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Årsberättelse för 1893.

Bland mera betydelsefulla tilldragelser under året inom Musei 
verksamhetsområde torde böra omnämnas afslutandet af de inred
ningsarbeten i öfre våningen, som sedan ett par år pågått med af 
riksdagen beviljade medel. Gravyrsalen framstår härigenom i ett 
prydligt och ändamålsenligt skick, bättre utrymme har vunnits för 
samlingen af målningar, den egyptiska samlingen har erhållit en 
för föremålens bestånd mera betryggande lokal än den förra i käl
larvåningen, och arbetsrummen för tjenstemännen, som förlagts till 
öfre våningen, ha härigenom fått ett för arbetenas fortgång fördel
aktigare läge. I sammanhang härmed må framhållas, att Kgl. 
Öfverintendentsembetet gjort början till att förse de långa vinds
gallerierna ofvan öfre våningens tafvelkabinett med brand fria hvalf, 
hvarigenom gallerierna vinna ökad användbarhet som reservutrymme 
för de ständigt växande samlingarna.

En beskrifvande katalog på franska språket öfver tafvelsam- 
lingens utländska afdelning, illustrerad och åtföljd af facsimilerade 
monogram, har utkommit, utarbetad af amanuensen Göthe, och i 
utländska facktidskrifter mottagits med mycket erkännande.

Samlingarna ha fortfarande varit föremål för ett välvilligt intresse 
och ihågkommits med talrika gåfvor af H. M. Konungen så väl som af 
enskilda. Letterstedtska föreningen har för inköp af taflor af danska 
konstnärer anvisat ett belopp af 1,000 kronor. Tillväxten på samt
liga afdelningar utgör 2,157 nummer, hvaraf 1,364 som gåfvor (de 
flesta gravyrer) och 793 genom köp för ett sammanlagdt belopp af 
omkring 17,000 kronor.

För de olika afdelningarnas tillväxt och bearbetning redogöres 
sålunda:
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Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 12 nr, hvaraf 8
genom inköp för 1,136 kr. 50 öre, 4 såsom gåfvor.

Med hufvudsamlingen ha införlifvats 11 nr, med gipssamlingen 1.
A. Köp.

Febr. 17. Porträttbyst af målaren G. T. R. Taraval, gips, i naturlig 
storlek, N. M. nr 847. Afgjutning efter den gipsbyst, 
som utförts af J. Ph. Bouchardon och som eges af kom
merserådet frih. H. Rehbinder i Stockholm.

» » Porträttmedaljong af öfverintendenten grefve C. J. Cron-
stedt, gips, N. M. nr 848. Afgjutning efter en gipsme
daljong, som tillskrifvits P. H. Larchevéque och som eges 
af universitetskansleren m. m. P. J. v. Ehrenheim.

Maj 5. Porträttmedaljong af kabinettskammarherren F. v. Dardel, 
brons, N. M. 849. Bronsafgjutning tagen efter gipsmedal
jongen N. M. nr 844 (se årsberättelsen för 1892).

Juni 8. Porträttmedaljong af bergsrådet B. F. Rothoff, gips, sign. 
Sergell 1811, N. M. nr 851.

Juli 6. Porträttmedaljong af hof intendenten J. E. Rehn, gips, N. M.
nr 853. Afgjutning efter den förgylda gipsmedaljongen, 
utförd af J. T. Sergel, å Rehns grafvård i Klara kyrka 
i Stockholm.

» » Porträttmedaljong af styck- och klockgjutaren Ger dt Meyer
(f 1654— 59), gips, N. M. nr 854. Afgjutning efter den 
förgylda medaljongen å den Meyerska grafvården i Klara 
kyrka i Stockholm, af okänd mästare.

» » Porträttbyst af ärkebiskop A  N. Sundberg, gips, sign.
T. Lundberg Ups. i8yj, N. M. nr 855. Utförd på be
ställning af Museinämnden för J. S. Gieseckes donations 
medel.

Nov. 3. Porträttbyst af riksrådet grefve A. J. v. Höpken, gips, 
sign. Sergell f .  i j 8 i . N. M. nr 857. Modell eller af
gjutning af modellen till den 1783 daterade marmorbysten 
i Vetenskapsakademien.

B. Gåfvor.
Juni 8. A f  herr A. E. Nystrand.

Porträttbyst af dekorationsmålaren Joh. Pasch (f 1769), 
bronserad gips, sign. Sergell. N. M. nr 850.
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Juli 6. A f fröken Ebba Sack.
Porträttmedaljong, liten, af öfveradjutanten frih. J. G. 

Sack, gips, sign. 5 . H. (Samuel Hoffmeister). N. M. 
nr 852.

Sept. 15. A f svensk-norske generalkonsuln i Algier och Tunis J. A. 
Nordström.

Gipsafgjutning efter en liten antik medaljong med my
tologisk scen, funnen vid Cherchel, nu i Louvren. N. M. 
gipsafgjutningssaml. nr 481.

Dec. 15. A f kabinettskammarherren F. v. Dardel.
Porträttbyst af grefve Axel v. Fersen d. ä. (f 1794), 

bronserad gips, sign. Sergell f .  ij8o. N. M. nr 858. 
Modell eller afgjutning af modellen till den 1783 daterade 
marmorbysten, som eges af förste hofstallmästaren grefve 
Fersen-Gyldenstolpe.

Uti inventariet öfver museets skulpturgalleri (hufvudsamlingen) 
har, under nr 856, upptagits den stora relief af grå kalksten från 
det nordvestliga Nimrod-palatset i Ninive, som redan 1866 öfver- 
lemnades till Nationalmuseum af Enkedrottning Joséphine, och som 
sedan dess varit uppsatt uti den egyptiska samlingen i källarvåningen, 
men hittills icke i inventariet införts.

Till J. Börjesons bronsstod »Ynglingen med sköldpaddan», hvil- 
ken sedan föregående år (1892) varit utstäld i museiparken på en 
sockel af måladt trä, har en sockel af iinhuggen ljusröd granit in
köpts från Grafversfors.

Fornsakssamlingen (Göthe) har icke under året ökats.
Genom de i årsberättelsen för 1892 omnämnda inrednings

arbetena i museet blefvo de två förut till arbetslokaler använda 
rummen söder om hufvudtrappan i mellanvåningen lediga att mot
taga den hittills i källarvåningen inrymda egyptiska samlingen. 
Denna har nu uppflyttats på sin nya plats och anordnats sålunda, 
att i det yttre rummet uppställts mot väggarna på sluttande skärmar 
flertalet af mumiekistorna, utom en af dyrbarare art (kat. nr 5), 
hvilken såsom hittills är exponerad liggande i en montre framme 
på golfvet. I det inre rummet åter äro grafstenarna och en del 
skulpturer uppställda på vägghyllor, medan figurinerna och andra
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mindre föremål förvaras under glas. Den stora granitsarkofagen 
(kat. nr i), som på grund af sin tyngd icke kunnat flyttas upp, qvar- 
står tillsvidare på sin förra plats i källarvåningen.

Redan i en skrifvelse af d. 19 Dec. 1891 hade Vitterhets, Hi- 
storie och Antiqvitetsakademien hos Kgl. Maj:t anhållit, att, till 
beredande af nödigt utrymme för statens historiska museum, åt det
samma måtte upplåtas den lokal i källarvåningen, där den s. k. 
egyptiska samlingen förvarades. Sedan ofvannämda inredningsarbeten 
blifvit verkställda, har, från och med sistlidna September månad och 
tills vidare, enligt Museinämndens underdåniga skrifvelse den 7 April 
1893 och Kgl. Bref den 23 i samma månad, till akademiens dispo
sition öfverlemnats den källarlokal, som hittills användts till för
varing af den egyptiska samlingen, dock med vilkor, att sagda 
granitsarkofag fortfarande skall förvaras på sin gamla plats.

