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Årsberättelse för 1894.

Statens konstsamlingar ha under det gångna året kunnat fira 
100-årsdagen af sin tillvaro såsom offentlig institution. Den 16 sist
lidna Oktober hade nämligen 100 år förflutit, sedan beslut fattades 
om uppsättande i det då nyligen anordnade Kongl. Museum af den 
inskriftstafla i marmor, hvarigenom det invigdes till sin nya be
stämmelse, och der såsom dess ändamål angafs att vara det offentliga 
till ett gagn och en prydnad: Commodo ac decoro publico. Med an
ledning af dagens betydelse fick Nationalmuseum mottaga lyckönsk- 
ningsskrifvelser från Kongl. Akademien för de fria konsterna, från 
Svenska Slöjdföreningen, från Nordiska Museet, från Göteborgs Musei 
styrelse och tjenstemän, från Sveriges och Finlands konstföreningar 
m. fl., och en konstvän, som önskat vara onämnd, förklarade sig af 
samma anledning vilja anvisa ett belopp af 25,000 kronor för an
skaffande af statygrupper uti de båda nischerna i Nationalmusei- 
byggnadens portik. A  sin sida firade Museum dagen genom anord
nande af en utställning af konstföremål af olika slag, hvilka på ett 
eller annat sätt hänförde sig till Kongl. Musei eller Nationalmusei 
stiftande, i främsta rummet porträtt af de personer, som härvid 
väsentligen medverkat. Denna utställning omtalas här nedan när
mare. I en af Nationalmusei tjenstemän utgifven festskrift med titeln 
»Statens konstsamlingar (Kongl. Museum— Nationalmuseum) 1794—  
1894» redogjordes för museernas och de olika hufvudsamlingarnas 
historia, hvarjemte i ett särskildt bihan g ett bidrag lemnades till 
kännedomen om den konstnärs, Sergels, verksamhet, som vid tid
punkten för Kongl. Musei stiftande intog främsta rummet i sitt lands 
konstnärskrets. Med anledning af Museets 1 oo-åriga tillvaro utgafs 
vidare af R. Haglund en större etsning »Rubens’ salong» efter original 
i Nationalmuseum, och Generalstabens litografiska anstalt tillkänna-
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gaf samtidigt, att den förberedde utgifvandet af ett praktverk öfver 
Nationalmusei konstskatter, afsedt att i ljustryck återge de mera fram
stående verken inom de olika afdelningarna, ett arbete, hvaraf första 
häftet med text af d:r G. Göthe redan föreligger färdigt.

För de olika samlingarnas tillväxt och bearbetning samt Museets 
förvaltning i öfrigt lemnas följande redogörelse, hvaraf bland annat 
framgår, att statssamlingarna under året ökats med 824 nr, afhvilka 
513 tillkommit genom gåfvor, 311 genom köp för ett sammanlagdt 
belopp af i rundt tal 22,300 kronor. A f dessa medel kommer likväl 
en stor del först på innevarande års budget (1895.)

Skulptur samlingen (Göthe) har ökats med 8 nr, hvaraf 5 
genom inköp för 3,062 kr. 40 öre, 3 såsom gåfvor. Samtliga 8 ha 
med hufvudsamlingen införlifvats.

A. Köp.
Febr. 2. Porträttbyst af konung Gustaf IV Adolf, brons, N. M. nr 

859. Efter J. T. Sergel och ur hans skola (jfr. gipsbysten N.
M. nr 634).

Juni 1. »Ivonne». Kvinlig halffigur, liten relief, drifven i koppar, 
sign. G. T. Wallén. Statsinköpet N. M. nr 861.

» 15. Porträttbyst af friherre Louis De Geer, marmor, sign. P. Has
selberg 1894. N. M. nr 862. Utförd på beställning af Musei- 
nämnden för J. S. Gieseckes donations medel efter gipsbysten
N. M. 832. (Jfr. årsb. för 1892.)

Sept. 21. Porträttbyst af drottning Joséphine af Sverige-Norge, gips, 
sign. P. Hasselberg 1887. Paris. N. M. nr 864. Utförd på 
beställning af Museinämnden för J. S. Gieseckes donations 
medel. (Jfr. årsb. f. 1887.)

Dec. 14. Narcissus, statyett i brons. N. M. nr 866. Modern kopia 
efter det antika originalet i Neapels museum.

B. Gåfvor.
Mars 9. A f docenten vid Upsala universitet S. Wide:

15 fragment af tre eller flere stöder i hvit marmor. N. M. 
nr 860. Antikt romerskt fynd.

Juli 20. A f grosshandlaren P. Fiirstenberg:
»Linné». Kolossal relief i hvit marmor, sign. Chr. Eriksson 

Paris 18(44. N. M. nr 863. (Jfr. årsb. f. 1891.)
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Dec. 14. A f professorn G. Saloman:
Porträtthufvud af Gustaf II Adolf, litet, vax. N. M. nr 865. 

Troligen samtida arbete.
Nämnden har beslutit att låta taga en gipsafgjutning efter den i 

akademiens för de fria konsterna ego befintliga marmorbysten af Öfver- 
intendenten C. F. Adelcrantz, utförd af Sergel, hvartill akademien 
lemnat sitt tillstånd. Äfvenså har nämnden hos statybildhuggaren 
T. Lundberg i marmor bestält den af honom i gips modellerade 
bysten af ärkebiskop Sundberg. (N. M. nr 855, jfr årsb. 1893.) 
Herrar T. Lundberg och Christian Eriksson ha i öfverensstämmelse 
med den ofvan anförde onämnde gifvarens önskan anmodats in
komma med skisser till för de båda portiknischerna afsedda allegoriska 
grupper.

Fornsakssamlingen (Göthe) har ökats med 64 nummer genom 
följande gåfvor:

Jan. 12. A f Prins Oscar Bernadotte:
Antika grekiska föremål af lera och glas: lampor, dryckes

kärl o. s. v. 10 nr, N. M. nr 1638— 1647. Föremålen äro för- 
värfvade af gifvaren sjelf under resa i Grekland.

> » A f professor G. Lindström:
Antik tillbringare af lera, liten, från Malta. N. M. nr 1648. 

Mars 9. A f H. M. Konungen:
En samling af egyptiska fornsaker, bestående af 4 mumie

kistor, 2 kistlock, 1 graflåda samt 46 graffiguriner, utgörande 
en del af den samling, som khediven af Egypten år 1893 för
ärat till konungen af Sverige och Norge. N. M. nr 890— 942.

Tafvelsamlingen (Göthe). Tillväxten utgör 36 nr, hvaraf 31 
genom köp för 11,665 kr. 39 öre och 5 såsom gåfva. Härafham ed 
hufvudsamlingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 15, 
med miniatyr-, aqvarell- och pastellsamlingen 5. De öfriga förvaras 
tills vidare i förrådet.

A. Köp.

Febr. 2. Leys, Henri (Hendrik), belgisk, f. 1815, f  1869:
Belgisk landtgärd samt Skyttefest i Antwerpen, två olje- 

skisser. N. M. nr 1461, 1462.
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Febr. 2. Krafft, P., d. ä., svensk, f. 1720, f  1773:
Porträtt af fru Ahlgren, oljemålning. N. M. nr 1463.

» » Mijtens, M., d. ä., holländsk-svensk, f. 1648, f  enl. upp-
gift 1736:

Porträtt af Pieter von Breda, oljemålning, sign. M. Mijtens f. 
N. M. nr 1464.

» » von Breda, Lucas, d. ä., svensk, f. 1676, f  1752:
Porträtt af Lorentz von Breda, oljemålning. N. M. nr 1465.

» » Martin, E., svensk, f. 1739, f  1818:
Porträtt af en okänd herre, oljemålning. N. M. nr 1466.

