. testa
mente.
Lamm, Jacques, svensk, f  1891 (testators fader).

Svenskt sommarlandskap med vatten, oljemålning, 
ofullbordad. Förr. nr 116.
Josephson, Ernst, svensk, f. 1851.

Gosse med kärra i en trädgård, oljemålning på trä, 
sign. Ernst Josephson 1880. Förr. nr 117.
D’Uncker, C. H. L., svensk, f. 1828, f  1866.

Italienare i hög hatt, bröstbild, oljemålning. Förr. 
nr 118.
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Zorn, A. L., svensk, f. 1860.
Turkisk roddare, scen från Konstantinopels hamn, 

aqvarell, sign. Zorn 1886. N. M. Bih. nr 226.
Okt. 14. Af framl. fröknarna M., A. F. och A. R. Åbergsson, 

enl. testamente (se årsberättelsen för 1891).
Pasch, Ulrika F., svensk, f. 1735, f  1796.

Porträtt af ekonomihofmästaren Jonas Åberg, half 
figur, oljemålning, sign. Ulrica F. Pasch. Förr. nr 119.

Porträtt af Fredrika Maria Svan, den förres fru, 
half figur, oljemålning, sign. Pasch 177. Förr. nr 120. 

» » Af framl. fröken L. Schürer von Waldheim, enl. testa
mente.
von Stahl, okänd tysk, omkr. 1827.

Porträtt i bröstbild af öfverstelöjtnanten G. Schürer 
von Waldheim (f. 1802), oljemålning, sign. v. Stahl 
pinx 1827. Förr. nr 121.

» » Af sterbhusdelegarne efter framl. professorskan Sophie
Fahlcrantz f. Hagström, enl. den aflidnas i lifstiden ut
talade önskan.
von Breda, C. F., svensk, f. 1759, f  1818.

Porträtt af landskapsmålaren C. J. Fahlcrantz vid 
32 års ålder. Bröstbild, oljemålning. N. M. nr 1443. 
Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, f  1854.

Porträtt af C. J. Fahlcrantz vid 54 års ålder, bröst
bild, oljemålning, enl. påskrift målad 1828. Förr. nr 122. 
Fahlcrantz, C. J., svensk, f. 1774, f  1861.

Hafsstrand med segelbåtar i stiltje, oljemålning, 
sign. C. J. F. 1827. Förr. nr 123.

Norskt fjällandskap, oljemålning, sign. C. J. Fahl
erants 1846. Förr. nr 124.

Nov. 4. Af redaktören O. Granberg.
Schalcken, Godfried, holländsk, f. 1643, f  1706.

En drufklase, oljemålning, sign. G. Schalcken. 
N. M. nr 1445.

Nämnden har af finske målaren Albert Edelfelt bestält ett por
trätt i olja af författaren Viktor Rydberg. Porträttet, som i hufvud- 
sak är färdigmåladt, väntar blott på konstnärens sista handläggning.



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1892. II

Den förut (se årsberättelsen för 1891) omnämnda franska och 
illustrerade upplagan af den större tafvelkatalogen (Afdeln. I. Ut
ländska mästare) föreligger färdig till tryckning, endast några 
mindre detaljer i illustreringen äro ännu ofullbordade.

(Mälsåkersaml.)

Följande målningar ha restaurerats genom tafvelrestauratorn 
A. Alalmgren:
Porträtt af J. Brehmer, Grh. nr 168.

» » G. Horn, » » 170.
» » Drottning Lovisa Ulrika, » » 658.
» » Clas Bielke Förr. nr 57.
» » Drottning Christina » » 40.
» » Konung Carl XII till häst » » 43.
» » Drottning Lovisa Ulrika » » 44.
» » Konung Gustaf III » » 45.
» » Jonas Åberg. Förr. nr 119.

» Fredrika Maria Åberg, f. Svan. Förr. nr 120.
» » G. Schlirer von Waldheim. Förr. nr 121.
De i rikssalen å Gripsholm uppsatta 34 fursteporträtten, hel

figurer i olja (Grh. nr 566—599) ha i sammanhang med salens 
under förliden sommar verkstälda restaurering undergått en lätt 
renovering genom artisten J. Ringsten.

Kostnaden för restaurering af ofvanstående porträtt af Drott
ningarna Christina och Lovisa Ulrika samt Konung Gustaf III har 
bestridts af H. Al. Konungen; för restaurering af porträttet af 
Konung Carl XII af Kalmar fornminnesförening, i hvars samlingar 
i Kalmar slott samtliga dessa fyra målningar blifvit deponerade.

Under detta eller föregående år har restauration dessutom be- 
slutits af följande målningar:

Porträtt af August Vilhelm, prins af Preussen, Grh. nr 4.
'> » Drottning Lovisa Ulrika (?) » » 86.
;> » en preussisk prinsessa, » » 111.
» » P. Stålhammar, » » 167.
» » H. Voigt, » » 171.

» Magnus Gabriel de la Gardie. Förr. nr 71.
» » Pfalzgrefvinnan Maria Euphrosyne. » » 72.
» » Drottning Hedvig Eleonora. » » 41.
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Porträtt af Drottning Ulrika Eleonora. Förr. nr 42.
» » Prinsessan Hedvig Sophia. » » 51.
» » Prinsessan Margaretha af Mecklenburg;, Grh. nr 850.

Freden, allegorisk målning, » » 709.
Kriget, 294.
De flesta af dessa voro vid årets slut under arbete. 
Handteckningssamlingen (Upmark) har tillvuxit med 647 nr, 

hvaraf genom köp 28 nr för ett belopp af kr. 607: —, återstoden 
619 nr såsom gåfvor.

A. Köp.
April 5. En samling studier och skisser af Amalia Lindegren 

(11 nr) samt af L. A. Lindholm (2 nr).
» » Uppmätningsritningar af Kristianstads kyrka m. m.

(8 nr) af F. Wallberg.
Juni 17. Uppmätningsritningar af Tyresö kyrka m. m. af J.

Settergren (5 nr).
Sept. 16. »Sparmannia africana», botanisk teckning af L. S. 

Sparrgren.
Ok t. 14. Sjelfporträtt af Maria Röhl, svartkrita.

B. Gåfvor.
Sept. 16. Af framl. ingeniör G. M. Lamm enligt testamente (jfr 

sid. 3).
En samling handteckningar af hufvudsakligen 

svenska konstnärer, de flesta från detta århundrade, 
häribiand blad af Edv. Bergh, Fagerlin, Flodman, Hille- 
ström d. ä., Kjellberg, L. A. Lindholm, Palm, G. Pauli, 
A. Wallander, Wickenberg, Zorn, 106 nr.

Nov. 4. Af intendenten G. Fredrikson.
En samling skissböcker af landskapsmålaren C. J. 

Fahlcrantz, 20 nr.
» » Af öfriga sterbhusdelegare efter fru S. Fahlcrantz, f.

Hagström, genom d:r C. J. Fahlcrantz.
Skissböcker af landskapsmålaren C. J. Fahlcrantz, 

11 nr.
Album med teckningar af Alex. Laureus, 1 nr. 
Teckningar af åtskilliga företrädesvis svenska konst

närer : Hörberg, Limnell, Rehn, Sandberg m. fl., 22 nr.
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Nov. 4. Af herr Aug. Röhss, Göteborg.
En samling teckningar af äldre och yngre svenska 

konstnärer, hvaribland M. G. Anckarsvärd, Berger, E. 
Bergh, v. Breda, Ehrenstrahl, Fahlcrantz, Gustaf III? 
P. Krafft d. y., Kronberg, Lafrensen, Larchevesque, C. 
Larsson, Lemke, Malmström, El. Martin, Masreliez, 
Mörner, Nordenberg, Nordquist, Palm, Scholander, 
Sergel, Wahlbom, Wetterling, Åkerström, Österlind, 
458 nr.