Tafvelsamlingen (Göthe). Tillväxten utgör 19 nr, hvaraf 11 
genom köp för 11,672 kr. och 8 såsom gåfva. Häraf ha med huf- 
vudsamlingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 13, med 
miniatyr-, aqvarell- och pastellsamlingen 3, med samlingarna å de 
Kgl. slotten 1. De öfriga förvaras tills vidare i förrådet. Till inköp 
af danska konstnärers taflor har Letterstedtska föreningen bidragit 
med 1,000 kronor.

A. Köp.
Mars 10. van Beijeren, A. H., holländsk, f. 1620— 21, f  efter 1674.

Döda fiskar, oljemålning, sign. A. B. /. N. M. nr 
1448.

» » van Duijnen, I., holländsk, f. 1677— 81.
Döda fiskar, krabba och ostron, oljemålning, sign. 

/. van Duynen. N. M. nr 1449.
Juni 8. von Gegerfelt, W., svensk, f. 1844.

Strand på Hallands Väderö; tidig vår, oljemålning, 
sign. W. Gegerfelt, pj. Statsinköpet. N. M nr 1451.

» » Schultzberg, A. L., svensk, f. 1862.
Vintermorgon efter snöfall, motiv frän Dalarna, olje

målning, sign. Schultzberg, Grangärde i8pj. Statsinköpet. 
N. M. nr 1452.
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Juni

»

»

»

Juli

Dec.

Jan.

Mars

8. Borg, A. L., svensk, f. 1847.
Elgfamilj, oljemålning, sign. A xel Borg. Statsinköpet. 

N. M. nr 1453.
15. Engelsted, M. O., dansk, f. 1852.

Abraham på väg till Moria berg, oljemålning, sign. 
M. E. 1892. Köpt från konstnären. N. M. nr 1454.

» Larsen, K., dansk, f. 1865.
Herrporträtt, konstnärens fader, oljemålning, sign. K. 

L . 1893. Köpt frän konstnären. N. M. nr 1455.
» Schlichting-Carlsen, C. P. A., dansk, f. 1852.

En skogssjö i Nord-Sjselland, oljemålning, sign.
C ar Is en. Hellebcek. 1892. Köpt från konstnären. N. M. 
nr 1456.

» Skovgaard, N. K., dansk, f. 1858.
Bokar på kyrkobacken i Dagsås i Halland, olje

målning, sign. N. K. S . (i monogram) 1891. Köpt från 
konstnären. N. M. nr 1457.

6. Edelfelt, A. G. A., finsk, f. 1854.
Porträtt af svenske författaren Viktor Rydberg, olje

målning, sign. A. Edelfelt, 1892. Beställd hos konstnären 
för J. S. Gieseckes donations medel. N. M. nr 1458.

15. Memling, Hans, nederländsk, f  1495. Gammal fri kopia efter.
Madonna med barnet, oljemålning. N. M. nr 1460. 

Originalet finnes i kejserliga galleriet i Wien.
>. Gåfvor.
20. A f C. W. B. Barth, Kristiania.

Gifvaren själf, norsk, f. 1847.
Strand vid Filey, afton, oljemålning, sign. C. W. 

Barth, 91. N. M. nr 1447.
10. A f H. M. Konungen.

Kronberg, Julius J. F., svensk, f. 1850.
Morgonrodnaden och de fyra elementen, plafond mål

ningar, ett större midtfält och tvä mindre sidofält, i olja 
på duk. Öfver andra trappan i vestra uppgången å Stock
holms slott. Sign. I V L I V S  KRONBERG, M DCCCXCIL  
Förr. nr 125. Skänkt med vilkor att allt framgent för- 
blifva på sin nuvarande plats.
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Mars io. A f  direktören Carl Robert Lamm.
Josephson, Ernst, svensk, f. 1851.

Kopia efter Rembrandts stora tafla i Amsterdams Rijks- 
museum, »Syndikerna», oljemålning, sign. »Copia eft. Rem- 
brandt af Ernst Josephson». Förr. nr 126.

Taflan skall i öfverensstämmelse med gifvarens ön
skan framdeles till Kgl. Akademien för de fria kon
sterna öfverlemnas- tills vidare är den utställd i museets 
tafvelgalleri.

Juli 6. A f grefvinnan J. Mörner, f. Bennet, enligt af framlidne 
frih. O. Bennet uttalad önskan.
Bolinder, J. E., svensk, f. 1763, f  1808.

Porträtt af frih. Gustaf Bennet (f 1825), miniatyr, sign. 
Bolinder pinxit 1801. N. M. Bih. nr 228.
Okänd svensk artist, omkr. 1800.

Porträtt af den föregåendes maka, Johanna Maria E k
man, miniatyr. N. M. Bih. nr 229.
Roos, Emanuel, svensk, omkr. 1817.

Porträtt af de föregåendes son, majoren, frih. Fr. Em. 
Bennet (f 1836), miniatyr, sign. Eman. Roos 181J. N. M. 
Bih. nr 230.

Sept. 15. A f herr A. Österlind, enligt hans aflidne faders, gross
handlaren P. A. Österlinds önskan.
Josephson, Ernst, svensk, f. 1851.

Porträtt af gifvaren, målaren Allan Österlind, olje
målning, sign. »A mon ami A. Ö— d. Ernst Josephson, 
Paris 1880». N. M. nr 1459.

» » A f framlidne frih. C. G. Adlercreutz genom testamente af
1882 och enl. tidigare anmälan till Nationalmusei Nämnds 
prot. 5 Nov. 1883.
Kraft t, Per, d. y., svensk, f. 1777, f  1863.

Stormningen af Leipzig under Karl Johans befäl, olje
målning, sign. P. Krafft, Stockholm 1818. Förr. nr 128.

Taflan har hittills, enl. testamentets föreskrift, förvarats 
å egendomen Nynäs i Södertörn.

Utaf de två porträtten i olja föreställande C. J. FAhlcrantz, som 
skänktes till staten af dödsboet efter professorskan Sophie Fahl-
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crantz (se årsberättelsen för 1892), har det af J. G. Sandberg utförda 
införlifvats med Nationalmusei galleri (under nr 1450), medan i stället 
det af C. F. von Breda utförda (N. M. nr 1443) öfverflyttats till 
Gripsholmssamlingen.

De ofvan antydda inredningsarbetena i tafvelgalleriet ha föran- 
ledt en del omflyttningar bland den italienska och isynnerhet den 
svenska afdelningens taflor. Den nya skiljeväggen mellan den s. k. 
svenska salen och pastellrummet erbjuder godt belysta platser äfven 
för större dukar; för närvarande är G. von Rosens stora målning Erik 
XIV der uppsatt i midten. I pastellrummet äro sammanförda alla 
galleriets pastellmålningar äfvensom ett antal äldre gouachemålningar 
samt, i montren midt på golfvet, miniatyrsamlingen. Det i vester 
angränsande lilla kabinettet är anslaget åt aqvarellsamlingen. På de 
välbelysta väggarna i gravyrsalen äro uppsatta flere större olje
målningar bredvid de derstädes redan befintliga; ofvan ingångs
dörren har Pilos stora kröningstafla, som förut satt på svenska sa
lens illa belysta alkovvägg, fått sin plats. I stället har Winges 
kolossala duk »Tors strid med jättarne» utflyttats och uppsatts of- 
vanför dörren mot vester i öfre vestibulen.

Följande målningar ha restaurerats genom tafvelrestauratören A. 
Malmgren.