» » Pasch, Ulrika Fr., svensk, f. 1735, f  1796:
Porträtt af en dam af slägten Tham på Dagsnäs-Dahla, 

oljemålning, sign. Ulrica Fr. Paschpinx. 1779. N. M. nr 1467.

» » Pasch, L., d. y., svensk, f. 1733, j  1805:
Porträtt af fru Kr. M. Wargentin, oljemålning, sign. L. 

Pasch jun. pinx. 1769. N. M. nr 1468.

» 2> Thomas, Kr., tysk-svensk, f  senast 1715:
Porträtt af en okänd herre, oljemålning, sign. C. Thomas 

fecit A. 1703. N. M. nr 1469.

» » Forsslund, J., svensk, f. 1754, f  1809:
Porträtt af brukspatronen Gödecke, pastell, sign. Forsslund 

1800. N. M. Bih. nr 231.
» » Hörling, J. E , svensk, f. 1718, 7 1786:

Porträtt af Thomas Plomgren, pastell, sign. F. Hörling 
pinxit Ano 174.0. N. M. Bih. nr 232.

» » Okänd. Modern kopia.
Porträtt af drottning Gunilla Bielke. Förr. nr 130.

» » Valari, Nicolas, verksam i Stockholm —  1647— 1659 — ,
tillskrifven :

Porträtt af drottning Hedvig Eleonora. Förr. nr 131.
» » Ehrenstrahl, D. Kl. I hans art:

Porträtt af riksrådet frih. Klas Bjelkenstjerna. Förr. nr 132. 
Porträtt af den förres maka Barbro Akesdotter Natt och 

Dag(?). Förr. nr 133.
» » Mijtens, M., d. ä., f. 1648, f  enl. uppgift 1736:

Porträtt af Sofia Elisabeth Brenner. P"örr. nr 134.



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1894. 7

Febr. 2. Okänd, omkr. 1630:
Porträtt af rådmannen Kl. Edenberg och hans maka. Förr. 

nr 135, 136.
» » Eklund, And., verksam 1763— 1802;' efter P. Krafft d. y .:

Porträtt af C. Kr. Gjörwcll, 1794. Förr. nr 137.
» » Arenius, O., f. 1701, f  1766:

Porträtt af okänd man (kallad G. H. v. Görtz). Förr. nr 138,
» » Elbfas, J. H. I hans art.:

Porträtt af riksrådet friherre Erik Gyllenstjerna och hans 
maka Beata von Yxkull. Förr. nr 139, 140.

» » Merian, M., d. y., f. 1621, f  1687:
Porträtt af fältmarskalken frih. Konr. Marderfelt. Förr. 

nr 141.
» » Pasch, L., d. ä,, f. 1702, f  1766; tillskrifven:

Porträtt af Hedvig Charlotta Nordenflycht. Förr. nr 142.
» » Elbfas, J. Fl. I hans art.:

Porträtt af Svante Sture, d. y. Förr. nr 143.
Ofvanstående 23 svenska porträtt inköpta på den Hammerska 

auktionen i Köln, Okt. 1894.
Juni 1. Thorell, Hildegard, svensk, f, 1850:

»Modersglädje», oljemålning, sign. Hildegard Thorell. 
Stockholm 1894.. Statsinköpet. N. M. nr 1471.

» » Arborelius, O. P. U., svensk, f. 1842:
Utsigt af en sjö vid Engelsberg, oljemålning, sign. 0 . Ar

borelius 189g. Statsinköpet. N. M. nr 1472.
» » Lundh, H. T., svensk, f. 1812:

Skjutna kramsfoglar, oljemålning, sign. T. Lundh 94. Stats
inköpet. N. M. nr 1473.

» » Thegerström , R., svensk, f. 1854:

»I örtagården», oljemålning, sign. R. Thegerström 1894. 
Statsinköpet. N. M. nr 1474.

» » Larsson, C., svensk, f. 1853:
»Mor», aqvarellerad pennteckning, sign. C. L . Aug. 189g. 

Statsinköpet. N. M. Bih. nr 233.
Sept. 21. Troili, G. U., svensk, f. 1815, f  1875:

Porträtt af öfverstinnan A. L. Lagerhjelm, oljemålning, 
sign. G. U. Troili i8ji. N. M. nr 1475.
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B. Gåfvor.
Mars 9. A f framl. bankokommissarien C. P. Dahlgrens dödsbo och 

enligt hans önskan:
Martin, E., svensk, f. 1739, f  1818:

Utsigt af Stockholm på 1780-talet, oljemålning. N. M. nr 1470. 
April 6. A f H. M. Konungen:

Kronberg, J. Julius F., svensk, f. 1850:
Anden och skyddsängeln samt domens och fridens änglar, 

plafondmålningar, ett större midtfält och två mindre sidofält, 
i olja på duk. Uppsatta i vestra uppgången å Stockholms 
slott, öfversta våningen. Sign. Julius Kronberg M DCCCXCIIL  
Förr. nr 144. Skänkta med vilkor att allt framgent förblifva 
pä sin nuvarande plats. (Jfr. ärsb. 1892, 1893.)

Okt. 5. A f fröken Anna Palm:
Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, f  1854:

Sjelfporträtt, alfreskomålning på ett murstycke. I ö̂rr. nr 145. 
Nov. 9. A f med. d:r V. Bergsten:

Hall, P. A.(?), svensk, f. 1739, f  1793.
Porträtt af en okänd herre, (målarens far?), pastell. N. M. 

Bih. nr 234.
Dec. 14. A f grosshandlaren J. Settervall:

Calet, A. F., fransk artist:
Porträtt af en okänd fransk herre från 1790-talet, miniatyr, 

sign. A. F. Calet pt. N. M. Bih. nr 235.
I sammanhang med redogörelsen för denna del af samlingarna 

bör nämnas, att konstnären C. Althin på derom gjord framställning 
erhållit tillstånd att i ett af arbetsrummen, det s. ö. i öfre våningen, 
utföra en väggmålning »Konstforskaren», hvilken under året blifvit 
afslutad.

Samtliga till denna afdelning hörande föremål ha blifvit införda 
i vederbörande accessionskatalog. Åtskilliga mer eller mindre be
tydande omflyttningar ha egt rum i följd af samlingens tillväxt, 
hvarjemte de omfattande tillfälliga utställningarna kräft ej obetydligt 
arbete. E. o. amanuensen Wåhlin har varit sysselsatt med förarbeten 
för ett statens samtliga målningar omfattande hufvudinventarium.

A f målningar, hvilkas restaurering blifvit besluten, qvarstodo vid 
årets början i orestaureradt skick 13, hvaraf 6 tillhörande Gripsholms-
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samlingen (nr 4, 86, m ,  167, 1100, 1101) samt 7 förrådet (nr 39, 
73, 74, 75,76,77,78, de senare ur Mälsåkersamlingen, jfr. årsb. 1893, 
s. 10). Restaurering har under året blifvit besluten af:

Billing: Utsigt vid Vierwaldstädtersjön C. XV 31.
Troili: Damporträtt N. M. 1475.

Handteckningssamlingen (Upmark) liar tillvuxit med 137 
nr, hvaraf 109 såsom gåfva, återstoden 28 nr genom köp för ett sam- 
manlagdt belopp af kronor 880: 59.

A. Köp.
Febr. 2. »Friarne», aqvarell af G. Munthe.
Sept. 21. Album, som tillhört framl. professorn G. W. Palm och 

innehåller 80 teckningar af till större delen med denne sam
tida konstnärer af olika nationalitet ; bland dessa märkas A. 
Achenbach, Riedel, Schnorr v. Carolsfeld, Menzel, M. von 
Schwind, Sörensen, Frölich, Marstrand m. fl. samt flere in
tressanta originalporträtt, såsom af kon. Gustaf IV Adolf (1832), 
af Ole Bull, af M:me Schröder-Devrient m. fl.