Dessa teckningar, bland hvilka märkas många 
värdefulla och intressanta blad, utgöra en afdelning af 
en större af samma gifvare till Museum skänkt samling 
konstblad (omkring 2000 nr): etsningar, kopparstick^ 
litografier, träsnitt m. m. af och efter svenska konst
närer jemte en del konstnärsporträtt och autografer af 
konsthistoriskt och biografiskt intresse (se vidare gra
vyr samlingen).

Af de nyförvärfvade handteckningarna ha i vederbörande aeces- 
sionskatalog hittills blifvit införda 189 nr (Upmark). Början har 
blifvit gjord till en beskrifvande katalog på lösa sedlar öfver den 
äldre samlingen af arkitektur-ritningar (Upmark). Öfver den rika 
samlingen af C. J. Billmarks efterlemnade studier och skisser har 
en katalog på lösa sedlar upprättats (e. o. aman. Wåhlin) enligt 
följande schema:

I. Landskap, byggnader och interiörer efter naturen, kronolo
giskt ordnade.

1. Större, fullständigt daterade och signerade blad.
2. Ofullständigt daterade och signerade blad, förarbeten och 

skisser i utkast.
II. Staffagestudier.

III. Kopior.
Rörande flyttningar och utställningar inom denna afdelning 

hänvisas till det följande.

Gravyrsamlingen (Upmark med biträde af e. o. amanuensen 
Folcker) har ökats med 3,124 nr, hvar af 176 genom köp för ett 
sammanlagdt belopp af kr. 1,769: 50, de öfriga såsom gåfvor. På
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afdelningen koppartryck m. m. komma 2,306 nr, på litografi 165, 
på fotomekaniska efterbildningar 57 nr, på graverade plåtar 2 nr. 
282 afbildningar af svenska konstnärers arbeten samt 312 porträtt 
af svenska konstnärer äro utförda i olika tekniker och bibehållas 
tills vidare såsom slutna specialsamlingar.

A. Köp.
Jan. 15. Jordan & Dohme, »Das Werk Adolf Menzels», München

» »
1885. Fotogravyr, ljustryck.
Eisenmann, 0., »Handzeichnungen älterer Meister aus 
der Sammlung Edw. Habich zu Cassel», Lübeck 1890. 
Ljustryck.

» » Föreningen för grafisk konst: 1891 års blad, 1 ex. före, 
1 med skrift. Etsningar (forts.).

» » Porträtt af H. de Brisville, gravyr af Ladame.
» » Haglund, R., & Upmark, G., Svenska Riddarhuset, ets

ningar med text
Febr. 5. Etsningar af Tallberg, 11 nr.

» » Etsning (karrikatyr) af A. H. Hägg.
Mars 4. En samling konstnärsporträtt, 24 nr gravyrer af olika

» » 
April 6.

skolor.
Gata i Troyes, etsning af F. Boberg.
Porträtt af kabinettskammarherren F. von Dardel, ets
ning af R. Haglund, med plåt.

Maj 6. Lippmann, F., »Handzeichnungen von Rembrandt van

» »

Rijn», Lief. IV, nr 151—200. Berlin 1892, ljustr. (forts, 
och slut).
Schmidt, W., Handzeichnungen alter Meister im Königl. 
Kupferstieh-kabinet zu München 1891, Lief. VII, ljustr. 
(forts.).

Juni 17. 
Sept. 16.

Katedralen i Rheims, etsning af A. H. Hägg. Statsinköpet. 
Interiör från P. Fürstenbergs galleri, etsning af R. 
Haglund.

» » Porträtt i mezzotinta, 2 nr.
» » Utsigter af Sturehof, aqvatinta, 2 nr.
» » 

Sept. 16.
Politiska karrikatyrer af L. A. T. Almfelt, etsningar, 3 nr. 
Lindell, P., Autografer och porträtt. Ljustryck. Ser. III 
(forts.).
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Okt. 14. En samling graverade porträtt ur olika skolor, 48 nr.
» » En samling äldre svenska gravyrer, 40 nr.
» » Linnerhjelm, J. C., »Bref under resor i Sverige», Sthlm

1797, och »Bref under senare resor i Sverige», Sthlm 1816. 
» » Porträtt af bildhuggaren N. P. Molin, etsad plåt af A.

Tallberg.
Dec. 4. Le chien de Gunnar, anonym fransk gravyr.

» » Svenska konstnärsporträtt, fotografier efter original i
Konstakademien, 27 nr.

» » D’Amelio, Pasquale, »Dipinti murali scelti di Pompei»,
Napoli, utan tryckår, färglitografier med text.

» » De laFizelière, Alb., »L’œuvre original de VivantDenon»,
Paris 1872. Etsningar med text.

Härjemte ha från andra afdelningar blifvit öfverförda:
Knight: Scroll ornaments.
Boussenot: Les archives du dessinateur. Paris 1837.
B. Gâfvor.

Jan. 15. Af friherre Emanuel Cederström.
Porträtt af friherre Claes Claesson Cederström och 
hans maka, f. Posse, fotogravyr, 2 nr.

April 6. Af herr konservator E. v. Saher, Haarlem.
Museum van Kunstnijverheid te Harlem. Häft. I—V. 
Harlem 1891—1892, fullst. Lemnadt såsom byte mot 
Sv. Slöjdföreningens Mönster för Konstindustri och 
Slöjd, årg. III —XIX, hvaraf exemplar för ändamålet af 
Föreningen välvilligt stälts till Nationalmuseums för
fogande.

Sept. 16. Af fröknarna S. och B. Winqvist, Köpenhamn.
Panorama delle scene popolari di Napoli 1832 da Lind
ström Pittore Suedese. Etsningar.

» » Af herr Fr. von Ehrenheim.
Utsigt af Grönsöö, etsning af gifvaren.

» » Af ingeniör G. M. Lamm, genom testamente den 13
Februari 1892.

En samling moderna svenska etsningar, 842 num
mer. En synnerligen anmärkningsvärd och dyrbar sam
ling, innehållande många och sällsynta blad af de flesta
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nu lefvande svenska konstnärer, som sysselsatt sig 
med etsning.

En samling svenska kungliga porträtt med referens
blad, 707 nr.

En samling äldre svenska gravyrer, 226 nr.
En samling äldre utländska gravyrer, 25 nr.
Moderna utländska etsningar, 6 nr.
Planschverk och illustrerade arbeten 14 nr.

Nov. 4—11. Af herr Aug. Röhss, Göteborg.
En samling konstblad, gravyrer och etsningar 320 

nr, litografier 165 nr, träsnitt 35 nr, efterbildningar af 
svenska konstnärers arbeten 282 nr, svenska konstnärs- 
porträtt 312 nr. (Härtill en samling autografer och 
dyl., refererande sig till svensk konsthistoria, 230 nr.) 
Jfr för öfrigt Handteckningssamlingen.

Dec. 4. Af Föreningen för Grafisk Konst.
»1892 års blad», 1 ex. före, 1 med skrift. Etsningar. 