Porträtt af Magnus Gabriel de la Gardie, Förr. nr 71 •
» » pfalzgrefvinnan Maria Euphrosyna, » » 72.
» » prinsessan Margareta af Mecklenburg, Grh. » 850.
» » astronomen H. Voigt, » » 171.

Freden, allegorisk målning, » » 709.
Kriget, » »
Äfvensom porträtt af Gustaf Vasa, förgyld relief,

» 294.

skuren i ek, » » 418.

Genom artisten Jansson ha restaurerats: 
Porträtt af drottning Hedvig Eleonora, Förr. » 41.

» » » Ulrika Eleonora d. ä., » 42.
» » prinsessan Hedvig Sofia, » » 5i-

I sammanhang med öfriga restaurationsarbeten på Gripsholms 
slott ha, under sommaren, 32 smärre dubbelporträtt, framställande 
drottning Hedvig Eleonoras anor, undergått en lätt renovering ge
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nom artisten J. Ringsten, som likaledes nödtorftigt lagat den stora 
duken Konung Christian III:s stamträd, Grh. nr 1148.

Restauration har beslutits af följande målningar:

Porträtt af pfalzgrefven Adolf Johan, Grh. nr IIOO.
» » » Gustaf Samuel, » » IIOI.
» » grefve Hans Wachtmeister, Förr. nr 73.
» » » Axel » » » 77-
» grefvinnanAnnaMaria » f. Soop, »

00

» » grefve Claes Adam » > * 74-
» » » Bleckert » » » 75-
» » » » » » » 76.
» » konung Sigismund af Sverige » * 39-

A f de målningar, hvilkas restauration förut blifvit beslutad, återstå 
följande ännu ofärdiga:

Porträtt af August Wilhelm, prins af Preussen Grh. nr 4.
» » Drottning Lovisa Ulrika (?) » » 86.
» » en preussisk prinsessa » » m .
» » P. Stålhammar » » 167.

Handteckningssamlingen (Upmark) har ökats med 129 nr, 
hvaraf 87 genom köp för 617 kr. 35 öre, 42 såsom gåfvor.

A. Köp.
Jan. 20. Teckningar af Egron Lundgren, 7 nr.
Febr. 17. Studier och teckningar af L. T. Billing, 40 nr.
Mars 10. Stockholmsportar från 1700-talet, uppmätta och ritade af 

R. Östberg, 8 nr.
» » Album med teckningar af L. H. Roos af Hjelmsäter,

1 nr.
Maj 10. Teckningar af G. W. Palm, 13 nr.
Juni 8. Gustaf II Adolfs ryttarstod, teckning af P. Larchevéque, 

1 nr.
» » »Porla brunnsgäster i Augusti 1812», teckning af J. T.

Sergel, 1 nr.
Okt. 6. Teckningar af äldre svenska konstnärer, 16 nr.
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B. Gåfvor.
April 7. A f fröken Maria Ruckman.

Teckningar af äldre, hufvudsakligen svenska konst
närer, 40 nr.

Juli 6. A f  fröken Ebba Sack.
Porträtt af friherrinnan E. Sack, f. Posse, teckning af 

Sergel, i nr.
Dec. 15. A f arkitekten A gi Lindegren.

Arkitekturritningar af P. P^stenberg, 20 blad i ett 
band, 1 nr.

Samtliga under året tillkomna nr äro införda i accessionskatalog.

Gravyrsamlingen (Upmark med biträde af e. o. amanuensen 
I^olcker) har ökats med 1,470 nr, hvaraf 216 genom köp för ett 
sammanlagdt belopp af 1,720 kr. 95 öre, de öfriga såsom gåfvor.

På afdelningen gravyr (koppartryck, träsnitt) komma 1,357 nr> 
på litografi 6, på fotomekaniska efterbildningar 107 nr.

A. Köp.
Jan. 20. Etsningar af F. Boberg, 4 nr.

» » Alinari, Raccolta di disegni essistenti nella R. Galleria
degli Uffizi. Serie III— V. Ljustryck.

» » Schultz, Alvin. —  Der Weisskunig. Wien 1891. Zinkografi.
» » Die Graphischen Künste. Arg. XII— XV. Wien.

Mars 10. En samling gravyrer och etsningar af hufvudsakligen mo
derna franska mästare, 81 nr. (Dyrbara blad af F. Gail
lard, L. Flameng, Ch. Waltner m. fl.).

Maj 5. En samling fotografier efter svenska konstnärsporträtt,
36 nr.

» » Porträtt af grefve G. von Rosen, etsning af A. L. Zorn.
Juni 8. Etsningar af C. Staufifer-Bern, 6 nr.

» » Utsigt af Stockholm, gravyr af Hier. Scholeus.
Sept. 15. En samling fotografier efter svenska konstnärsporträtt,

64 nr.
Nov. 3. Etsningar af F\ Pluth efter A. L. Zorn, 2 nr.

» » Etsningar af Luise Ravn-Hansen, 4 nr.
Dec. 15. Utsigter af Stockholms stad från 1500— 1600-talen, 9 nr.



12 NATIONALMUSEI INTENDENTS

Dec. 15* Schmidt, W., »Handzeichnungen alter Meister im Königl. 
Kupferstich-cabinet zu München, vol. 8 (forts, och slut).

B. Gåfvor.
Jan. 20. A f  redaktör O. Granberg.

En samling moderna konstnärsporträtt m. m. i trä
snitt, omkr. 1000 nr.

April 7— 10. A f fröken Maria Ruckman.
En samling planschverk, 15 nr; gravyrer, 78 nr*, 

litografier, 6 nr.
» » A f fru G. Lamm, f. Jacobson.

Porträtt af framl. ingeniör Gust. Lamm, stor fotografi. 
Juni 8. A f frih. J. Nordenfalk.

Porträtt af gifvaren, stor fotografi.
Nov. 3. A f kabinettskammarherre F. v. Dardel.

Les tableaux du Cabinet du Duc de Choiseul* 1 band 
gravyrer af franska konstnärer.

Dec. 15. A f Messrs. Cassel et C:o, London.
European pictures of the year, en vol.

» » A f arkitekten Agi Lindegren.
Etsningar af Agi Lindegren, 26 nr.

» » A f redaktör Olof Granberg.
En samling konstnärsporträtt i träsnitt, 135 nr.

Sedan inredningsarbetet i gravyrsalen blifvit afslutadt, ha der- 
städes anordnats följande utställningar:

A) i midtrummet: ett urval af Egron Lundgrens aqvareller och 
handteckningar, utgörande 165 nr (ordnade efter katalogen öfver 
aqvarellutställningen 1886). — Folcker.

B) i norra afdelningen: en samling blad, illustrerande den konst
närliga färggravyrens historia från 1500-talet till innevarande tid, 
tillsammans 232 nr af italienska, franska, engelska, nederländska, 
tyska och svenska konstnärer. — Upmark och Looström.

C) i södra afdelningen (studie- och arbetsrum): dels ett antal af 
gamla mästares handteckningar (hufvudsakligen Rembrandt, 43 nr), 
dels originaletsningar af Rembrandt och graverade efterbildningar af 
hans målningar, 48 nr, dels slutligen ett urval moderna etsningar af
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svenska, danska, tyska, franska och engelska konstnärer, 70 nr. 
—  Upmark och Folcker.

Under året har accessionskatalogen för gravyrer från 1892 (Juli 
— Dec.) afslutats af Folcker, samt årets accession af gravyrer ka
talogiserats af Looström och Folcker.

Den förra året började, beskrifvande sedelkatalogen öfver En
gelska gravörers arbeten har afslutats (N—Z) af Looström.