Okt. 5. Fiskarlappen Panni Ploubewasson Käytjan, miniatyr af C. 
G. Gillberg.

Häststudier, 12 b l, pennteckningar af densamme.
Dec. 14. Landskap med en bro, tuschlavering af prinsessan Sophia 

Albertina.
» » Anatomiritningar af J. Höckert, blyerts, 6 blad.
» » Utmelandsmonumentet, 5 arkitekturritningar af F. W. Scho-

lander.
» » Carl XII:s kröning, aqvarellskiss för en större komposition

af C. F. von Breda. Inköpt i Paris, härstammar från J. P. 
van Suchtelens samling.

B. Gåfva.
A f f. d. löjtnanten m. m. Sigge Ljunggren ä egna och 

medarfvingars vägnar:
April 6. Skildringar ur militär-, sällskaps- och folklifvet 1815— 37, af

C. J. Ljunggren, 109 blad färglagda pennteckningar.
Samtliga under året inkomna nummer äro införda i accessions- 

katalog. En beskrifvande förteckning öfver samlingen af Elias Mar
tins teckningar är påbörjad af e. o. amanuensen Wåhlin.
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Gravyrsamlingen (Upmark, Folcker) har ökats med 520 nr, 
hvaraf 225 genom köp för ett sammanlagdt belopp af kr. 1,767: 12, 
öfriga såsom gåfvor.

På afdelningen gravyr (koppartryck, träsnitt) komma 441 nr, på 
litografi 27, på fotomekaniska efterbildningar 48 nr, härtill 4 grave
rade plåtar.

A. Köp.
Jan. 12. Katedralen i Rheims, etsning af A. H. Ilägg.

» » Fotografier efter svenska konstnärers porträtt, 24 nr.
» » En samling gravyrer af äldre, hufvudsakligen franska konst

närer, 18 nr.
» » »Jael and Sisera», färggravyr af J. Murphy.

Mars 9. »En bondebegravelse», efter Waerenskiold, etsning af J. Nord
hagen.

» » »Le concert agréable» efter N. Lafrensen, gravyr af C. N.
Varin.

» » Die Graphischen Künste. Arg. 16 med bilagor: »die heil.
Justina» (XV) grav. afV. Jasper efter Moretto samt »die Loge 
Johannis» (XVI) grav. af G. Franck efter H. Canon. Wien. 

» » Stockholmsbyggnader från äldre och nyare tider.
» » G. Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch. Häft. 1— 48.

Apr. 7. Etsningar af F. Boberg, 10 nr.
Maj 4. Graverade plåtar, 3 st.: sv. porträtt.
Aug. 20. Lippmann: Dürers Handzeichnungen. Tom III.
Sept. 21. Etsningar af A. L. Zorn, 15 nr.
Okt. 5. Aqvatintagravyrer af Gillberg, 4 nr.
Nov. 9. En samling gravyrer af äldre mästare, efter Boucher, Ri- 

dinger m. fl. 113 nr.
» » Etsningar af R. Haglund, 4 nr.
» » Fotografier efter svenska konstnärers porträtt, 20 nr.
» » Porträtt af biskop Heideman, gravyr af Fritsch.
» » Graverad plåt: Drottningholm, (till Dahlbergs Suecia).
» » »La fuite ä dessein», efter H. Fragonard, gravyr af C. Macret.

Dec. 14. »Landskapet med tornet», etsning efter Rembrandt.
B. Gåfvor.

Mars 9. A f med. d:r Karl Malmsten:
En samling porträtt i litografi, 26 nr.
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Nov. 9. A f redaktör O. Granberg:
En samling moderna konstnärsporträtt (träsnitt, fototypi 
etc.), 250 nr.

» » A f konsthandlaren J. G. Jansson:
Porträtt af B. von Beskow, litografi, och A. von Höpken, 
fotogravyr.

Dec. 14. A f artisten R. Haglund:
Etsningar af gifvaren, 5 nr.

» » A f arkitekten Aug. Lindegren:
Etsningar af gifvaren, 12 nr.

Årets accession af gravyrer har katalogiserats afFolcker. Lapp
katalogen öfver graverade porträtt har fortsatts (Nederl. samlingens 
oktav-format Jode-Pitau.) af Folcker. En beskrifvande förteckning 
öfver L. Zorns etsningar har utarbetats af Wåhlin. En beskrifvande 
förteckning öfver de i sammanhang med Gustaf II Adolfs-utställningen 
exponerade graverade porträtten har utarbetats af intendenten och 
omfattar 85 blad. E. o. amanuensen O. Granberg har varit sysselsatt 
med ordnandet af delar af porträttsamlingen.

Konstslöjdafdelningen (Looström.) Tillökningen under året 
utgör 59 nr, af hvilka 22 förvärfvats genom köp för ett sammanlagdt 
värde af 4,989 kr. 45 öre, hvaraf 3,500 kr. utgått af anslaget till inköp 
af lefvande svenska konstnärers arbeten, 29 erhållits som gåfva, 2 
tillkommit genom byte och 6 öfverflyttats från Upsala slott. Inom 
de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1893 
års slut

Tillväxt
1894 Summa

Keramiska föremål.......................... 4,744 21 4,765
Glas .................................................. 625 13 638
Emalj.................................................. 146 3 149
Silfver ............................................... 391 3 394
Ur ................................................. . 43 — 43
Oädla metaller.................................. 838 6 844
Möbler.............................................. 594 6 600
Elfenben ............................................ 90 3 93
Sten .................................................. 166 — 166
Textil konst ..................................... 874 1 875
Diverse (incl. bokband) .................. 294 3 297

Summa 8,805 59 8,864
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Då ett keramiskt föremal afiförts såsom lemnadt i byte (jfr här
nedan) utgör dessa föremåls numerär nu 4,764 och totalantalet nr i
konsstlöjdsamlingen 8,863.

A. Köp.

Jan. 12. Kryddflaska af snidadt elfenben. Svenskt arbete, 1600- 
talet.

Febr. 2. Pokal af silfver, utförd år 1771 af Stockholmsguldsmeden 
Erik Niklas Thomé. Ur Hammers samling.

» » Sockerskål af silfver, utförd omkring år 1700 af guldsme
den i Arboga Seseman. Ur Hammers samling.

Apr. 7. Vas af etsadt och förgyldt stål med statyetter af brons: 
»Ceresvasen», utförd år 1893 af C. Hj. Norrström.

Maj 4. Skål af glas, fattad i genomskinlig emalj (émail translucide) 
och förgyldt silfver.

» » Toalettskål och sked af d:o, liksom föregående utförda af
firman J. Tostrup i Kristiania. Modernt arbete.

» » Stakar, 2 st., af tenn. Svenskt arbete, 1700-talets slut.
Sept. 21. Kakel, 6 st., af svartglaserad lera. Svenska, 1500-talet. 

Funna vid gräfningar å Helgeandsholmen.
Nov. 9. Bokband, 3 st.; ett af dem med drottning Ulrika Eleonora 

d. y:s permstämpel.
Dec. 14. Medaljong i snidadt elfenben, framställande kurfursten Jo

han Georg IV af Sachsen. Sign. Cavalier.
» » Medaljong i elfenben, framställande konung Gustaf IV Adolf.

1800-talets början.
» » Bokband af svart sammet med rika beslag af silfverfiligran.

Svenskt arbete, 1720— 30-talen.
» » Fat af fajans. Rörstrand 1740—50 talen.

B. Gåfvor.

Jan. 12. A f prins Bernadotte:
Föremål, 3 st., af niellerad och förgyld metall. Modernt 
siamesiskt arbete.

Mars 9. A f fröken Léontine Clarholm:
Tallrikar, 2 st., ett fat, en kopp med fat, af kinesiskt porslin.