Dec. 30. Af friherre Emanuel Cederström.
Porträtt af friherre Sven G:son Cederström och 

friherre Carl Claesson Cederström. Fotogravyrer, i 
dubbla exemplar.

På grund af den ovanligt starka tillväxten af denna del af 
samlingarna, har ej hela antalet under året inkomna arbeten hunnit 
katalogiseras. Accessionskatalogen (Folcker) omfattar sålunda för 
närvarande endast de under Jan.—Juni inkomna gravyrerna och 
etsningarna. Arbetet på sedelkatalog öfver i samlingen befintliga 
porträtt har fortsatts (Folcker) och omfattar delarna XV—XXI af 
Bartsch (slutet) samt bokstäfverna I —Z inom de nederländska sko
lorna. En beskrifvande sedelkatalog har börjat upprättas (Loo- 
ström) öfver samlingen af engelska gravörers arbeten, och omfat
tade vid årets slut bokstäfverna A—M (1,067 blad).

Med anledning af de i Januari påbörjade arbetena i gravyr
salen, måste denna utrymmas, hvarvid en provisorisk plats för 
handteckningar och gravyrer bereddes dels i skåp, som uppstäldes 
i den nordvestra (franska) tafvelsalen, dels i tvenne smärre tafvel- 
salar (äldre svenska afdelningen) i Museets nordvestra hörn, hvilka 
senare i följd häraf under hela året måst hållas stängda för all-



År  s b e r ä t t e l s e  f ö r  1892. 17

mänheten. Utlemnandet af gravyrer och handteckningar har der- 
emot oaktadt flyttningen oafbrutet fortgått.

Sedan den nya materielen för gravyrsalen blifvit i det när
maste uppstäld, men innan ännu dekorationen af väggytorna tagit 
sin början, invigdes salen för sitt ändamål genom en utställning 
af fotografier, tagna af H. K. H. Kronprinsessan under hennes resa 
i Egypten 1890—1891, och af H. K. H. stälda till Museets förfo
gande. Denna utställning (anordnad af amanuensen Folcker) öpp
nades den 6 April och slöts den 16 Maj samt var föremål för ett 
lifligt intresse från allmänhetens sida.

I afdelningen har härjemte varit anordnad en utställning af 
ritningar och planscher efter äldre svenska arkitekturmotiv från 
1500—1600-talen, omfattande omkring ett femtiotal blad, till större 
•delen utförda af yngre arkitekter.

Konstslöjdafdelningen. Tillökningen under året utgör 123 
nr, af hvilka 78 förvärfvats genom köp för ett sammanlagdt belopp 
af kr. 1,741: 50 och 45 erhållits i gåfva. Inom de olika grupperna 
fördelar sig tillväxten på följande sätt:

Vid 1891 

års slut
Tillväxt

1892
Summa

Keramiska föremål .................... 4,191 84 4,275
G las.................................... ......... 583 3 586
Emalj ........................................... 146 — 146
Silfver........................................... 389 1 390
U r ................................................. 40 1 41
Oädla metaller............................ 801 23 824
Möbler (träföremål) .................... 585 7 592
Elfenben (ben) ............................ 89 1 90
Sten ................ ............................. 166 — 166
Textil konst ............................... 873 1 874
Diverse (incl. bokband).............. 292 2 294

Summa 8,155 123 8,278

2
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A. Köp.
Jan. 15. Föremål af förgyld brons, 19 st. (2 ljuskronor, 1 kande

laber, 3 stakar, 3 lampor, 2 lampetter, 6 ljushållare, 
2 drakar) i s. k. kejsarstil. 1800-talets början.

» » Koppar, 3 st., och 3 fat af porslin, tillverkade på
1780-talet vid kungl. porslinsfabriken i Köpenhamn och 
tillhörande en servis, som öfverlemnades i gåfva till 
fabrikens verkställande direktör Heinrich Muller, hvars 
bild förekommer å en af pjeserna.

Mars 12. Matta, väfd. Modernt kaukasiskt arbete från Schemacha 
(Sumakh) i Daghestan.

Maj 6. Snusdosa af förgyldt silfver. Tula-arbete. 1700-talet.
» » Koppar med fat, 9 st., af porslin, från Meissen (2),

Fürstenberg, Ludvigsberg, Kloster Veilsdorf, Davenport 
och Kina (3). 1700- och 1800-talen.

» » Tallrikar, 2 st., af porslin, från Wien. 1700-talets slut.
» » Tallrikar, 6 st., af fin fajans, med vyer från Stockholm

och dess omgifning. Gustafsberg. 1800-talets förra del. 
» » Ciborium af förgyld koppar. 1600-talet. I etui.
» » Grupp af porslin: gosse och två flickor, lekande.

Marieberg. 1760 —70-talet.
Sept. 16. Kakel, 28 st., schweitziska och tyska. 1500 —1700-talen. 

» Kanna af tenn, graverad. Tysk.
» Kafvelbräden, 2 st. Schweitziska.
» Ställ af snidadt trä för linspånad. Tysk.
» Solfjäder med ställ af genombrutet elfenben och skärm 

af hvitt siden med figurmålningar. 1700-talet.
Nov. 4. Fickur af guld, sign. Hovenschiöld. Stockholm; å 

boetten Leda med svanen, efter Fr. Bouchers målning 
(nr 771 i Nationalmuseum) i drifvet arbete. Svenskt. 
1700-talets senare hälft.

Sept. 16. Af herr G. Casperssons sterbhus.
Fogelbur af messing, med mekaniskt spelverk^ 

Modern.
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Sept. 16. Af framl. ingeniör Gustaf M. Lamm, enligt testamenta- 
riskt förordnande, följande 41 föremål:

Krucifix af elfenben, ebenholz och sköldpadd.
Statyetter, 2 st., af porslin. Moderna. Meissen.
Dosa af porslin. Sévres-imitation.
Fat af porslin från Schütz i Cilli, Steiermark. 

Modernt.
Föremål, 29 st., af svensk, tysk, fransk, holländsk, 

schweitzisk och italiensk fajans, samt stengods.
Vas och saltkar af glas. Moderna.
Dosa af messing med årtalet 1651.
Kafvelbräden (2), runbräde och bergsmanskäpp 

af trä.
Okt. 14. Af fröken Aurora Lundqvist.

Psalmbok i band af röd maroquin med guldpress
ningar (till Then Swenska Psalm-Boken 1694). Omkr. 
år 1700.

Nov. 4. Af landskapsmålaren Anton Genberg.
Tekanna af fin fajans. Castleford, Leeds.

» » Af generallöjtnanten grefve Ulrik Fabian Sandels.
Bägare af glas med en framställning af konung 

Gustaf II Adolfs död i slaget vid Lützen, inbränd i 
färger.

Härjemte har direktören för Ludvigsbergs gjuteri C. R. Lamm 
uttofvat att som gåfva till statens samlingar öfverlemna en haute- 
lisse-tapet, framställande »Offer till Venus»; å bården Vasa-vapnet, 
svenskt arbete från 1500-talet, härstammande från den nyligen 
upplösta samlingen å Tyresö. — Vid sistnämnda gåfva har gifvaren 
likväl gjort det förbehållet, att densamma skall under hans lifstid, 
eller till dess han annorlunda förordnar, förblifva i hans bostad, 
för att sedermera uppsättas i något af de rum i Gripsholms slott, 
som der iordningställas i 1500-talets stil. (Jfr gåfvobref den 23 
Nov. 1892.)