Sedelkatalogen öfver graverade porträtt har fortsatts och omfattade 
vid årets slut 7161 nr, hvaraf 1,237 svenska och 5924 utländska.

De danska, norska, spanska samt polska och ryska porträtten i 
oktavformat ha katalogiserats af herr W. Levertin, som för detta ända
mål godhetsfullt ställt sin tid till förfogande.

De under åren 1881 — 1891 inkomna litografierna ha förtecknats 
och inordnats af d:r Looström, som också upprättat en beskrif
vande sedelkatalog öfver samlingen tillhörande porträtt. Dessa hafva 
ordnats i bokstafsföljd i tvenne serier, den ena innehållande porträtt 
framställande svenska män och qvinnor, den andra framställande 
porträtt af utländingar. Samtidigt har den öfriga litografisamlingen 
nyordnats hufvudsakligen efter mästarenamn.

Konstslöjdafdelningen. (Looström.) Tillökningen under året 
utgör 527 nr, af hvilka 471 forvärfvats genom köp för ett samman- 
lagdt belopp af 1,869 kr., medan 56 erhållits som gåfva. Inom de 
olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Keramiska föremål..............................
Glas ........................................................
Emalj ......................................................

V id  1892 
års slut

T illväxt
1893

Summa

4,275
5 8 6
1 4 6

39°
4 1

8 2 4

592
9 0

1 6 6
8 7 4
2 9 4

4 6 9

39

1
2

14
2

4 ,7 4 4
6 2 5  
1 4 6  

391 
43 

8 3 8

594
9 0

1 6 6
8 7 4
2 9 4

Silfver .....................................................
Ur .....................................................
Oädla metaller......................................
Möbler (träföremål) ............................
Elfenben (ben).......................................
Sten .......................................................
Textil konst ....... .............................
Diverse (incl. bokband) ....................

Summa 8 ,2 7 8 527 8 ,8 0 5
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A.
Jan. 20. 

April io.

Maj 5.
» »

Sept. 15. 

Nov. 3.

Dec. 15. 

B.

Febr. 17

» »

Köp.
Föremål af tenn, 12 nr från 1700-talet och 1800-talets 
förra del. Svensk tillverkning.
Skrin af mahogny med rika inläggningar af messing, in
vändigt klädt med röd och grön marokäng med guldpress
ningar i form af palmetter och rosetter. Kejsarstil, sign. 
Biennais orfevre de Leurs Majestés Impériales et Royales 
a Paris, hvilket angifver, att skrinet utgått från kejsar 
Napoleon I:s hotjuvelerare Martin Guillaume Biennais’ verk
stad.
Terrin af tenn i rokokostil. Svensk. 1700-talets midt.
En samling kakel, 454 nr, hufvudsakligen svenska från 
1700-talet; innehållande en synnerligen värdefull samling 
mönster for dylika tillverkningar.
Clavecin af mahogny med inläggningar i ljusare träslag 
samt med inskriften: Christopher Ganer. Londini Fecit 
1784. Broadstreet. So ho.
Fickur af guld med ornament i hvit, blå och brun emalj, 
sign. A. Bourdillon. Stockholm. Nr 1232. Härtill ett 
fodral af förgyldt silfver samt urnyckel af guld med blå 
emalj.

Bourdillon var född fransman år 1729, inflyttade år 
1761 till Stockholm, hvarest han uppsatte en juvel- och 
urhandel, samt dog år 1799. A f årsbokstafven framgår, 
att ifrågavarande ur är tillverkadt år 1777.
Urfoder af förgyld brons. Rokokostil. 1700-talets midt.

Gåfvor.

. A f grosshandlaren Jakob Settervall.
Tallrikar af fajans, 11 st., med följande vyer, tryckta 

i blått: Carl XIII:s torg i Stockholm, Riddarholmsbron, 
Norrbro, Kgl. Slottet, Carlberg, Gripsholm, Rosendal, Ro- 
sersberg, Strömsholm, Tullgarn, Ulriksdal, sign. Gustafs- 
berg. 1830— 40-talet.
A f med. dr Karl Malmsten.

Tallrik af lergods, sign. H. Lundgrens X(ktie) A(olag). 
Modern.
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Mars 10. Genom direktör J. H. Kjellgren, Rejmyre.
En samling glas och pokaler m. m., 39 nr, utgörande 

prof på den nutida tillverkningen vid Rejmyre glasbruk 
och ett motstycke till dess utställning i Chicago 1893.

Juni 8. A f enkefru Eleonora Berggren.
Fickur af silfver, sign. Davis, London. 1700-talets 

början.
Sked af förgyldt silfver; å skaftet pinoredskapen samt 

Jesusbarnet. 1400-talets stil.
Okt. 6. A f godsegaren grefve Fredrik Strömfelt.

Tallrik af kinesiskt porslin med friherrliga familjen 
Strömfelts vapen (nr 173) i guld och färger.

Nov. 3. A f kabinettskammarherren Fr. v. Dardel.
Krämkopp af fin fajans med familjerna Silfverschölds 

och Ramels vapen under friherrlig krona, sign. Rörstrand. 
1820-talet.

» » A f fröken Amalia Berghman.
Kopp af porslin med familjerna Hellenstjernas och 

Berghmans vapen (lagmannen i Kalmar län, Magnus Hel- 
lenstjerna, år 1737 gift med Anna Magdalena Berghman). 
Kinesisk.

Samtliga dessa 527 föremål hafva under året förtecknats och 
beskrifvits samt försetts med vederbörliga inventarienummer.

Den stora tillökning, museets samling af prydnadskakel vunnit 
genom ofvannämnda inköp, har gjort en ändamålsenligare och mera 
systematisk uppställning af densamma behöflig. Då denna samling 
ej längre kunde inrymmas i den stora keramiska salen, har ett 
mindre rum, hvilket förut tjenat till förvaring af en del föremål, 
som ej ansetts böra utställas, upplåtits derför i södra delen af bygg
naden, invid glassamlingen. Medels anbringande af hyllfack kring 
väggarna i detta rum har utrymme här kunnat beredas för musei 
hela kakelsamling, som nu omfattar omkring 650 nr, och sålunda 
utgör en synnerligt värdefull del af den dyrbara keramiska samling, 
museet redan förut eger.

För den tillväxt glassamlingen vunnit genom den ofvan nämnda 
gåfvan från Rejmyre har plats beredts i en särskild montre, som 
inflyttats i den sal, der den öfriga glassamlingen är utställd.
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I öfrigt ha under året inga väsentliga omändringar egt rum 
med undantag deraf, att en del af den orientaliska keramiken måst 
flyttas mera ihop, för att lemna plats för den 231 nr omfattande 
samling af ostindiskt porslin, livilken, inrymd i två större skåp och 
fem hängmontrer, deponerats i museet af samlingens egare, grefve 
Fredrik Strömfelt (se Depositioner).

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 298 
nr, hvaraf tidskrifter 168, allmän konsthistoria 44, skulptur 2, må
leri 10, gravyrkännedom 5, kataloger och diverse 61, konstslöjd 8.

Museet har fått mottaga gåfvor från följande personer och in
stitutioner: H. M. Konungen, fröken M. Ruckman, amanuensen C. 
U. Palm, artisten N. M. Mandelgren, bokförläggaren Cassel & C:o, 
direktören C. R. Lamm, grosshandlaren P. Fiirstenberg, norske må
laren C. W. B. Barth, kapten C. A. Odelberg, konsthandlaren II. Bu- 
kowski, kanslisekreteraren S. Nordström, ministern C. J. R. Buren
stam, Kgl. målningsgalleriet i Haag, konstindustrimuseerna i Kristia
nia, Bergen och Trondhjem, museerna i Rapperswyl, Aarhus. och 
Odense, Örebro, Göteborg och Halmstad, Vitterhets, historie och anti- 
qvitetsakademien, Akademien för de fria konsterna, Riksarkivet, Kgl. 
Biblioteket.