» » Tefat af majolika.
» » Kopp med fat af porslin. Sign. La Courtille.
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Mars 9. Karaffer, 2 st., af glas. Svenska, 1800-talets början.
» » A f med. d:r Karl Malmsten:

Prydnadskakel, 5 st., svenska, 1500- och 1700-talen.
» » A f professor Karl Piehl:

Ställ af glas med 4 små flaskor af d:o, för essencer. Modernt 
bömiskt arbete.

Maj 4. A f kgl. bayerska hofglasmålaren Carl de Bouché i München: 
Glasmålningar, 8 st.: 1) Plertig Albrekts af Mecklenburg va
pen. 2) Hans v. Lanzenburg-Wiirtembergs vapen. 2) Stiftet 
Seckens i Steyermark vapen. 4) Konung Karl VIII Knutssons 
vapen. 5) Biskop Benno af Meissen. 6) Skyddspatron. 7) 
Konung Gustaf II Adolf. 8) Katarina Månsdotter nedläggande 
kronan, efter V. Swertschkoffs målning i Abo domkyrka.

Samtliga moderna arbeten, utförda vid bayers.ka hofglas- 
målerianstalten i München.

Sept. 21. A f med. d:r Karl Malmsten:
Prydnadskakel, svenskt, 1700-talets midt.

» » A f Stockholms glasmålnings- och konstglasmästerianstalt
(firma Neumann & Vogel):
Glasmålning med H. M. Konungens bröstbild, omgifven af 
svenska riks- och provinsvapen.

» » Glasmålning: Konungarnes tillbedjan, efter motiv från en
gotländsk kyrka. Moderna arbeten, utförda af gifvarne.

Okt. 5. A f fröken Aurore Lundqvist:
Skrin af trä, klädt med hvitt siden, hvarpå broderade blom
mor i olika färgadt silke. Svenskt arbete, 1700-talets midt.

C. Byte.
Med frih. S. A. L. Liljencrantz enligt kgl. br. den 5 

Okt. 1894:
Fat af fajans, 2 st., sign. och dat. Rörstrand 1758.

(I utbyte erhöll frih. L. en tallrik af Mariebergs-fajans, nr 
977 i Carl XV:s samling).

D. Öfverflyttning.
Sept. 21. Från kronans inventarier på Upsala slott enligt kgl. br. 

d. 13 Juli 1894:
Byråar, 4 st., en kommod och en sekretär. Svenska arbeten, 
1700-talet.
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A f clessa nyförvärfvade föremål, hvilka under året förtecknats 
och beskrifvits samt försetts med vederbörliga inventarienummer, ut
göra i främsta rummet de från Upsala slott öfverflyttade möblerna 
en värdefull tillökning i motsvarande samling i Nationalmusei konst- 
slöjdafdelning, der den inhemska möbeltillverkningen under 1700- 
talet förut varit jemförelsevis svagt representerad. Genom dessa m. fl. 
förvärf har emellertid behofvet af ökadt utrymme för möbelafdel- 
ningen blifvit ännu känbarare. Önskligt vore, att åtgärder ju förr 
desto hellre kunde vidtagas för att fylla detta behof, som med hvarje 
år inverkar allt mera hämmande på konstslöjdafdelningcns utveckling 
och ändamålsenliga anordning.

Några väsentligare omflyttningar ha under året icke egt rum 
inom denna afdelning, med undantag af dem, som förorsakats af 
nedan nämnda tillfälliga utställningar.

A f den keramiska samlingens till omkr. 4,750 nr uppgående före
mål ha omkring 2,200 blifvit numrerade direkt å godset medels svart 
kinesisk spritfernissa, i stället för de tidigare anbragta fastklistrade, 
men lätt affallande lapparna, i sammanhang hvarmed respektive sig
naturer undersökts och beskrifningarna fullständigats. Detta sålunda 
påbörjade arbete torde under innevarande år hinna afslutas.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 230 
nr, hvaraf tidskrifter 155, allmän konsthistoria 11, arkitektur 1, skulp
tur 4, måleri 10, gravyrkännedom 1, kataloger och diverse 46, konst
slöjd 2.

Samlingen har fått mottaga gåfvor från följande personer och in
stitutioner: konsthandlarne Ch. Sedelmeyr, H. Bukowski, Amsler & Ru- 
thardt, J. M. Heberle och Cassel & C:o, d:r L. Kjellberg, pastor B. 
Wadström, konstindustrimuséerna i Kristiania och Bergen, muséerna 
i Cincinnati och Göteborg, Vitterhets- historie- och antiqvitetsakade- 
mien, Akademien för de fria konsterna, Riksarkivet, Kgl. Biblioteket, 
Samfundet för Nordiska muséets främjande, Stadsfullmäktige i Stock
holm, Riksgäldskontoret.

Samtliga dessa arbeten ha blifvit införda i vederbörande acces- 
sionskatalog.
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Samlingarna å de kungl. slotten. Gripsholm. Några bygg
nads- eller restaureringsarbeten inom slottet ha ej egt rum under 
det förflutna året, men torde under innevarande år åter komma att 
upptagas, sedan medel härtill blifvit af H. M. Konungen anvisade, 
och något äfven torde vara att påräkna från Gripsholmsföreningen.

Deremot ha i följd af de föregående årens arbeten, och särskildt 
anordnandet af en stor tafvelsal i vindsvåningen, åtskilliga länge be- 
höfliga omflyttningar inom tafvelsamlingen vidtagits, hvilka dock tills 
vidare, och till dess slottets vindsvåning blifvit fullständigt ordnad, 
måste till en del anses provisoriska. I den stora nya tafvelsalen har 
inrymts hufvudsamlingen af svenska enskilda personers porträtt. I 
det s. k. öfre förmaket i hufvudvåningen har, i stället för de tidigare 
här uppsatta karolinska rådsherreporträtten, placerats ett antal hittills 
spridda helfigursporträtt af utländska furstliga personer frän 1600— 
1700-talen. Dessa sluta sig sålunda å ena sidan till porträtten af kon. 
Gustaf III:s samtida i den närliggande runda salongen, å andra sidan 
till de stora helfigurerna från 1500— 1600-talen i rikssalen, med hvilken 
förmaket förbindes genom en gång, der ett antal med de omnämnda 
samtida stora fursteporträtt redan äro placerade. Smärre omflyttningar 
ha egt rum i de s. k. gula och gröna salongerna, i drottningens säng
kammare och toalett samt i prinsess-våningen. I nedre våningens 
förmak har en räcka svenska helfigursporträtt, till större delen från 
Vasatiden, erhållit plats, medan den runda salen, f. d. svenska gal
leriet, nu upptages af de från öfre förmaket hitflyttade rådsherrebil- 
derna. Det närbelägna s. k. hofmästarinnerummet i Drottningflygeln 
inrymmer tills vidare ett antal porträtt af de pfalziska konungarnes 
slägtingar inom holsteinska och danska husen, medan i de restau
rerade rummen åt andra sidan, närmast Griptornet, placerats bilder 
från 1500-talet— 1600-talets förra del. De vidtagna åtgärderna ha 
haft till syftemål att i större grupper sammanföra beslägtade bilder 
och att placera dessa i en med porträttens karaktär öfverensstäm- 
mande omgifning. Omfiyttningsarbetet och dermed i samband stående 
anordningar ha verkställts under närmaste ledning af e. o. amanuen
sen Folcker, som äfven utarbetat en vägledning för besökande i 
slottet. (Se nedan).