I sammanhang med ofvanstående redogörelse för samlingarnas 
tillväxt må nämnas, att Nationalmusei nämnd i skrifvelse af den 
11 December 1891 till Teaterbyggnadskonsortiet hemstälde, att en 
del af till den väggfasta inredningen i den gamla operabyggnaden
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hörande, närmare angifna detaljer, hvilka på grund af sin prydliga 
och karakteristiska form eller i följd af dervid fästa historiska 
minnen förtjenade att för framtiden bevaras, måtte till museet 
öfverlemnas för att der eller i andra statens byggnader tills vidare 
förvaras och för studier tillhandahållas. Med anledning häraf för
klarade sig konsortiet i skrifvelse af den 27 Februari 1892 villigt 
att tills vidare såsom deposition öfverlemna dels väggbeklädning 
och dörrar i det till höger om scenen belägna, i pompejansk stil 
dekorerade lilla rum, som, inredt kort före Gustaf III:s död, seder
mera begagnats såsom arbetsrum åt teaterintendenten; dels också 
ett exemplar af de olika fyllningarna på raderna jemte en del rikare 
listverk och konsoler i olika typer; allt mot skyldighet för museum 
att, om så fordrades, ersätta konsortiet med ett belopp, som i 
en senare skrifvelse faststäldes till 250 kronor. På dessa vilkor 
har museet öfvertagit de nämnda föremålen, som tillsvidare äro i 
museibyggnaden magasinerade, och af hvilka den nämnda vägg- 
beldädnaden m. m. torde komma att öfverföras till Gripsholm för 
att uppsättas i närheten af den teater, som der af konung Gustaf 
III en gång anordnades.

Särdeles till följd af tillökningen i den keramiska samlingen, 
men också för att göra densamma mera öfverskådlig, har en större 
omflyttning under året egt rum inom denna del af konstslöjd- 
afdelningen. Dels hafva några specialsamlingar, såsom den af 
frih. Rudolf Cederström år 1867 testamenterade och den på auk
tionerna efter framl. byggmästaren E. A. Boman inköpta ansenliga 
samlingen af svenska fajanser, inordnats i motsvarande äldre sam
lingar, dels också de olika europeiska porslinsfabrikernas alster 
uppstälts i en strängare kronologisk följd. Har den keramiska 
afdelningen i sin helhet vunnit på denna omflyttning, gäller detta 
i all synnerhet den äldre svenska fajansen, som nu är uppstäld i 
fyra stora skåp, af hvilka det största inrymmer den gamla Rör- 
strandsfajansen, börjande med den äldsta perioden, då tillverk
ningen uteslutande gjordes i blå camaïeu, och sträckande sig till 
början af vårt århundrade; de tre öfriga skåpen äro hufvudsakli- 
gen upplåtna åt Mariebergsfajansen, äfven den strängt kronologiskt 
ordnad, samt dessutom åt ett fåtal föremål från fabrikerna i Stral- 
sund och på Ulfsunda.
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Till följd dels af dessa, dels af andra, mindre väsentliga om
flyttningar, har den andra upplagan af den öfver * konstslöjdafdel
ningen utgifna vägledningen, ehuru icke fullt slutsåld, indragits. 
Den nu i museet till salu hållna tredje upplagan är uppstäld i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med de under året gjorda anord
ningarna.

Såsom redan i 1883 och 1886 årens berättelser öfver stats- 
samlingarnas tillväxt och förvaltning nämndes, ha förarbeten tid
tals egt rum i och för fortsättning af de beskrifvande förteck
ningarna öfver konung Carl XV:s konstslöjdsamling, af hvilka 
det första häftet, innehållande den keramiska afdelningen, utgafs 
redan år 1883. Under år 1892 hafva arbetena med det andra häftet 
afslutats, och kommer detsamma att omfatta föremål af glas, emalj, 
metall och ur.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 
601 nr, hvaraf tidskrifter 171, allmän konsthistoria 135, arkitektur 
13, skulptur 3, måleri 14, gravyrkännedom 18, kataloger och diverse 
199, konstslöjd 48.

Den jemförelsevis stora tillökningen beror på ingeniör G. M. 
Lamms gåfva, som innefattade 260 nr böcker (smärre kataloger 
och diverse löstryck oberäknadt), bland dem visserligen en del 
arbeten, som redan förut funnos i museets boksamling och sålunda 
äro dubletter, samt dessutom en del konstanteckningar inlagda i 
11 större och mindre kartonger.

För öfrigt har museet fått mottaga gåfvor från följande per
soner och institutioner: H. M. Konungen, tyske arkeologen prof. 
Friedrich Wieseler (en samling småskrifter i klassisk arkeologi), 
kabinettskammarherren F. von Dardel, kanslirådet N. F. Sander, 
direktör C. R. Lamm, bokförläggaren A. Bonnier, antiqvitets- 
handlaren W. Levertin, Bergens museum, Akademien för de fria 
konsterna, Kalmar läns fornminnesförening och gravören P. Ce- 
derberg.

Samlingarna å de kungl. slotten. Gripsholm. Med an
ledning af den under året påbörjade restaurationen af vissa delar
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af slottet har en del omflyttningar i samlingen måst ega rum, och 
en hel del taflor mist sina förra platser. Då dessa ej kunna åter
vinnas i de restaurerade rummen, är det att hoppas, att en särskild 
tafvelsal under innevarande år (1893) må kunna i enlighet med 
restaurationsplanen ordnas i vindsvåningen öfver rikssalen mellan 
Fängelse- och Griptornen, å en plats, som förut intogs af en liten 
räcka sällan använda smårum. För restaureringar af samlingen 
tillhörande taflor redogöres på annat ställe i denna berättelse.

Såsom’ förut] meddelats, hade Kgl. Maj:t genom nådig skrif- 
velse den 18 September 1891 medgifvit, att restaurering af riks
salen å Gripsholm samt derunder belägna tre eller rättare fyra 
rum närmast Fängelsetornet finge ega rum i öfverensstämmelse med 
af Gripsholmsföreningen inlemnade ritningar och under Kgl. 
öfverintendentembetets inseende. Detta arbete har under somma
ren fortgått och afslutats. Rikssalen har återfått sitt forna panel
tak i kompletteradt skick, väggpanelen har målats liksom fönster
nischerna, hvarjemte rummet försetts med en ny spisel, nytt parkett
golf och nya fönster med glasmålningar. Denna restaurering har 
bekostats af H. M. Konungen, som härtill anvisat 12,000 kronor. 
A nedre bottnen ha de fyra smårummen genom nedtagande af nyare 
skiljeväggar sammanslagits till två större. I det närmast Fängelse
tornet belägna har det gamla taket blifvit måladt och fullständigadt 
och en kakelugn från 1500-talet uppsatt, hvarjemte rummet erhållit 
ny väggpanel enligt mönster från Rydboholm samt nya fönster 
och dörrar. I det andra rummet ha de ursprungliga väggmålnin
garna från hertig Carls (IX) tid blifvit blottade och restaurerade, 
nya fönster insatta samt en synnerligen präktig plafond anbragt, 
ett originalarbete från 1500-talet, som hittills funnits å det gamla 
Tynnelsö slott och nu af dess egare ryttmästaren Fil. Boström 
skänkts till Gripsholmsföreningen. Motsvarande delar af slottets 
yttermur ha jemväl blifvit ordnade och dekorerade. Äfven detta 
fosterländska arbete hade G. M. Lamm ihågkommit i sitt testa
mente, genom att till Gripsholmsföreningen skänka 5,000 kronor, 
hvarjemte hans broder direktör Carl Robert Lamm till minne af 
den hädangångne för samma ändamål skänkt ytterligare 3,000 
kronor. Arbetena hafva ledts af arkitekten F. Lillj ekvist samt 
öfvervakats och sedermera godkänts af Kgl. öfverintendents-
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embetet. Det är att hoppas, att de under innevarande år skola 
kunna fortsättas.