Samlingarna å de kungl. slotten. För Gripsholm har i 
öfverensstämmelse med föreskriften i Kgl. Brefvet den 29 Maj 1891 
förändrad besöksordning, på förslag af Intendenten vid National
museum, genom Riksmarskalksembetet utfärdats. Enligt densamma 
erlägges å Söndagarna för inträde 10 öre, å Torsdagarna 50 öre, ä 
hvilka dagar slottet under sommaren på bestämda timmar hålles 
tillgängligt, hvarvid de besökande efter behag kunna vandra omkring 
i rummen och bese dem och samlingarna. För inträde å andra 
tider erlägges 50 öre, dock öppnas ej slottet, med mindre 2 afgifter 
erläggas. De besökande föras då omkring af slottsbetjeningen. Den 
vidtagna anordningen har visat sig ändamålsenlig, och ordningen har 
utan svårighet kunnat uppehållas, äfven då besöken om Söndagarna 
kunnat vara ganska talrika.

Arbetet med slottets iståndsättande har fortgått jemväl under 
den förflutna sommaren, så att den nordvestra längan mellan Grip-
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och Fängelsetornet nu befinner sig i fullt färdigt skick. Den är ge
nom brandgaflar med insatta jerndörrar skild frän de närmast lig
gande afdelningarna. Den yttre väggen (mot trädgården), som i 
början af 1700-talet påmurades, har sänkts till den ursprungliga tak- 
linien, den inre (mot borggården) har deremot påmurats till sin forna 
höjd, hvarigenom båda nu äro lika höga. Ofver det hela har upp
förts ett kroppåstak med fall både utåt och mot borggården, af samma 
höjd som det ursprungliga, hvars begränsningslinier aftecknade sig 
mot de närliggande tornens murar. Detta tak är klädt med koppar 
och brytes på hvardera sidan af kupor med murade rösten. I 
den genom dessa förändringar uppkomna tredje våningen, som trädt 
i den forna vindsvåningens ställe, har i stället för de förra, mo
dernt inredda smårummen, anordnats en rymlig, för tafvelsamlingen 
väl behöflig sal, af nära nog samma dimensioner som den under 
densamma liggande rikssalen. Bakom tafvelsalen drager sig utmed 
den yttre väggen den numera återställda väktaregången, med sina 
två rader likaledes åter upptagna skyttegluggar. Mellanvåningen i 
denna del af slottet upptages af den är 1892 ordnade stora rikssalen. 
A f de under densamma befintliga lokalerna i första våningen voro 
tvenne rum ordnade 1892. De mellan dessa och Griptornet belägna 
återstående rummen ha under sommaren 1893 blifvit afslutade. Med 
den nuvarande indelningen utgöra de tre, hvaraf ett längre och 
smalare åt borggården, två smärre åt trädgården. I det först
nämnda ha de gamla väggmålningarna från 1500-talets slut blifvit 
blottade och kompletterade, hvarjemte ett bjelktak efter mönster 
från Tidö slott här blifvit inlagdt. A f de båda rummen åt träd
gårdssidan har det ena, som förut pryddes med ett modernt tapis- 
seribroderi, blifvit ordnadt efter motiv från Rydboholm och försedt 
med en kakelugn af gammalt kakel från 1600-talet. Vid dekora
tionen af det andra, som förut varit klädt med moderna gröna pap- 
perstapeter, ha förebilderna till tak och dörrar m. m. hemtats från 
Vadstena. I samtliga rummen ha uppsatts målningar från 1500-talet 
eller 1600-talets början.

Härjemte har Fängelsetornet erhållit en ny takhuf med lanternin 
och spira, likaledes klädd med koppar. Denna utgör en ersättning för 
den förutvarande efter en brand år 1763 uppsatta. Den trappa, som från 
inre borggården öfver stora porten och utmed Griptornet leder upp

2
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i tredje våningen, har blifvit reparerad. I omedelbar närhet af tea
tern har uppsatts den rumsinredning, som museinämnden enligt an
mälan i årsberättelsen för 1892 då fick öfvertaga af teaterbyggnads- 
konsortiet i Stockholm och som tillhört konung Gustaf III:s arbets
rum i det numera rifna Operahuset.

För restaurationer, flyttningar af konstverk och kopiering redo- 
göres på annat ställe i denna berättelse.

Depositioner och flyttningar. A. Följande föremål ha 
under året mottagits som depositioner i Nationalmuseum och der 
varit utställda:

Jan. 20.

Febr. 17.

April 5.

»

Sept. 15.

Okt. 6.

A f guldsmedsaktiebolaget, Stockholm.
Kaffeservis (téte-ä-tete) af drifvet och ciseleradt silfver. 

Afseclcl för verldsutställningen i Chicago. Efter ritning af 
arkitekten Agi Lindegren, utförd af guldsmedsaktiebolaget 
i Stockholm. Återställd.
A f  H. M. Konungen.

H. M. K:s porträtt, måladt i olja af Axel Jungstedt 
och afsedt för Chicagoutställningen. Äterstäld.
A f firman Gustaf Möllenborg.

Statyett af silfver, framställande industrien; efter mo
dell af Hugo Elmqvist gjuten af O. Meyer. Återställd.
A f  ciselörcn Hjalmar Norrström.

Vas af etsadt och delvis förgyldt stål; med figur
scener och rika renässansornament samt tre statyetter i 
brons. Modernt arbete. Qvarstod vid årets slut.
A f H. M. Konungen.

Landskap från Fjellbacka; oljemålning af Alfred Wahl
berg. Återställd.
A f godsegaren Fredr. Strömfelt.

En samling (231 nr) ostindisk kompani-porslin — tall
rikar, kannor, koppar med fat, skålar m. m. — prydt med 
introducerade svenska adliga familjers vapen.

Härtill två skåp och fem hängmontrer af snicladt och 
delvis förgyldt trä, efter ritning af arkitekten Agi Linde
gren utförda af snickaremästaren Löfmark. Qvarstod vid 
årets slut.
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Nov. 3. A f H. M. Konungen.
H. M. Iv:s porträtt, måladt i olja af E. Österman och 

bestämdt som gåfva till Kronobergs regemente. Åter
ställd.

» » A f artisten Acke Andersson.
Skisser till rumsdekorationer, 7 nr, aqvareller. Återstäld. 

» » A f firman Gustaf Möllenborg.
Altarkärl: kalk och patén, vinkanna och oblatask, af 

drifvet och förgyldt silfver, efter ritning af arkitekten 
Agi Lindegren utförda på firman Möllenborgs verkstad 
i Stockholm för Oskar Fredrikskyrkan i Göteborg. Åter
ställd.

B. Till Nationalmuseum ha flyttats:

Från Gripsholm i och för kopiering:

Porträtt af Drottn. Ulrika Eleonora d. y., hel fig., Grh 
» » Kon. Fredrik I, hel fig., »
» » » Adolf Fredrik, knästycke af Pesne, »
» » Drottn. Sofia Magdalena, bröstbild af L.

Pasch, »
» » Klaés Kristerson Horn, half fig., »
» » Emanuel Svedenborg, bröstbild. »
De fyra förstnämnda före årets slut återställda.