För restaureringar och flyttningar af konstverk redogöres på 
annat håll i denna berättelse.



i6 NATIONALMUSEI INTENDENTS

Depositioner och flyttningar. A. Flere tillfälliga utställ
ningar af mera omfattande art ha under året egt rum. I Januari 
utstäldes sålunda i s. ö. tafvelsalen (italienska), de för statens konst
samlingars räkning å auktion i Köln ur herr Chr. Hammers sam
lingar inköpta porträtten, hvarvid samtidigt exponerades ett antal 
vid samma tillfälle af enskilda inköpta målningar. De deponerade 
taflornas antal utgjorde 19, tillhörande Kgl. Akademien för de fria 
konsterna, Kgl. Operan, grefve N. Bielke, friherre C. J. Bonde, herr 
H. Bukowski, friherre K. Leijonhufvud, löjtnant H. de Maré, kansli
sekreteraren Nordström, friherre H. Rehbinder, intendenten Upmark. 
—  I April utstäldes genom hotintendenten Bottiger ett antal af 12 märk
ligare konstslöjdföremål, praktmöbler och praktväfnader ur samlingarna 
på Drottningholms slott, på Skokloster och på Tureholm. —  Den ut
ställning, som till högtidlighållande af konstsamlingarnas hundraåriga 
tillvaro anordnades i Endymionsalen och öppnades den 16 Okt., om
fattade jemte ett antal arbeten af Sergel och interiörer m. m. från det 
forna Kgl. Museum, hufvudsakligen porträtt af personer, som på ett eller 
annat sätt varit verksamma för Museiinstitutionens främjande och 
utveckling. Bidrag hade utom från Musei egna samlingar lemnats 
till ett antal af 9 från Kgl. Vitterhets- historie- och antiqvitets- 
akademien, Kgl. Öfverintendentsembetet och kapten B. F. Sergel på 
Spånga: ett ypperligt porträtt af farfadern J. T. Sergel, mäladt af 
dansken J. Juel. Utställningen anordnades af d:r Göthe. De lånade 
föremålen äro återstälda.

Till firande af 300-årsdagen af konung Gustaf II Adolfs födelse, 
anordnades likaledes inom Nationalmuseum och i den s. ö. tafvelsalen 
samt gravyrsalen en utställning af porträtt i skulptur, målning och 
gravyr af hjeltekonungen och hans närmaste anhöriga samt af märk
ligare personer, som med honom stodo i beröring. Förutom National- 
musei egna samlingar togos för utställningen i anspråk samlingarna 
å Gripsholm, Karlberg och Ulriksdal, hvarjemte värdefulla bidrag lemna- 
des af H. M. Konungen och af Kronprinsen, af flere offentliga institutioner 
och korporationer samt af ett stort antal enskilda personer. Utställnin
gens anordnande leddes af d:r Looström, som öfver de målade och 
skulpterade porträtten utgifvit en beskrifvande katalog. Enligt densamma 
uppgår antalet af utstälda porträtt till 66, hvaraf 27 framställa konungen 
sjelf, de öfriga hans samtida. Härtill kommo omkr. ett tjugutal andra
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föremål af olika slag samt de af intendenten ordnade gravyrerna till 
ett antal af omkring 75 nr ur Musei egen, ur Kgl. bibliotekets, ur 
pastor B. Wadströms och ur dr M. Sondéns samlingar. Utställningen, 
som omfattats med stort intresse af allmänheten, har ur ikonografisk 
och konsthistorisk synpunkt varit af ej ringa betydelse och fortgick 
ännu vid årets slut.

För öfrigt ha följande föremål för längre eller kortare tid blifvit 
i Museum deponerade:
Mars 9. A f ståthållareembetet å Gripsholms slott:

Kakel, 1 st.
April 6. A f Stockholms glasmåleribolag (Neumann & Vogel):

Glasmålning: »Christus consolator» efter Plockhorst, afsedd 
för Helsinge kyrka, Finland. Äterstäld.

» » A f J. Tostrup i Kristiania:
En samling af 46 föremål i genomskinlig emalj. Modern 

tillverkning af utställaren. Aterstälda.
Maj 4. A f skulptören I. Falisted t:

Porträttbyst af kon. Oscar II, Carraramarmor, utförd af 
utställaren.

» » A f herr F. Hartwig, Köpenhamn:
Samling af 18 föremål af glaserad lera, dekorationsstycken 

af modern dansk tillverkning.
Aug. 14. A f amanuensen Fr. Martin:

Dekorationsstycken af modernt danskt porslin: 5 fat, 2 
vaser, 1 qvinnobyst. Japanska lackarbeten, 19 st.

Okt. 6. A f prof. J. Börjeson:
Porträttbyst af frih. J. Nordenfalk, gips, utförd af utställaren. 

Äterstäld.
Nov. 9. Genom H. K. H. Kronprinsen:

Praktfat af silfver, utfördt å C. G. Hallbergs atelier i 
Stockholm, silfverbröllopsgåfva till det danska kronprinsparet 
af det svenska samt af prinsarne Carl och Eugen. Äterstäld t. 

Den samling af orientaliskt porslin, som tillhör godsegaren grefve 
Fr. Strömfelt (jfr årsber. för 1893) är fortfarande utstäld i Museum 
och har under året ökats med nya förvärf.

A f äldre depositioner har till Kgl. Husgerådskammaren i och för 
reparation återlemnats den gamla svenska tapeten: Magogs historia.
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B. Till Nationalmuseum ha från andra statssamlingar flyttats:

Från Gripsholm för kopiering:
Porträtt af Em. Swedenborg. Grh. nr 1040, 

äfvensom ett antal af 20 målningar för Gustaf Adolfs-utställningen, 
särskildt förtecknade i utställningskatalogen.

Från Rosersberg för utställning:
Exteriör (1) ocli interiör (2) af förra Kgl. Museum, i olja af P. 

Hilleström d. ä.

Från Ulriksdal för utställning:
Porträtt af kon. Gustaf II Adolf, helfigur; af Carl IX, brb.
De till Chicago-utställningen utlånade oljemålningarna »Norden

skiöld» af G. von Rosen och »Kostall» af O. Björck ha återkommit 
i oskadadt skick.

C. Från Nationalmuseum ha flyttats:

Till Upsala universitets Egyptiska museum såsom deposition: 
Mumiekistor (2) och graffiguriner (23), utgörande en del af den 

af H. M. Konungen skänkta samlingen af egyptiska fornsaker (se. 
ofvan). N. M. nr 891, 893, 920— 942.

Till Kalmar fornminnesförenings Museum såsom deposition: 
Porträtt af Drottn. Ulrika Eleonora d. ä., oljem. Förr. nr 42.

» » Enkedrottn. Hedvig Eleonora, » » » 41.
» » Prinsessan Hedvig Sofia, » » » 5 1 .

Till Ulriksdals slott:
Norskt landskap i morgonbelysning, oljem. af 

kon. Carl XV 1863. N. M. nr 1201.
Vinterlandskap, oljem. af kon. Carl XV 1866. » » 1202.
Porträtt af Elise Meerti, oljem. af B. W.

Wohlfart 1848. Förr. nr 106.
» » Magdalena Kremzow, oljem.

af densamme 1850. » » 107.
Vallgossen, oljem. af densamme 1855. » » 10S.
Till Gripsholms slott, att med samlingen införlifvas:
Porträtt af Magnus Gabriel De la Gardie, oljem. Förr. nr 71.

» » Maria Euphrosyna, » » » 7 2 .
» » Claes Bielke, » » » 5 7 .

Alla tre oljemålningar ur Mälsåkersamlingen,
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Porträtt af J. Åberg, oljem. af Ulrika Fr. Pasch. Förr. nr 119.
» » Fredrika Maria Svan, den föregåendes

fru, oljem. » » 120.
» » G. Schurer von Waldheim, af von Stahl. » » 121.
» » C. J. Fahlcrantz, af C. von Breda. » » 127.