Till ståthållare å Gripsholms slott har utnämnts f. d. öfversten 
m. m. Henrik Ankarcrona.

Depositioner och flyttningar. A. Följande föremål ha 
under året mottagits som depositioner i Nationalmuseum och der 
varit utstälda:
April 5. Af H. K. H. Kronprinsessan.

En samling fotografier, tagna af H. K. H. under vi
stelsen i Egypten 1890—91, och framställande så väl 
forntida minnesmärken som utsigter, folklifsscener m. m. 

Maj 6. Af Gripsholmsföreningen, prof. I. G. Clason, arkitekt O. 
Westerberg, hr E. von Ehrenheim m. fl.

Ett antal teckningar och aqvareller efter svenska ar
kitekturmotiv från 1500- och 1600-talen.

Juni 17. Genom förste intendenten Gellerstedt.

» »

Samtliga inkomna täflingsritningar till John Ericssons 
monument, 30 förslag, 61 ritningar.
Af snickaren N. J. Södergren.

Dameskrifbord, belönadt med Stockholms Handtverks-

;Sept. 16.
förenings stora pris.
Af professor J. Börjeson.

Bröderna, grupp i gips af två figurer i naturlig stor
lek. Senare gjuten i brons.

» » Af med. d:r G. Berghman.
Praktband, utfördt af G. Hedberg i Stockholm till 

Girard Thibaults »Academie de 1’espée», jemte tre smärre 
band.

Okt. 14. Af finske skulptören W. Wallgren.
Askurna i brons med en sörjande qvinnofigur.

» » Af möbelsnickaren C. A. Mörling.
Skrin af snidad valnöt med jernbeslag.

Dec. 2. Af hrr K. Petterson och A. Forsberg samt fröknarna 
B. Kerfstedt och J. Wener.

Ett antal ritningar och aqvareller efter äldre konst- 
slöjdföremål m. m. i svenska kyrkor och samlingar.
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Den af prins Bernadotte år 1888 i museum deponerade s. k^ 
Vegavasen har blifvit till egaren återstäld.

B. Till Nationalmuseum ha flyttats:
Från Gripsholm i och för restaurering:
Porträtt af konung Gustaf Vasa, trärelief. Nr 418.

» » prinsessan Margaretha Elisabeth af Mecklenburg,
oljemålning. Nr 850.

» » Adolf Johan, grefve af Stegeborg. Nr 1100.
» » Gustaf Samuel, » » » 1101.

Oljemålningar.

C. Från Nationalmuseum ha flyttats:
ä) Till Kalmar fornminnesförenings museum såsom deposition:
Porträtt af drottning Christina, bröstbild. Förr nr 40.

» » konung Carl XII till häst. Förr nr 43.
» » drottning Lovisa Ulrika, bröstbild. Förr nr 44.
» » konung Gustaf III, bröstbild. Förr nr 45.

Samtliga oljemålningar, ur Mälsåkersamlingen.
b) Till den internationela konstutställningen i München såsom 

lån: Middagsfodring i en ladugård, oljemålning af O. Björck. 
N. M. nr 1425.

Personalen. Semester har åtnjutits af intendenten och de 
båda amanuenserna, hvarjemte konservatorn prof. Holm har åt
njutit 6 och sekreteraren Ossbahr 4 veckors tjenstledighet, den 
senare för utländsk resa. Intendentsbefattningen har i sex veckor 
uppehållits af dr Göthc; e. o. amanuenserna Ossbahr och Folcker 
ha haft förordnande som amanuenser resp. 4 och 10 veckor, hvar
jemte den senare uppehållit konservatorns befattning i 6 och sek
reterarens i 4 veckor.

Amanuensen dr Looström har den 6 Maj af Kgl. Maj:t ut
nämnts och förordnats till sekreterare vid Akademien för de 
fria konsterna samt frånträdt den befattning såsom sekreterare i 
Svenska slöjdföreningen, han sedan år 1885 innehaft. E. o. ama
nuensen Ossbahr har hela det gångna året på kgl. förordnande 
och under dr Ekhoffs tjenstledighet varit föreståndare för lifrust
kammaren samt är förordnad att tills vidare förestå samma be
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fattning, hvarjemte han efter dr Looström tillträdt sekreterare
befattningen vid Svenska slöjdföreningen.

Intendenten har under resor i Vestergötland, Halland, Skåne, 
Södermanland och Upland fortsatt sin undersökning af svenska 
konst- och byggnadsminnen från 1500—1600-talet. Dr Göthe har 
studerat den rika tafvelsamlingen och öfriga konstsamlingar på 
Finspång. På uppdrag af intendenten har amanuensen Looström 
börjat utarbeta en beskrifvande förteckning öfver i embetsverken 
i Stockholm befintliga, staten tillhöriga konst- och konstslöjd- 
föremål; under året hafva följande embetsverk medhunnits: Svea 
hofrätt, Kgl. kammarkollegium, Ivgl. statskontoret, Kgl. kammar
rätten, Kgl. sjöförsvarsdepartementet, Kgl. marinförvaltningen, Kgl. 
mariningeniörsstaten, Riksarkivet och Öfverintendentsembetet. Ama
nuensen Ossbahr har fortsatt sitt arbete med ordnandet af den 
furstliga vapensamlingen i Schwarzburg samt af Kgl. Maj:t erhållit 
ett reseunderstöd för att under innevarande år i utlandet studera 
fiere större vapensamlingar. Amanuensen Folcker har företagit 
en resa till England under Juni—Juli.

Tjensteresor. Intendenten har i tjensteärenden vistats å 
Gripsholm 7 dagar, å Ulriksdal 1 dag, dr Göthe å Gripsholm 2 
dagar, dr Looström å Ulriksdal 2 dagar, prof. Holm å Gripsholm 
1 dag, amanuensen Ossbahr å Ulriksdal 1 dag.

Utgifna arbeten. Från Nationalmuseum eller af dess tjenste- 
män ha under år 1892 utgifvits:

Handlingar rörande frågan om väggmålningar i nationalmusei- 
byggnaden II, Nr 13 af Meddelanden från Nationalmuseum, 96 sid.

Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1891, under
dånig berättelse, afgifven af Nationalmusei intendent, Nr 14 af 
Meddelanden från Nationalmuseum, 29 sid.
Folcker, E . L. H. Roos oeh hans porträttetsningar, en studie..

(Meddelanden II från Föreningen för Grafisk konst, 1892, sid. 
25—40.)

----- , Engelska papperstapeter. (Meddelanden från Svenska slöjd
föreningen 1892, sid. 71—90, med 8 illustrationer.)
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Amanuensen Folcker har derjemte ombesörjt utgifvandet af 
»Meddelanden II från Föreningen för grafisk konst».
Göthe, G., La conjuration de J. Ziska par Rembrandt. (Chronique 

des arts 1892, sid. 157—58, 172—74.)
----- , En dansk konstforskare och en Rembrandtstafla i Sverige.