C. Frän Nationalmuseum ha flyttats:
Till Rosersberg:
P. Kraft d. y., Konung Carl XIV Johans kröning, stor olje

målning. Carl XV:s saml.
Till Örebro museum såsom deposition:
C. Aspelin, Läkarebesöket, oljemålning. Förr. nr 88.
Till verldsutställningen i Chicago:
G. von Rosen, Porträtt af Nordenskiöld, oljemålning. N. M. nr 

1396.
O. Björck, Middagsfodring i en ladugård. N. M. nr 1425. Båda 

äro sedan i oskadadt skick återställda.
A f  tidigare depositioner har den sedan 1885 utställda, Kgl. 

Husgerådskammaren tillhörande väfda tapet, som framställer Magog

nr 1359.

» 337- 
» 1366.

» 439- 
» 929.
» 1040.
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afhemtats för att undergå reparation. Likaså ha återställts den 
af enkegrefvinnan Mörner, f. Bennet, 1890 deponerade kistan af 
inlagdt trä, samt det af Jakobs församlings i Stockholm kyrkoråd 
1891 deponerade altarsilfret.

Personalen. I Nämndens sammansättning har den förändringen 
egt rum, att kabinettskammarherren, f. d. öfverintendenten m. m. 
F. v. Dardel på begäran entledigats från den befattning han allt
sedan 1867 eller i något öfver 26 år innehaft såsom nämndens ord
förande. I hans ställe har frih. J. Nordenfalk, sedan 1873 ledamot 
af nämnden, den 2 Juni erhållit nådigt förordnande att vara ord
förande och grefve G. von Rosen att vara ledamot af densamma.

Semester har åtnjutits af intendenten och de båda amanuenserna. 
Konservatorn har haft tre veckors tjenstledighet. Intendentens be
fattning har i sex veckor uppehållits af amanuensen dr Göthe. E. o. 
amanuensen Folcker har bestridt ordinarie amanuensbefattning under 
åtta veckor, e. o. amanuensen Wåhlin under sex. Konservatorns 
tjenst har under tre veckor uppehållits af e. o. amanuensen Folcker.

Sekreteraren vid Nationalmuseum, t. f. föreståndaren för Lif- 
rustkammaren C. A. Ossbahr har, sedan dr Ekhoff förordnats till 
Hjertbergsk amanuens vid Statens Historiska Museum, erhållit nå
digt förordnande att vara föreståndare för Lifrustkammaren.

På uppdrag af Nationalmusei nämnd har intendenten den 8— 22 
Oktober företagit en resa till Köln, för att vid den der pågående 
försäljningen af hr Chr. Hammers konstsamlingar bevaka National
musei intressen.

Dr Göthe har studerat samlingar å svenska herresäten samt jemte 
redaktör O. Granberg deltagit i anordnandet af den utställning af 
äldre mästares arbeten, hvilken pågick under förra delen af som
maren i atelierbyggnaden vid Kungsträdgården. Den synnerligen 
omsorgsfulla utställningskatalogen är författad af den sistnämnde.

Tjensteresor. Intendenten har i tjensteärenden uppehållit sig 
på Drottningholm 1 dag, å Ulriksdal 1 dag, å Gripsholm 10 dagar. 
Dr Looström ä Rosersberg 1 dag.

Utgifna arbeten. Från Nationalmuseum ha under är 1893 
utgifvits:
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Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1892, underdånig 
berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, Nr 15 af Meddelanden 
från Nationalmuseum.

Förteckningar öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor och 
vattenfärg i Nationalmuseum. 15 upplagan. (Red. af G. Göthe).

Notice déscriptif des tableaux du Musée National de Stockholm 
par Georg Göthe. i:re partie. Maitres Etrangers (non Scandinaves) 
XXL -j- 380 sid. 8:0 med 18 illustrationer i ljustryck och talrika fac- 
simile af signaturer.

Tjenstemän vid Nationalmuseum ha för öfrigt offentliggjort: 
Göthe, G., Målningskonsten i ip:e seklet. (Ord och bild 1893, sid. 

190— 192; anmälan af R. Muther. Gesch. der Malerei im XIX 
Jahrh.)

----- , Två af Rembrandts målningar i Nationalmuseum. (Ord och
bild 1893, sid. 279— 282.)

----- , »Eene groote schilderij van Jacob Jordaens in Zweden.» (Ar
tikel öfver den stora Jordaens-taflan på Finspong, öfversatt 
och införd i tidskriften: »De Vlaamsche School» 1893, s*d.

40- 43-

----- , En svensk hofdams porträtt. (Konstnärsklubbens tidning »Jul»

1893-)
----- , Artiklar i Stockholms Dagblad om »Utställningen af äldre

mästares taflor» m. fl. konsthistoriska ämnen.
----- , Artikeln »Fine Arts» i svenska katalogen (II) vid verlds-

utställningen i Chicago 1893.
Looström, L., Den s. k. empire-stilen. E11 kulturbild från det sen

gustavianska tidehvarfvet. (Meddelanden från Sv. Slöjdföreningen 
1893, sid. 1— 3S0

------, Årsberättelse afgifven på K g l. Akadem iens för de fria konsterna

högtidsdag den 30 Maj 1893.
Ossbahr, C. A., Drottning Sofia Magdalenas toalett. (Meddelanden 

från Sv. Slöjdföreningen 1893, sid. 66— 76).
Densamme har derjemte ombesörjt utgifvandet af Med

delanden frän Sv. Slöjdföreningen Nr 21, samt af Mönster för 
konstindustri och slöjd Arg. 20.

Upmark, G., Tyresö kyrka, med teckningar af J. Settergren. (Tek
nisk tidskrift, April 1893.)
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E. o. amanuensen Wåhlin har redigerat andra årgången af tid
skriften Ord och bild.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 14 sammanträden 
samt deltagit i inköpsnämndens (1) och väggmålningsnämndens (1) 
sammanträden.

Protokollen i förvaltningsfrågor uppgå till 44.
Diariet upptager 304 ärenden, hvaraf 21 Kgl. bref, beslut och 

remisser samt skrifvelser från andra embetsverk.
Registraturet upptager 47 utgående skrifvelser, hvartill komma 

enligt kopiebok 60. Antalet utgående försändelser är dock vida 
högre och uppgår enligt postbok till 277, hvaraf 102 till utlandet.

Inredningsarbetena i gravyrsalen, i hufvudsak verkställda 
med hjelp af ett af 1890 års riksdag för 1891 beviljadt anslag, ha 
blifvit under året afslutade, sedan salen blifvit försedd med nödigt 
tillbehör af jern- och messingsstänger för upphängning af taflor, med 
tafvelramar, gardiner, stolar o. d.

Den af prof. Kronberg och arkitekten Lilljekvist komponerade 
takfrisen har af nämnden blifvit granskad och godkänd. Den visar 
i grisaille på blå botten utförda renässansornament och medaljonger, 
hvilka omsluta bröstbilderna af representativa personligheter på teck
nings- och gravyrkonstens område: italienaren Mantegna, tysken
Albrecht Diirer, nederländarne Hendrik Goltzius och Rembrandt, 
svensken Erik Dahlberg, fransmannen Robert Nanteuil och engels
mannen W. Hogarth.

I mellanvåningen ha de två rum söder om stora trappan, hvilka hit
tills begagnats som arbetsrum, inredts till mottagande af egyptiska 
samlingen. De 2 öster om dessa rum belägna, liksom de 2 nordost 
om trappan liggande s. k. gipsrummen ha genom uppsättande af 
låga träskärmar afskilts från rummet under stora trappan, hvar- 
igenom dels vunnits ett välbehöfligt magasinsrum dels ökadt vägg
utrymme å skärmarna.