Till Gripsholm ha återflyttats följande oljemålningar, som för 
restaurering förvarats i Nationalmuseum:

Porträtt af J. Brehmer. Grh. nr 168.
» » Gustaf Horn. » » 170.
» » Henr. Voigt. » » 171.
» » Margaretha Elisabeth af Mecklenburg. » » 850.

samt följande, som för studier en kortare tid förvarats i N. M.:

Porträtt af Cl. Christ. Horn. Grh. nr 165.
» » Em. Swedenborg. » » 1040.

Till en utställning af äldre mästares taflor (»Tentoonstelling van 
Oude Schilderkunst») i Utrecht hade med Kgl. Maj:ts tillstånd ut
lånats följande oljemålningar af Utrecht-skolan ur N. M. galleri: 

Jacob Cl. Traiectensis, Herrporträtt. N. M. nr
Horatius de Hoogh, Landskap. » »
C. van Poelenburghs skola, St. Antonius. » »

» » » Magdalena.
Taflorna voro återstälda före årets slut.

275.
470.
56;.

1302.

Personalen. Semester har åtnjutits af intendenten och de båda 
amanuenserna. Den förre har derutöfver haft en, amanuensen Göthe 
tre veckors tjenstledighet. Konservatorn professor Holm har åtnjutit 
tjenstledighet under 6 veckor, sekreteraren för studieresa i utlandet 
under 3V2 månad. Intendentsbefattningen har under sju veckor uppe
hållits af amanuensen Göthe, e. o. amanuenserna Folcker och Wåhlin 
ha haft förordnande som amanuenser under 11 och 4 veckor, hvar- 
jemte den förre i 6 veckor uppehållit konservatorns och i 14 veckor 
sekreterarens åligganden.

Till e. o. amanuens har antagits fil. dr Lennart Kjellberg, f. i 
Upsala den 30 Sept. 1857.

Jacques Lamms resestipendium, som är 1894 för första gången 
utgått, har af Museinämnden tilldelats undertecknad Upmark, som
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under en resa i nordvestra Tyskland studerat der befintliga lem- 
ningar af renässansarkitektur.

Jacques Lamms pris för förtjenstfullt konstvetenskapligt arbete, 
som likaledes under det förflutna året för första gången utdelats, har 
af den för detta ändamål tillsatta nämnd, bestående af professorn i 
konsthistoria vid Stockholms högskola prof. Viktor Rydberg, inten
denten vid Nationalmuseum G. Upmark och en af Svenska slöjd
föreningen vald ledamot, rektor Viktor Adler, tillerkänts dr L. Loo- 
ström för hans arbete: »Den svenska konstakademien under första 
århundradet af hennes tillvaro 1735 — 1835».

Amanuensen Looström har tjenstgjort som sekreterare i den af 
Kgl. Maj:t den 27 April 1894 tillsatta komité, som under H. K. H. 
Kronprinsens ordförandeskap haft i uppdrag att utreda frågan om 
de åtgärder, som må finnas erforderliga för tillvägabringande under 
är 1897 af en allmän konst- och industriutställning i Stockholm.

Dr Göthe har studerat konstsamlingar i Södermanland (Spånga, 
Aker) och Skåne (Vanås, Kulla-Gunnarstorp, Tosterup) samt i K ö
penhamn.

Sekreteraren har såsom föreståndare för Lifrustkammaren under 
en med offentligt understöd företagen resa studerat samlingar i Ryss
land, Österrike och Tyskland.

Med anledning af en väl vitsordad långvarig tjenst ha vakt- 
mästarne vid Nationalmusei konstafdelning Johan Hagström (anstäld 
1863) och Carl Johan Reinhold Lindqvist (anstäld 1865) genom nådigt 
beslut den 5 Okt. 1894 fått sig tillerkända medalj i silfver »för nit 
och redlighet i rikets tjenst».

Tjensteresor. Intendenten har i tjensteärenden uppehållit sig 
vid Gripsliolm 3 dagar, amanuensen Göthe vid Gripsholm 2 dagar, 
Rosersberg 1 dag, Haga 1 dag, amanuensen Looström i Upsala 1 
dag, e. o. amanuensen Folcker vid Gripsholm 15 dagar, Ulriksdal 
I dag.

Utgifna arbeten. Från Nationalmuseum ha under år 1894 ut- 
gifvits:

Handlingar rörande frågan om väggmålningar i Nationalmusei- 
byggnaden III, 16 sid., nr 16 af Meddelanden från Nationalmuseum.
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Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1893, underdånig 
berättelse afgifven af Nationalmusei Intendent, 29 sid., nr 17 af Med
delanden från Nationalmuseum.

Statens konstsamlingar (Kongl. Museum— Nationalmuseum) 1794 
— 1894. En festskrift utgifven af Nationalmusei tjenstemän. Bihang: 
J. T. Sergels porträttbyster af G. Göthe, 115 sid. med 6 ljustryck 
och 3 fototypier.

Bidrag till festskriften, som innehåller en redogörelse för den 
äldre och yngre museiinstitutionens samt de olika hufvudsamlingarnas 
historia jemte matrikel och bibliografi, ha lemnats af intendenten, 
af amanuenserna Göthe och Looström, hvilken senare fört arbetet 
genom pressen, samt af e. o. amanuensen Folcker.

Gripsholms slott, en vägledning för besökande, 16 sid. 8:0. Red. 
af E. G. Folcker.

Gustaf II Adolfs-utställningen i Nationalmuseum. Beskrifvande 
förteckning, 22 sid. 8:0. Red. af L. Looström.

Tjenstemän vid Nationalmuseum ha för öfrigt offentliggjort: 
Göthe, G., En madonnatafla från Flandern. (Ord och bild 1894, sid. 

229—232).
----- , Sergelsporträtt. (Ord och bild 1894, sid. 444— 461.)
----- , Tafvelsamlingen på Finspong, VI +  42 sid. beskrifvande ka

talog med 24 ljustryck.
Looström, L Årsberättelse, afgifven på Kgl. Akademiens för de fria 

konsterna högtidsdag den 30 Maj 1894.
Ossbahr, C. A., Vägledning för besökande i Lifrustkammaren och 

dermed förenade samlingar, 3 uppl. med talrika facsimiler af 
smedsmärken.

----- , Meddelanden frän Lifrustkammaren. Nr 1. Lifrustkammarens
och dermed förenade samlingars tillväxt och förvaltning åren 
1884— 93.

-----, Ett minne från Gustaf II Adolfs likbegängelse. (Ord och bild

1894, sid. 569-579-)
----- , St. Eriks skrin i Upsala domkyrka. (Meddelanden från Sv.

Slöjdföreningen 1894, sid. 30 — 58.)
Densamme har derjemte under året redigerat Meddelanden 

från Svenska Slöjdföreningen, nr 22, samt Mönster för konst
industri och slöjd årg. 21.
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Upnicirk, G., Skånska herrgårdar under renässanstiden. (Svenska 
Fornminnesföreningens Tidskrift nr 24, 1893, sid. 44— 67.)

----- , Gustaf Vasas porträtt. (Ord och bild 1894, sid. 7— 22 )

----- , Johan Göransson Rosenhanes stambok. (Svenska Autografsäll-
skåpets Tidskrift II, 7, sid. 143 — 158.)

----- , Anton Hugo Hörlin, f. (Meddelanden från Sv. Slöjdföreningen
1894, sid. 5— 17.

Uprnark, G., och Lo ostrom, L., Edw. Cederlunds konstsamlingar, för
teckning. 76 sid. med 10 ljustryck.

Wåhlin, K., Pehr Hasselberg. f. (Ord och bild 1894, sid. 405— 417), 
hvarjemte densamme fortfarande redigerat tidskriften Ord och 
bild, 3 ärg.

Förvaltningen. Museinämnden har för handläggning af Musei 
angelägenheter haft 13 sammanträden, samt deltagit i inköpsnämn
dens sammanträde.

Protokollen öfver förvaltningsfrågor uppgå till 48.