(Nordisk Tidskrift 1892, sid. 203—225.)
----- , Nationalmusei Tafvelsamling. En konsthistorisk öfversigt.

2:a uppl., omarbetad och illustrerad. (1893 Jan.)
Looström, L.} Tapet, sydd af drottning Lovisa Ulrika. (Meddelan

den från Svenska slöjdföreningen 1892, sid. 39—44.)
-----, Förteckning öfver Kongl. Akademiens för de fria konsterna

samling af målningar och handteckningar, xvi+46 sid. 8:o. 
----- , Årsberättelse, afgifven på Kgl. Akademiens för de fria kon

sterna högtidsdag den 30 Maj 1892, 17 sid.
Ossbahr, C. A., Om ornamentstick och vapen. (Meddelanden II 

från Föreningen för Grafisk konst, sid. 19—24.)
Beziehungen einiger Augsburger Waffenschmiede zu Gustaf I 

Wasa, König von Schweden. (Zeitschr. des Münch. Alterthums- 
Vereins 1892, sid. 18—19.)

Amanuensen Ossbahr har derjemte ombesörjt utgifvandet af 
Meddelanden från Svenska slöjdföreningen nr 10 samt af Mönster 
för konstindustri och slöjd, årg. 19.)
Upmarlz, G., Vadstena slott 1545—1620. II. (Svenska Fornminnes

föreningens Tidskrift nr 23, 1892, sid. 164—195. Äfven i sär
tryck.)

----- , Stilenlighetens faror. (Meddelanden från Svenska slöjdför
eningen 1892, sid. 1—16. Äfven i särtryck.)
Amanuensen Wåhlm har såsom redaktör ombesörjt utgifvandet 

af den illustrerade månadsskriften Ord och bild, l:a årg.

Förvaltningen. Museinämnden har såsom sådan sammanträdt 
17 gånger, hvarjemte den tagit del i inköpsnämndens 2 samman
träden.

Protokollen i förvaltningsärenden utgöra 50.
Diariet upptager 280 ärenden, hvaraf 26 kgl. bref, beslut och 

remisser samt skrifvelser från andra embetsverk.
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I registraturet upptagna utgående skrifvelser äro 56; härtill 
komma enligt kopieboken 140. 246 försändelser ha befordrats ge
nom postverket. Såsom framgår af en jemförelse med föregående 
års förhållanden äro kansli- och förvaltningsgöromålen i stark 
tillväxt, beroende dels på tillökningen i museets kapitaltillgångar 
och dessas vård, men äfven på ett lifligt rådfrågande från allmän
hetens sida.

Inredningsarbeten. I skrifvelse den 29 September 1891 hade 
intendenten vid Nationalmuseum förnyat en under de tre föregå
ende åren gjord underdånig framställning, det Kgl. Maj:t täcktes 
hos Riksdagen utverka erforderligt anslag för anordnande af full
ständiga brandbottnar i museibyggnadens öfre våning äfvensom 
till förändrad inredning af de öppna alkover, som slöto sig till 
den s.ö. och den n.ö. salen i samma våning. Sedan 1892 års riks
dag på Kgl. Maj:ts nådiga framställning beviljat härför nödiga 
medel att med 7,500 kronor utgå år 1893, anhöll intendenten i 
underdånig skrifvelse den 21 Juli, att detta belopp på anförda skäl 
måtte förskottsvis utanordnas. Till denna begäran täcktes Kgl. 
Maj:t genom beslut den 18 derpå följande Augusti lemna nådigt 
bifall, i följd hvaraf nämnda belopp stäldes till Kgl. öfverinten- 
dentsembetets disposition för att genom embetets försorg och efter 
samråd med intendenten vid Nationalmuseum för de afsedda ända
målen användas. På derom gjord framställning fann Kgl. em- 
betet den 6 September för godt medgifva, att Nationalmusei konst- 
afdelning måtte i samråd med intendenten för kronans under em
betets inseende stälda hus och byggnader i hufvudstaden samt 
under tillsyn af intendenten vid Nationalmuseum och närmaste 
ledning af den vid museum anstälde öfverel daren och delvis eget 
folk verkställa de ifrågasatta arbetena. Dessa kunde i följd häraf 
omedelbart taga sin början och äro vid tidpunkten för denna be
rättelses afgifvande helt och hållet afslutade. De på marmor
kolonner hvilande arkader, hvarmed båda alkoverna öppnade sig 
mot de resp. närliggande salarna ha försvunnit och blifvit ersatta 
med slutna tegelväggar, hvarjemte de skärmar af trä, som förut 
voro anbragta framför fönstren till alkoverna, blifvit borttagna, 
så att full belysning erhållits. Öfver de sålunda uppkomna rekt



28 NATIONALMUSEI INTENDENTS

angulära rummen ha eldfasta brandbottnar af tegelhvalf mellan 
jernbalkar anordnats i jemnhöjd med vindens golf, hvarjemte båda 
rummen entresolerats. I den forna nordöstra alkoven har sålunda 
erhållits en liten välbelyst sal för museets samling af pastell- och 
miniatyrmålningar, till hvilken man kommer in från den stora 
svenska tafvelsalen genom tvenne dörröppningar å den nu upp
dragna tegelmuren. Ofvanpå pastellsalen har genom entresolerin
gen vunnits ett förrådsrum af samma längd oeh bredd, ehuru 
något lägre. Den förra sydöstra alkoven åter har genom en tvär
vägg blifvit delad i tvenne lika stora rum, af hvilka det östra 
jemte närliggande hörnkabinett blifvit inredt till arbetsrum för den 
vid tafvelsamlingen tjenstgörande amanuensen samt för en eller 
tvenne e. o. amanuenser; det vestra deremot till förråds- och pack- 
ningsrum. Öfver dessa rum har likaledes genom entresolering 
erhållits ett rymligt förrådsrum, skildt ifrån de underliggande ge
nom en fullständig brandbotten af tegel och jern med en deri 
anbragt jernlucka för upptagning af taflor till vindsvåningen med 
dess öfriga förrådsrum och restaurationsatelier. Genom de nu 
företagna åtgärderna har således vunnits ökadt utrymme för hufvud- 
samlingarna och för förrådet, större beqvämlighet för tjenstemännen 
och ökad trygghet mot eldfara. Men härjemte har också den in
direkta fördelen uppstått, att ett ändamålsenligare utrymme kom
mer att i de förra, numera lediga arbetsrummen i mellanvåningen 
beredas den egyptiska, förut i källarvåningen inhysta samlingen, 
hvilken härigenom kommer i lokalt samband med öfriga samlingar 
af antika föremål.

Såsom i förra årsberättelsen meddelades, hade aftal träffats 
med Jönköpings snickerifabrik angående utförande af nya vägg
skåp m. m. för gravyrsalen, hvartill medel 1890 anvisats af Riks
dagen. Detta arbete utfördes under årets första månader, hvar
jemte den äldre materielen apterades till öfverensstämmelse med 
de nygjorda partierna. En högst betydlig tillökning både i utställ- 
ningsytor och i utrymme för portföljer och portföljlådor har här
igenom erhållits. Men då det stora, temligen kala rummet i öfrigt 
var i behof af putsning och dekorering, beslöts att ommålning af 
väggar och en rengöring af takytorna skulle ega rum. Detta ar
bete har på grund af mellankommande hinder ej tillfullo hunnit
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under år 1892 afslutas, men är dock nu i det närmaste fullbordadt, 
sedan nämnden i Nov. uppdragit åt professor J. Kronberg och 
arkitekten Fr. Lilljekvist att i öfverensstämmelse med af dem 
företedt förslag kring rummet under taklisten utföra en ornamental 
figurprydd fris.