Genom Kgl. Öfverintendentsembetets försorg och med bekostnad 
af till dess förfogande ställda medel har en början blifvit gjord till 
vindsgalleriernas förseende med fullständig brandbotten, hvilken hit
tills saknats. Sålunda har det nordvestra galleriet, beläget öfver



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1893. 23

den franska tafvelsalens sidokabinett, erhållit ett tak af tegelhvalf 
mellan jernbjelkar, och har detta galleri sedermera blifvit upplåtet 
åt Statens Historiska Museum i stället för det sydöstra galleriet, 
som hittills af detsamma disponerats. Det är att hoppas, att detta 
arbete må efter hand kunna utsträckas till byggnadens öfriga tre 
gallerier.

Statens inköpsnämnd. De af Nationalrnusei Nämnd utsedda 
ledamöterna voro f. d. statsrådet G. Wennerberg, hr P. Flirstenberg 
och prof. C. R. Nyblom med hrr redaktör Olof Granberg, stads
mäklaren J. Håkanson och v. häradshöfding H. Tigerschiöld som 
suppleanter. Kgl. Akademien för de fria konsterna hade till leda
möter utsett prof. A. Lindberg (ej närv.), H. K. II. Prins Eugen (ej 
närv.) samt prof. J. Kronberg med hrr prof. j. Börjeson (närv.), land
skapsmålaren O. Arborelius (närv.) och prof. frih. Cederström som 
suppleanter.

Inköpsförslaget upprättades den 8 April. Enligt Kgl. Maj:ts 
medgifvande i nåd. bref den 3 Febr. 1893 togos härvid under om- 
pröfning oberoende af hembud de å Svenska Konstnärernas Förenings 
utställning exponerade konstföremål jemte ett antal af 8 direkt till 
Staten hembjudna och i Nationalmuseum utställda. Sedan förslaget 
blifvit underställdt Kgl. Maj:t, blefvo genom nådigt bref den 13 Maj 
följande konstföremål med Nationalrnusei samlingar införlifvade:

Gegerfelt, W. von, Strand vid Hallands Väderö, oljemålning.
Schultzberg, A., Vintermorgon efter snöfall, oljemålning.
Borg, A., Elgfamilj, oljemålning.
Sammanlagda inköpssumman utgjorde 4100 kr. Till ett följande 

inköp reserverades 4600 kr.
Förändrade bestämmelser angående statsinköpet ha blifvit ut

färdade genom:
Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående inlösen för Statens räk

ning af lefvande svenska konstnärers arbeten; gifven Stockholms 
slott den 30 November 1893.

Väggmålningsnämnden sammanträdde den 20 November 
för att Öfverlägga, huruvida någon sammanjemkning kunde ega rum 
af de åsigter rörande planen för de tilltänkta väggmålningarna i
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Nationalmuseum, hvilka såsom å ena sidan nämndens, å andra sidan 
reservanternas, uttalats i underdånig skrifvelse den 3 Juli 1891 och 
i skrifvelse till chefen för Kgl. Ecklesiastikdepartementet den 26 
November samma år. Nämndens flertal enade sig härvid om nedan
stående ämnesföljd:

A . I  öfre vestibulen. 1) på ena sidans sex lynetter: ämnen ur 
den nordiska gudasagan eller eljest fornnordiska bilder. 2) på den 
motsatta sidans sex lynetter: kulturbilder från medeltiden. 3) på det 
vestra väggfältet\ Ansgarius predikande vid Birka (enligt frih. G. 
Cederströms skiss) eller alternativt: den heliga Birgitta. 4) på östra 
väggfältet: ämne, hvari den protestantiska lärans beskyddare och 
förkämpe Gustaf II Adolf är hufvudpersonen.

B. I  nedre vestibulen. 1) på fältet mot söder: a) Målnings-
konsten (Carl XI och Ehrenstrahl), b) Byggnadskonsten (N. Tessin 
d. y.), c) Konstakademiens undervisningsanstalt. 2) å fältet mot norr:
a) Konstsamlingarnas grundläggare (Lovisa Ulrika och C. G. Tessin),
b) Konsternas beskyddare och museiinrättningens egentlige grund
läggare (Gustaf III inför antika bildverk t. ex. i Logården), e) Bild
huggarekonsten (Sergel).

Nämnden beslöt härjemte att föreslå, att åt frih. G. O. Ceder- 
ström måtte uppdragas att utföra kartong till ämnet »Ansgarius pre
dikande vid Birka» eller alternativt »den heliga Birgitta», samt åt hr
C. Larsson kartongen till väggmålningarna a) b) c) på det tredelade 
södra fältet i nedre vestibulen, äfvensom att de blifvande målnin
garna böra utföras direkt på muren. Underdånig skrifvelse af detta 
innehåll afgick 1 November.

Besöken ha under året å söcknedagarna varit fåtaligare än under 
de närmast föregående åren, såsom framgår af följande jemförelse:

1893 1892 1891 1890 1889
Fridagar ........................  28,369 30,886 36,002 45,028 35,477
Betalningsdagar ...........  3,979 4,734 5,386 6,879 5,280
Frikort .............   3*338 2,680 3,695  3̂ 802___ 3,817

Summa 35,686 38,300 45,083 55,709 44»574
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På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

Månad Fridagar Bet.-dagar Frikort s
Besök

u m m a
Inkomst

Jan u ari........ .............  2,105 140 218 2,463 70: —

Februari ..... .............  1,840 147 340 2,327 73: 50
M a r s ............ ............. 2,432 173 429 3,034 86: 50

A p r i l ............ .............  2,083 235 410 2,728 n  7: 50
M a j............... .............  1,525 186 257 1,968 9 3 : -
J u n i............... ..............  3.010 477 140 3,627 238: 50

J u li................ ..............  2,782 670 8l 3,533 3 3 5 : —
A ugusti ....................  3,331 827 12 I 4,279 413: 50
Septem ber .................  3,501 525 194 4,220 262: 50

O ktober ..... ..............  2,677 254 384 3,315 127: —

November ... .............  1,947 233 538 2,718 116: 50

Decem ber .. ..............  1,130 112 226 1,474 56 : -
Summa 28,369 3,979 3,338 35,686 1,989: 50

Största antalet besökande å fridag 29 D e c .......... ..............  530
L ägsta  » » » » , J5 » ...... ..............  105
Största » » » bet.-dag 16 A u g ......... ..............  86

L ägsta  » » » » 14 D e c .......... I

Deremot hafva söndagsbesöken visat en högre siffra än under 
1892 och enligt samma beräkning, som hittills följts, uppgått till 
128,000, hvarigenom totalantalet besökande blir i rundt tal 163,000 
mot resp. 114,000 och 145,000 det närmast föregående året.

Studier och kopiering.
beviljats åt:

Tillsammans

Fritt tillträde till samlingarna har

^93 1892 1891 1890 1889
106 95 131 I4I 139
159 138 150 171 175
265 233

M än.......

Qvinnor

281 312 314
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A f personer, som erhållit denna tillåtelse äro:
M än Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare .........................................  12 13 25
Lärjungar af konstakademien...............................  10 10 20

» » tekniska högskolan.........................  11 —  11
» » » skolan...... .........................  29 59 88
» » enskilda konstnärer ......................  6 28 34

Yrkesidkare ..........................................................  25 12 37
Litteratörer, konstvänner.................................... 8 2 10

Öfri ga....................................................   5 35___ 4°
Tillsammans 106 159 265

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:
Män Qvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen......................    49 74 123
Teckning i skulpturafdelningen .......................  5 4 9

» » konstslöjdafdelningen.......................  24 61 85
Studier i allmänhet ..............................................  28 20 48

Tillsammans 106 159 265

Ständigt frikort innehades af 29 personer.