Diariet upptager 308 inkomna ärenden, hvaraf 14 kgl. bref, 
beslut och remisser samt 28 skrifvelser från myndigheter i öfrigt.

Registraturet upptager 58 utgående skrifvelser, kopieboken der- 
utöfver 34.

Antalet utgående postförsändelser utgör enligt postbok 303.
En katalog öfver N. M. arkiv har upprättats med biträde af 

studenten G. H. F. Upmark. Den omfattar en historisk och en ad
ministrativ afdelning, af hvilka den förra vid årets slut räknade 270 
nr, den senare 216 nr.

Inredningsarbetena å museivinden ha fortgått genom Kgl. 
Öfverintendentsembetets försorg och omfattat det sydöstra galleriet, 
hvilket erhållit tak af tegelhvalf mellan jernbalkar. Detta liksom 
väggarna har sedermera målats, och jcrnstänger anbragts kring rum
met för upphängning af taflor. Det härigenom vunna utrymmet 
kan lämpligen användas till förvaring af sådana taflor, som blifvit 
utgallrade ur hufvudsamlingen, men dock på grund af sitt konstnär
liga intresse böra inom Museum bibehållas.
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Statens inköpsnämnd. Till ledamöter i denna hade Musei- 
nämnden utsett herrar prof. C. R. Nyblom, redaktör O. Granberg 
och friherre N. A. S. von Lantingshausen von Höpken med herrar 
bankofullmäktig M. Neijber, E. von Ehrenheim och Ii. Friedländer 
som suppleanter. De af Kgl. Akademien för de fria konsterna 
utsedde ledamöterna voro herrar prof. frih. G. O. Cederström, prof. 
J. Börjeson och prof. J. A. Malmström med suppleanterna herrar v. 
prof. A. Lindberg, förste intendenten A. T. Gellerstedt och landskaps
målaren O. P. U. Arborelius.

Vid nämndens sammanträde, som egde rum den 7 April, följdes 
för första gången den förändrade stadgan af den 30 November 1893 
rörande inlösen för statens räkning af lefvande svenska konstnärers 
arbeten, och togos härvid under ompröfning såväl de å Svenska konst
närernas förenings som å Svenska konstnärsförbundets samtidigt på
gående utställning exponerade föremål, jemte ett antal af 6 direkt 
till staten hembjudna och i Nationalmuseum utstälda arbeten. Inköps- 
förslaget, hvilket sedermera af Kgl. Maj:t godkändes, upptog föl- 
j a n d e ko n stve rk:

Norrström, Iij., Vas af etsadt stål, direkt hembjuden.
Thorell, Hildegard, Modersglädje, oljemålning.
Arborelius, O. P. U., Utsigt af en insjö vid Engelsberg, olje

målning.
Lundh, T. Ii., Kramsfoglar, oljemålning.
Wallén, G. T., »Ivonne», qvinnohufvud, relief, drifvcn koppar.
Boberg, F., Etsningar, 10 nr.
Dessa 5 å Svenska konstnärernas förenings utställning.
Larsson, Carl, »Mor», aqvarcll.
Thegerström, R., »I Örtagården», oljemålning.
Dessa 2 å Konstnärsförbundets utställning.
Sammanlagda inköpssumman utgjorde 8,975 kronor. — Till ett 

följande inköp reserverades 1,625 kronor.

Väggmålningsfrågan. Genom nådigt bref den 2 Februari 
1894 har Kgl. Maj:t, med anledning af väggmålningsnämndens 
underdåniga skrifvelse den 20 November 1893, och på sätt som när
mare finnes angifvet i det under fjolåret utgifna 3:e häftet af »Iiand- 
lingar rörande frågan om väggmålningar i Nationalmuseibyggnaden»,
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bestämt hvad som i fråga om de blifvande bildfiamställningarnas 
ämnes- och ordningsföljd skall iakttagas, äfvensom huru de skola 
bringas till utförande. Museinämnden har med anledning häraf ge
nom skrifvelse den 9 Mars anmodat dels professorn friherre G. O. 
Cederström att utföra kartong med ämne ur Gustaf Vasas historia 
för det stora vestra väggfältet i öfre vestibulen, dels herr Carl Lars
son att utföra kartonger till de tre väggmålningarna å nedre vesti- 
bulens södra fält med ämnen »målningskonsten» (Carl XI och Ehren- 
strahl), »byggnadskonsten» (N. Tessin), »konstakademiens undervis
ningsanstalt», allt i liufvudsaklig öfverensstämmelse med förut lem- 
nade skisser. Friherre Cederström har pä anförda skäl ansett sig ej 
kunna mottaga det gifna uppdraget, hvaremot med herr Carl Lars
son preliminärt kontrakt blifvit afslutadt om utförande af de tre kar
tongerna.

Hesöken ha ä söcknedagarna äfven under detta är varit jem- 
förclsevis fåtaliga, såsom framgår af nedanstående tablå:

1894 1893 1892 1891 1890
Fridagar ........ ........... 30,258 28,369 30,886 36,002 45,028
Betalningsdagar ...........  4.553 3,979 4734 5,386 6,879
Frikort ......... . ............  3.374 3,338 2,680 3,695 3,802

Summa 38,185 35,686 38,300 45,083 55,709
På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

Månad Fridagar Bet.-dagar Frikort S u m
Besök

111 a
Inkomst

Januari............... .....  2,338 177 287 2,802 88: 50
Februari ............ .....  4,289 365 462 5,116 182: 50
Mars ........................  1,768 2 68 336 2,372 134: —
A p ril.................. ....  2,125 200 383 2,708 100: —
Maj..................... ....  1,334 248 231 1,813 124: —
Juni...... ............. .....  3,354 491 183 4,028 245: 50
Juli................ .....  3,024 628 99 3,751 314: —
Augusti ........... .....  3,387 824 94 4,305 412: —
September........ ...... 2,601 470 167 3,238 235: —
Oktober ... .....  2,059 279 417 2,755 139: 50
November ........ ....... 1,630 l8o 458 2,274 * 90: —
December ........ .....  2,343 423 257 3,023 211:50

Summa 30,258 4,553 3,374 38,185 2,276:50
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Största antalet besökande å fridag 28 Dec................................  1,050
Lägsta » » » » 13 Nov..............................  72
Största » » » bet.-dag 22 Aug..............................  80
Lägsta » » » » 10 Mars..............................  6

Det höga besökantalet den 28 December stod i sammanhang 
med den då pågående utställningen af Gustaf II Adolfs porträtt.

Söndagsbesöken utvisa enligt samma beräkning som hittills ett 
belopp af 128,000, hvarigenom totalantalet besökande i rundt tal upp
går till 166,000 mot 136,000 under närmast föregående år.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingar na har
beviljats ät:

1894 1893 1892 1891 1890

Män............................. .................... 139 106 95 131 141
Ovinnor ........ ............................... 180 159 o » 150 171

Tillsammans 3 0 265 233 28l 312

A f personer som erhållit denna tillåtelse äro:

Män Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare .................... ............  I8 28 46
Lärjungar af konstakademien....... ...........  20 IO 30

» » tekniska högskolan,. ...........  3 — 3
» » » skolan....... ...........  36 58 94
» » enskilda konstnärer ...........  8 37 45

Yrkesidkare .................................... ...........  40 24 64
Litteratörer, konstvänner .............. ...........  9 1 10
Ö fri ga................................................ ...........  5 22 27

Tillsammans 139 00 0 3 0

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:

Män Qvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen....... ............ 60 85 145
Teckning i skulpturafdelningen .. ...........  8 6 14

» » konstslöjdafdelningen.. ...........  33 59 92
Studier i allmänhet ...................... ............ 38 30 68

Tillsammans 139 l80 3 0
Ständigt frikort innehades af 33 personer.
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A f under året kopierade målningar komma på 
Italiensk-spanska afdelningen 13 kopior efter 12 konstverk.
Nederländska » 19 » » 18 »
Franska » 10 » » 7 »

Norsk-danska » 28 » » 17 »
Svenska » 96 » » 50 »

Tillsammans 166 kopior efter 104 konstverk. 