Statens inköpsnämnd. Af Nationalmusei nämnd hade till 
ledamöter blifvit utsedda f. d. statsrådet G. WennerJberg, bruks- 
egaren C. Ekman och hofintendenten J. Bottiger, med hrr friherre 
N. v. Lantingshausen v. Höpken, d:r Hj. Sandberg och stadsmäklaren 
J. Håkanson till suppleanter. De af akademien för de fria kon
sterna valda ledamöterna voro genremålaren A. Jungstedt, pro
fessor J. Börjeson, professor J. Kronberg, med hrr O. Björck, A. 
Kulle och A. Lindberg till suppleanter.

Inköp sförslaget upprättades den 8 April, enligt medgifvande i 
särskildt Kgl. bref, å Svenska konstnärernas förenings utställ
ning efter urval bland der exponerade konstföremål, och blefvo i 
följd häraf genom Kgl. bref den 29 Maj med Nationalmusei sam
lingar införlifvade:

Hägg, A. H., Domkyrkan i Rheims, etsning.
Lindberg, A., Sju porträttmedaljonger i brons.
Arborelius, O., Getter föras i vall, oljem.
Erikson, J., Strandparti vid Vettern, oljem.
Alalmström, J. A., Sqvallerbyttan, oljem.
Wallander, A., Fogelhandlare, pastell.
Kindborg, J., Utsigt af Stockholm, oljem.
Norstedt, R., Höstlandskap, oljem.

Sammanlagda inköpssumman utgjorde 8,550 kronor.

Besöken å söcknedagar utgöra:
1892 1891 1890 1889 1888

å fridagar......................  30,886 36,002 45,028 35,477 40,342
» betalningsdagar ........ 4,734 5,386 6,879 5,280 7,038
med frikort ....     2,680 3,695 3,802 3,817 4,898

Summa 38,300 45,083 55,709 44,574 52,278
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På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:
Månad Fridagar Bet.-dagar Frikort Sum ma

Besök Inkomst
Januari ............. 2,077 123 240 2,440 61 50
Februari... 1,759 164 302 2,225 82 —
M ars......... ............. 2,591 156 281 3,028 78 —

A pril......... ............. 3,047 439 296 3,782 219 50
Maj........... ............. 2,267 184 212 2,663 92 —
Juni ............. 2,522 967 166 3,655 483 50
Juli ............. 3,931 848 95 4,874 424 —
Augusti . 4,028 846 99 4,973 423 —
September ............. 2,947 426 140 3,513 213 —
Oktober .... ............. 2,257 250 335 2,842 125 —
November .............. 1,984 240 338 2,562 120 —
December ........... 1,476 91 176 1,743 45 50

Summa 30,886 4,734 2,680 38,300 2,367 _

Största antalet besökande å fridag Fredagen den 8 April ..... 642.
Minsta » » » » Fredagen den 16 Dec......  85.
Största » » » betalningsdag Lördagen d. 25 Juni 217.
Minsta » » » » Lördagen d. 29 Okt.

och Onsdagen d. 7 Dec. ....................................................... 1.

Den jemförelsevis höga besökssiffran den 8 April och under 
hela denna månad står i sammanhang med den då pågående ut- 
utställningen af H. K. H. Kronprinsessans fotografier från Egypten.

Söndagsbesöken kunna efter samma beräkning som hittills 
antagas hafva uppgått till 114,000, hvarigenom hela besöksumman 
blir 145,000, eller samma som under närmast föregående år.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har 
beviljats åt:

1892 1891 1890 1889 1888
Män ............. ........ 95 131 141 139 150
Qvinnor........ .......  138 150 171 175 164

Tillsammans 233 281 312 314 314
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Af de personer, som erhållit denna tillåtelse äro:
Män Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare........................................  11 21 32
Lärjungar af konstakademien.........................  4 5 9

» » tekniska högskolan..................... 4 — 4
» » » skolan ...........:.............  23 46 69
» » enskilda konstnärer..................... 5 17 22

Yrkesidkare....................................................... 34 14 48
Litteratörer, konstvänner ...............................  9 25 34
Öfriga .......................................  5 10 15

Tillsammans 95 138 233

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:
Män Qvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen ......................... 41 65 106
Teckning i skulpturafdelningen.....................  5 1 6
Studier och kopiering i konstslöjdafdelningen 25 46 71
Studier i allmänhet........................................   24 26 50

Tillsammans 95 138 233
Härjemte innehades ständigt frikort af 27 personer.

Af under året kopierade målningar komma på 
Italiensk-spanska afdelningen 2 kopior efter 2 konstverk
Nederländska » 8 » » 8 »
Franska » 2 » » 2 »
Norsk-danska » 38 » » 17 »
Svenska » 90 » » 50 »

Tillsammans 140 kopior efter 79 konstverk.

Bland kopierade taflor har:
Flodman, Strandparti..................... nr 1409, återgifvits 11 gånger
Rasmussen, Utsigt från Hardanger.. » 1342, » 7 »
Jacobsen, Vinterlandskap ............ » 1269, » 5 »
Törnå, Vårlandskap..................  ..... » 1342, » 5 »
Hagborg, Morgon i Cayeux .......... 1379, » 5 »
Normann, Romsdalsfjorden ......... » 1331, » 4
Gude, Sandviksfjord ..................... .. » 1343, » 4
Thörne, Vårlandskap............. ....... . » 1406, » 4
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I skulptursamlingen ha enligt gjord anmälan 6 teckningar ut
förts af 6 personer, hvarjemte lärjungar af tekniska högskolan 
under ledning af sin lärare i den till samlingen hörande gips- 
afgjutningssamlingen idkat ornaméntala studier.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha på Tisdagar och 
Fredagar för studier utlemnats 280 nr (volymer, portföljer eller 
enskilda blad). För de fyra närmast föregående åren utgjorde 
motsvarande siffror 284 (1891), 323 (1890), 277 (1889), 368 (1888). 
De studier, som idkats i denna del af samlingarna, tyckas hufvud- 
sakligen afse arkitektur eller ornamentik. Sålunda ha Museets 
teckningar och gravyrer flitigt rådfrågats för åtskilliga under året 
pågående konstnärliga företag och lemnat motiv till en del utförda 
arbeten, såsom vid restaurationen af Gripsholms slott m. m.

Konstslöjdafdelningen har likaledes under året varit flitigt använd 
för studier, i det 396 föremål der kopierats af 344 personer. Mot
svarande siffror för de närmast föregående åren äro: 250 och 210 
(1891), 359 och 260 (1890).

En del af de utförda efterbildningarna är afsedd att exponeras 
i de rumsinteriörer, som skola anordnas i den svenska byggnaden 
vid verldsutställningen i Chicago innevarande år. Förarbetena för 
deltagandet i denna utställning ha öfverhufvud medfört ett flitigt 
rådfrågande af Musei samlingar. Antalet af de personer, som med 
anhållan om råd och upplysningar vända sig till vederbörande 
tjensteman vid denna afdelning, är i ständigt stigande, och den 
minskning i begagnandet af de egentliga konstsamlingarna, som 
försports under de senare åren, motsvaras af en stegring beträf
fande de konstindustriela.