A f under året kopierade målningar komma på
Italiensk-spanska afdelningen 21 kopior efter 14 konstverk.
Tyska » 2 » » 2 »
Nederländska » 18 » » 12 »

Franska » 7 » » 6 »

Norsk-danska » 35 » » 15 »
Svenska » 1 16 » » 59 »

Tillsammans 199 kopior efter 108 konstverk

hvilket utvisar en ej obetydlig tillväxt från föregående år, dä mot
svarande antal utgjorde 140 och 79.

/
Bland kopierade taflor har detta år:

Flodman, Strandparti ..................... ....  nr 1409 återgifvits 11 gånger
Lindholm, Strandböljor ................... ....  » 1435 » 6 »

Zorn, Turkisk roddare...................... ....  » 226 » 6 »

Rohde, Vinterlandskap ................... ....  » 1281 » 5 »

Zorn, Vårt dagliga bröd (aqv.)...... » 184 » 5 »
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Hagborg, Morgon i Cayeux .............  nr 1379 ätergifvits 4 gånger
Rosenberg, Höstdag............................... » 1417 » 4 »
Thaulow, Snölandskap...........................  » 1434 » 4 »
Wahlberg, Månsken............................... »1 1 5 5  » 4 »

I skulptursamlingen, häri inberäknade äfven de ornaméntala gip
serna, ha enligt gjord anmälan 45 föremål för studier eller kopiering 
tillhandahållits 120 gånger åt 36 personer vid 121 besök.

I handtecknings- och gravyrsamlingen ha på tisdagar och fre
dagar för studier utlemnats 403 nr (volymer, portföljer, enskilda 
blad). Motsvarande siffror för de fyra närmast föregående åren ut
gjorde: 280 (1892), 284 (1891), 323 (1890), 277 (1889). Den betyd
liga tillväxten torde vara att tillskrifva den ändamålsenligare yttre an
ordning af samlingen, som blifvit en följd af gravyrsalens nyligen 
afslutade förändrade inredning.

För direkt kopiering ha aqvareller och handteckningar dessutom 
39 gånger framlemnats vid 34 besök.

Begagnandet af konstlöjdafdelningen för studier har ytterligare 
tilltagit, hvartill i synnerhet bidrager dess regelbundna användande 
af den tekniska skolans elever under lärares ledning. Föremål ha 
för studier och kopiering tillhandahållits 550 gånger vid 525 studie
besök. Motsvarande siffror för de fyra närmast föregående åren äro 
396 och 344 (1892), 250 och 210 (1891), 359 och 260 (1890), 347 
och 273 (1889).

Plärtill kommer att antalet personer, som för erhållande af råd 
och upplysningar vändt sig till den vid afdelningen tjenstgörande 
amanuensen dels rörande i samlingen utställda föremål, dels rörande 
medförda sådana eller annorstädes befintliga, under året likaledes 
varit större än under något af de föregående åren. I ifrågavarande 
hänseende kunna dock inga siffror framläggas.

På Gripsholm ha studier idkats i tafvelsamlingen liksom under 
föregående år. A f samlingen tillhörande målningar ha 6 varit flyt
tade till Nationalmuseum och der kopierats. Fotografier ha under 
detta och föregående år tagits af 54 porträtt, de flesta äldre svenska.

Ekonomi. I följd af Kgl. Statskontorets rundskrifvelse den 2 
Oktober 1892 har till detsamma den 10 Maj 1893 afgifvits summarisk 
förteckning öfver och värdering af under Nationalmusei Intendents
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förvaltning ställd statsegendom. Det visar sig häraf, att konstsam
lingarna, som vid 1883 års slut värderades till .....  kr. 4,149,000: —
sedan dess ökats genom köp med

värde a f ............................................ ..... kr. 195,800
samt genom gåfvor.................................. » 200,200 » 396,000: _

så att sammanlagda värdet utgjorde vid 1892 års slut kr. 4,545,000: —

Sammandrag af räkenskapen:

Behållning 
från 1892 Inkomster Summa Utgifter Behållning Summa

A. Allmänna medel.
364= 54 46,450: — 46,814:54 Ordinarie statsanslag... 46,793: 66 20: 88 46,814:54

1,006: 78 4,056:39 5,063:17 Öfriga statsanslag ...... 3,807: 39 1,255:78 5,063:17
438:50 1,989:50 2,428: — Förevisningsmedel ...... 2,320: — 108: — 2,428: —

685:18 1,686: 69 2,371:87 Katalogmedel................. 1,067: 50 1*304: 37 2,371:87
2,495: — 54,182:58 56,677:58

B. Enskilda medel.
53,988: 55 2,689:03 56,677:58

264,780: 88 81,963:44 346,744:32 J. S. Gieseckes donation 12,360: 89334,383:43 346,744:32
108,105: 59 4,289: II 112,394:70 J. H. Scharps donation... 1,266: -- 111,128:70 112,394:70
10,361: 25 533* 72 10,894:97 J. Lanuns prisfond ...... --- - 10,894:97 10,894:97
10,091: 25 522: 92 10,614: 17 J. Lamms stipendiefond — 10,614: 17 10,614: 17

393,338:97 87,309:19 480,648: 16 13,626: 89467,021: 27 480,648: 16

Allmänna medel. A f behållningar å ordinarie statsanslag ha till
statsverket återburits:

Besparing å anslag till brännmateriel .................. kr. 4: —
» » » » renhållning m. m..............  » 1: 58

kr. 5: 58

Deremot har Kgl. Maj:t genom särskildt beslut medgifvit, att 
af besparingen å det förstnämnda anslaget ett belopp af 650 kr. 
fått användas till bestridande af vissa, med anledning af inrednings- 
och omflyttningsarbeten orsakade utgifter. Den for musei ändamål 
reserverade behållningen utgör sålunda å ord. anslagen kr. 15: 30. 
Härutöfver innestår i Kgl. Statskontoret till inlösen af lefvande svenska 
konstnärers arbeten ett reserveradt belopp af kr. 4,600.

I inkomstposten »öfriga statsanslag» ingår ersättning för post
försändelser i tjensteärenden med kr. 56: 39 öre samt extra anslag 
till konstslöjdsamlingen med kr. 4,000.
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Inkomsten å katalogmedel utgöres af behållning å ut
sålda 14 uppl. af Förteckning öfver oljefärgstaflor
m. m....................................................................................  kr. 1,596: 45

samt dito 2 uppl. af Catalogue des tableaux du Musée
National .............................................................................. » 90: 24

Summa kr. 1,686: 69

Härut öfver har museum, såsom ofvan sid. 3 är omnämnd t, af 
Letterstedtska Föreningen fått mottaga ett bidrag för särskild t ända
mål af 1000 kr.

Enskilda medel. Ombyggnaden af J. S- Gieseckes donations 
egendom, nr 59 Drottninggatan, har fortgått under året och var vid 
dess slut i det närmaste fullbordad. Åtskilliga lägenheter i det ny- 
bygda huset voro från den 1 Oktober i beboeligt skick och uthyrda.

Donationens inkomster utgjordes af:
Hyresmedel..................................................   kr. 2,875: —
Räntemedel o. d..................................................  » 4,088: 44
Upplånade medel ................................    » 75,000: —

Summa kr. 81,963: 44

Skulden minskades med kr. 634: 58.
För direkta konstinköp användes kr. 3,270.
Femårsfonden hade vid årets slut stigit till kr. 27,500.
I utgående behållningen ingå såväl egendomarnas tidigare taxe

ringsvärde 160,000 kr. som de för ombyggnaden till årets slut ned
lagda eller för samma ändamål upplånade medel.

A f J. H. Scharps donations medel har bekostats den direkt ä 
muren målade frisen i gravyrsalen, belägen i byggnadens trapphus.

Nationalmuseum i Mars 1894.

G U STAF UPMARK.