Motsvarande siffror under 1893 utgjorde 199 efter 108.

Bland kopierade målningar har detta år:
Arborelius, Insjö ..................................... nr 1472 återgifvits 10 gånger
Rasmussen, Hardangerfjorden........ .....  » 1335 » 7
Flodman, Strandparti ..................... .....  » 1409 » 7
Norstedt, Djurgårdsmotiv............... .....  » 1442 » 5
Törnå, Vårlandskap........................ .....  » 1342 » 4

I skulptursamlingen, häri inberäknade äfven de ornaméntala gip
serna, ha enligt gjord anteckning föremål för studier eller kopiering 
direkt tillhandahållits 116 gånger vid lika många studiebesök.

I handtecknings- och gravyrsamlingen uppgå de nummer (voly
mer, portföljer, enskilda blad), som å tisdagar och fredagar för studier 
tillhandahållits, till 653, hvartill komma å öfriga dagar 73 för direkt 
kopiering eller tillsammans 726. Motsvarande siffror utgjorde 1893: 
442, hvaraf för kopiering 39. Studiebesöken uppgå för 1894 till 333. 
Begagnandet af denna del af samlingarna är det flitigaste, som hittills 
förekommit.

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier och 
kopiering 549 gånger vid 499 studiebesök. Motsvarande siffror för 
de fyra närmast föregående åren äro 550 och 525 (1893), 396 och 
344 (1892), 250 och 210 (1891) samt 359 och 260 (1890).

Äfven under förevarande år har antalet personer, som i och för 
erhållande af råd och upplysningar vändt sig till den vid afdelningen 
anstälde tjenstemannen, varit synnerligt stort.

Studier ha jemväl idkats i samlingarna å Gripsholm och Drott
ningholm. På det förstnämnda stället har bl. a. för Fredriksbergs 
historiska museum i Danmark börjat utföras en reproduktion af den 
stora oljemålningen Christian III:s af Danmark anträd. En olje
målning, nr 1040, har kopierats i Nationalmuseum.
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Ekonomi. Sammandrag af räkenskapen:

Behållning 
från 1893 Inkomster Summa

15: 30 51,325= ____ 5L 340: 30
1,255: 78 4,165: 18 5,420: 96

108: — 2,276: 50 2,384: 50
1,304: 37 417: 47 1,721: 84

— 2,044: 55 2,044: 55
2,683: 45 60,228: 70 62,912: 15

334,383: 43 17^ 39: 77 35U523: 20

111,128: 70 4,206: 43 H 5,335: 13
10,894: 97 416: 15 11,311: 12

10,614: G 410: 77 11,024: 94
467,021: 27 22,173: 12 489,194: 39

A. Allmänna medel.

Ordinarie statsanslag...
Öfriga statsanslag ......
Förevisningsmedel ......
Katalogmedel.................
Öfriga m edel................

B. Enskilda medel.

J. S. Gieseckes donation 
J. H. Scharps donation .
J. Lamms prisfond .....
J. Lamms stipendiefond

Utgifter

49,312:

3,651:
2,194:

639:

2,044:

57,842:67

11,184:

4,355
1,205

805

: 06

17,749= 06

Behållning

2,028: 15 

1,769: 29 

189: 72 

1,082: 32

5,069: 48

340,339: 14 

110,780: 13 

10,106: 12 

10,219: 94

47L445: 33

Summa

51,340'' 30 
5,420: 96 

2,384: 50 

1,721: 84 
2,044: 55

62,912: 15

351,523: 20 

n 5,335: 13 
11,311: 12 

11,024: 94
489,194: 39

Allmänna medel. A f behållningen å de ordinarie statsanslagen 
har med Kgl. Maj:ts begifvande fått för Musei ändamål disponeras 
ett belopp af 1,000 kr., hvaremot till statsverket äterburits kr. 2: 48, 
motsvarande besparing å anslag till brännmateriel m. m. 1: 60 och å 
anslag till renhållning m. m. 88 öre.

I inkomstposten »öfriga statsanslag» ingår ersättning för post
försändelser i tjensteärenden med kr. 165: 18 samt extra anslag till 
konstslöjdsamlingen med kr. 4,000.

Katalogmedlens tillökning motsvarar behållna inkomsten å slut
sålda:
2 uppl. af Katalog öfver egyptiska samlingen.................. kr. 87: 20
2 uppl. af Vägledning i konstslöjdsamlingen.............,....... » 330: 27

Tillsammans kr. 417: 47
I posten »öfriga medel» ingår ett från Gripsholms slott för restau

rering af taflor lemnadt bidrag af 300 kr. samt en gåfva af herr P. 
Fiirstenberg, kr. 1,744: 55, motsvarande kostnaden för transport från 
Paris till Stockholm och uppställning derstädes af den stora, af samma 
person till staten skänkta Linnéreliefen.

Enskilda medel.
1) J. S. Gieseckes donation. Den enligt kgl. bref af den 20 

Maj 1892 företagna ombyggnaden af J. S. Gieseckes donations egen
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dom nr 59 Drottninggatan, rörande hvilken kontrakt den 8 Juni 1892 
afslöts med byggmästarne A. E. Magnusson och J. E. Johansson, 
och som fortgått under år 1893, har under år 1894 fullständigt af- 
slutats. Byggnadens arkitekt har varit intendenten m. m. prof. G. 
Dahl, kontrollant frih. J. Nordenfalk. Det egentliga byggnadsarbetet 
afsynades den 18 Januari af stadsarkitekten L. Hedin, och befanns 
detsamma härvid »vara utfördt på ett mönstergillt och i allo fullt 
tillfredsställande sätt samt i öfverensstämmelse med entreprenadkon
traktet och ritningarna». Samtliga lägenheter i egendomen ha från 
och med 1 April varit och äro fortfarande uthyrda. Egendomen, 
som numera är brandförsäkrad för all framtid till ett belopp af 160,000 
kr., har i ombyggnadskostnad betingat en summa af 151,387:67 kr., 
hvarifrån dock kunna afdragas hyres- och ränteinkomster under bygg
nadstiden, 2,400 kr., och är nu bokförd till ett värde af 275,000 kr., 
i stället för förutvarande 125,000 kr. Värdet af donationens båda 
fastigheter uppgår sålunda nu till 310,000 kr.

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde 160,478 kr. 
37 öre, har under året minskats med kr. 662: 78, och utgjorde så
ledes vid dess slut kr. 159,815: 59, hvaraf 100,000 kronor till J. H. 
Scharps donation.

Dess inkomster utgjordes af: hyresmedel kr. 16,075: — , ränte- 
medel o. d. kr. 1,064: 77 eller tillsammans kr. 17,139: 77.

Femårsfonden hade vid årets slut stigit till kr. 28,750.
2) J. H. Scharps donation. Sedan genom kgl. bref den 2 

Februari 1894 blifvit bestämdt, att kostnaderna för utförande af de 
beslutade väggmålningarna i museibyggnadens trapphus i första 
rummet skola bestridas med afkastningen af denna donation, har för 
detta ändamål ett belopp af 4,500 kr. utbetalats.

3) Jacques Lamms pris- och stipendiifonder. På sätt ofvan blif
vit anfördt har ett pris för förtjenstfullt konstvetenskapligt arbete 
utgått med 1,200 kronor, ett resestipendium med 800 kronor. Pris 
kan härnäst utdelas den 24 Juni 1897, stipendium den 24 Juni 1896.

Stockholm i Mars 1895.
GUSTAF UPMARK.