På Gripsholm ha åtskilliga målningar under sommaren blifvit 
kopierade, till en del såsom motiv för kartonger, som sedermera 
blifvit i B eauvais i Frankrike på enskild  beställning återgifna i 
basselisseväfnad, för att som väggbonader uppsättas i ett af de 
sydsvenska herresätena.

Den ekonomiska ställningen. Till de fonder, hvilka hit
tills stått under Nationalmusei förvaltning, ha, såsom ofvan anfördes,
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kommit tvenne nya, för särskilda ändamål stiftade af framl. ingeniör 
Gustaf Mauritz Lamm (f. 13 April 1855, f  den 23 Juni 1892), och 
vittnande lika mycket om hans varma intresse för konststudiet 
som om hans omtänksamhet. Genom ett gåfvobref, dat. 2 Febr. 
1892, hade den hädangångne förklarat sig vilja till minne af sin 
aflidne fader till Nationalmusei konstafdelning under namn af 
»Jacques Lamms prisfond» skänka ett kapital af 6,000 kronor, 
hvaraf sammanlagda räntorna hvart tredje år skulle utdelas såsom 
pris för »det bästa och värdefullaste arbete på de bildande kon
sternas eller konstindustriens område, som, författadt af svensk 
man eller qvinna, under ifrågavarande treårsperiod utgifvits i tryck». 
I sin några dagar senare den 13 Febr. 1892 nedskrifna sista vilja 
hade han förordnat, att ytterligare 4,000 kronor skulle öfverlemnas 
till Nationalmusei konstafdelning för att öka samma fond, hvars 
kapital sålunda komme att utgöra 10,000 kronor. Men härjemte 
öfverlemnades ytterligare ett kapital af 10,000 kronor att af National
musei nämnd förvaltas under namn af »Jacques Lamms stipendie
fond». Räntorna af denna fond skola hvartannat år utbetalas så
som ett resestipendium åt någon af Museets ordinarie eller extra 
ordinarie tjenstemän för studier i utlandet. — Jacques Lamms pris 
skall utdelas af en jury af tre personer, i hvilken ingå: a) profes
sorn i konsthistoria vid Stockholms högskola, eller i händelse af 
förfall för denne en af samma högskolas styrelse utsedd ställ
företrädare, b) intendenten vid Nationalmusei konstafdelning eller 
vid inträffande förfall för denne en af Musei styrelse vald ställ
företrädare, c) styresmannen för ett blifvande statens konstindustri
museum, eller i stället för denne en af Svenska slöjdföreningens 
styrelse vald ledamot. — Priset skall utdelas första gången den 
24 Juni 1894, Jacques Lamms dödsdag, och sedan samma dag 
under följande åren hvarje gång någon ny prisutdelning före
kommer. Stipendiet skall utdelas at Nationalmusei nämnd första 
gången sommaren 1894. Den aflidnes efterlefvande anhöriga ha 
till fullo godkänt de gjorda förordnandena, och fondernas kapital 
20,000 kronor jemte upplupna räntor till ett belopp af kr. 452: 25 
ha till Musei kassor öfverlemnats, hvarvid å de först skänkta 6,000 
kronor ränta beräknats från den 24 Juni 1891.

3
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Sammandraget af räkenskaperna utvisar följande resultat:

Behållning 
från 189i Inkomster Summa Utgifter Behållning Summa

A. Allm änna medel.
658: 55 50,900: — 51,558: 55 Ordinarie statsanslag... 51,111: 67 446: 88 51,558: 55

1,123: 83 4,049: 14 5,172: 97 Öfriga statsanslag ...... 4,166: 19 1,006: 78 i 5,172: 97
51: 74 — 51: 74 Tillfällig räntevinst.... 51: 74 — 51: 74

1,377: — 2,367: — 3,744: Förevisningsmedel ..... 3,305: 50 438: 50 3,744: —
1,116: 95 1,116: 95 Katalogmedel 431: 77 685: 18 1,116: 95

127: — — 127: — Gripsholms slotts bidrag 127: — 127: —
4,455: 07 57,316: 14 61,771: 21 59,193: 87 2,577: 34 61,771: 21

B. E nskilda medel.
189,311: 02 90,761: 57 280,072: 59 J. S. Gieseckes donation 15,291: 71 264,780: 88 280,072: 59
104,799: 63 4,571: 96 109,371: 59 J. H. Scharps donation... 1,266: — 108,105: 59 109,371: 59

----------- - 10,361: 25 10,361: 25 J. Lamms prisfond ..... — 10,361: 25 10,361: 25
— 10,091: 25 10,091: 25 J. Lamms stipendiefond — 10,091: 25 10,091: 25

294,110: 65 115,786: 03 409,896: 68 16,557: 71 ¡393,338: 97 ¡409,896: 68

Allmänna medel. Af behållningen å det ordinarie statsanslaget 
har till statskontoret återburits:
Besparing å ansl. till brännmateriel  ...... kr. 80: 70

» » » renhållning m. m.......  » 1: 64 82: 34,
hvadan den för Museum reserverade behållningen utgör endast 
kr. 364: 54.

Å anslaget till inlösen af lefvande svenske konstnärers arbeten 
återstår härutöfver en från statskontoret ej uttagen behållning af 
2,700 kronor.

I inkomstposten »Öfriga statsanslag» ingår ersättning för post
försändelser i tjensteärenden med kr. 49: 14 samt extra anslag till 
konstslöjdsamlingen med kr. 4,000: —.

Enskilda medel. Genom nådigt bref den 20 Maj 1892 har 
Kgl. Maj:t bifallit Nämndens förslag att ombygga den J. S. Gie- 
seck es donation tillhöriga egendom en nr 59 Drottninggatan, samt 
bemyndigat Nämnden att för detta ändamål upptaga ett lån af intill 
140,000 kronor samt i öfrigt vidtaga nödiga åtgärder. Sedan frih. 
Nordenfalk af Nämnden blifvit utsedd till kontrollant vid ombygg
naden och intendenten Dahl till arkitekt, har kontrakt afslutits om 
byggnadens uppförande och inredning, hvilket arbete så raskt
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fortskridit, att nybyggnaden vid tidpunkten för denna berättelses 
afgifvande befinner sig fullständigt under tak.

I redogörelsen för såväl J. S. Gieseckes som J. H. Scharps 
donationers in- och utgående behållning ha denna gång medräknats 
donationskapitalen, motsvarande för den förra de donationen till
hörande båda egendomarnas nuvarande taxeringsvärde 160,000 
kronor, för den senare 100,000 kronor i värdehandlingar.

J. S. Gieseckes donations inkomster utgöras af:
hyresmedel........................................................ kr. 4,300: —
räntemedel o. d.................................    » 1,461: 51
upplånade medel ...............................     » 85,000: —

Summa kr. 90,761: 51
Donationens äldre skuld har deremot minskats med kr. 10,130: 21. 

Dess femårsfond, afsedd för utförande af väggmålningar i Na
tionalmuseum, utgjorde vid årets början 26,000 kronor och har 
sedermera enligt ofvan anförda Kgl. bref ökats med 750 kronor. 
I utgående behållningen ingå för öfrigt de för byggnadsändamål 
upptagna lånesummorna, med hvilkas belopp donationens värde 
kommer att ökas.

Nationalmuseum i Mars 1893.

GUSTAF UPMARK.




