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i . Underd. skrifvelse till Kongl. M aj:t a f  Nationalmusei nämnd
den ef. M aj iSgef.

T i l l  K o n u n g e n .

Nationalmusei nämnd får härmed i underdånighet anmäla, att 
den i skrifvelse af den 9 Mars 1894 underrättat professoren friherre 
Gustaf Cederström och herr Carl Larsson om Eders Kongl. Maj:ts i 
nådigt bref af den 2 Februari 1894 dem lemnade uppdrag att utföra 
väggmålningar i Nationalmuseibyggnaden, den förre å vestra vägg
fältet i öfre vestibulen med ämne ur Gustaf Vasas historia, den 
senare å södra väggfältet i nedre vestibulen, med anhållan till dem 
båda att före utgången af instundande September månad till nämnden 
afgifva svar, huruvida de vore villiga att mottaga det gifna uppdraget;

att vid nämndens sammanträde den 6 April till protokollet blifvit 
anmäldt, det hade herr Carl Larsson förklarat sig villig mottaga det 
honom lemnade uppdraget;

att vid nämndens sammanträde den 4 Maj föredrogs en skrifvelse 
från professoren friherre Gustaf Cederström, daterad April 1894, hvan 
han förklarar sig icke kunna mottaga uppdraget att å vestra vägg
fältet af Musei byggnads öfre vestibul utföra en framställning ur 
Gustaf Vasas historia;

att något närmare aftal med Carl Larsson ännu ej kunnat träffas, 
då han anträdt en studieresa för att taga kännedom om olika bruk
liga arter af väggmålningsteknik.

Utdrag af protokollet bifogas.
Stockholm den 4 Maj 1894.

Underdånigst 

J. N O RD EN FALK.

N. F . Sander. G. Upmark. P. D. Holm.

E. Folcker.
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2. P ro f essoren f r ih . G. Ceder ströms skrifvelse till Nationalm usei 
nämnd, A p ril 1894.

T ill  N ation alm usei nämnd.

För det hedrande uppdrag jag erhållit, att utföra kartong med ämne 
ur Gustaf Vasas historia till det stora vestra väggfältet i öfre vestibulen af 
Nationalmuseum, får jag härmed frambära uttrycken af min djupt kända 
tacksamhet.

På grund af här nedan anförda skäl anser jag mig dock icke böra 
mottaga detsamma.

Efter de många vexlingar i afseende på valet af ämnen för de ifråga
satta väggmålningarne och dessas gruppering, som gjort sig gällande under 
de år, öfver hvilka den för ändamålet förstärkta nämndens verksamhet ut
sträckts, har det af herr Carl Larsson i nämnda hänseende framställda för
slag slutligen vunnit lifligt erkännande från skilda håll.

Häruti är jag fullständigt böjd att instämma just för den särskilda 
del af hr Carl Larssons förslag, som har till ämne en scen ur Gustaf 
Vasas historia och den af honom dertill afsedda plats, nemligen å östra 
v äggfältet.

Men vid sådant förhållande skulle det för mig, såsom för hvarje 
annan konstnär än förslagsställaren sjelf, blifva en lätt insedd nästan oöfver- 
v in n el ig svårighet att söka ersätta med något annat just det, som man 
sjelf anser för det yppersta af förslaget både till tanke och verkan.

Och då jag genom att antaga nämndens uppdrag skulle blifva en 
medverkande orsak till att de?ma skiss komme att uppoffras, ligger redan 
häruti en anledning för mig att träda tillbaka från uppdraget, sådant som 
detsamma nu blifvit åt mig öfverlemnadt.

För medlemmarne af Nationalmusei nämnd lärer det icke behöfva 
påpekas att vid hvarje konstnärligt arbete, men i all synnerhet vid ett 
sådant, som här föreligger, måste det vara en oafvislig förutsättning, att 
konstnären sjelf känner sig fullt genomträngd af kärlek och hänförelse för 
den uppgift, som han har att behandla.
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Jag måste beklaga, att jag icke kan i så hög grad, som jag önskade, 
känna mig gripen af denna stämning för — jag upprepar det — den mig 
nu senast förelagda uppgiften.

Stockholm i April 1894.
Vördsammast

Gustaf Cede?'ström.

IL

3. Underd. skr i f velse till Kongl. M aj:t a f  Ncitionalmnsei förstärkta  
nämnd fö r  åvägabringande a f väggm ålningar, 

den g  Oktober 1895.

T i l l  Konungen.

Sedan Eders Kongl. Maj:t i nådigt b ref till Nationalmusei nämnd 
den 2 Februari 1894 bland annat förordnat, det uppdrag skulle lemnas 
åt artisten Carl Larsson att utföra kartonger till tre väggmålningar 
— Målningskonsten (Karl XI och Ehrenstrahl), Byggnadskonsten (N. 
Tessin) och Konstakademiens undervisningsanstalt — å det södra 
tredelade fältet i Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul, och be- 
mälde konstnär, som, enligt hvad nämnden i underdånig skrifvelse 
den 4 Maj samma år fått anmäla, förklarat sig villig mottaga detta 
uppdrag, nu utfört detsamma och låtit å den för dem afsedda platsen 
provisoriskt anbringa kartongerna, så tillåter sig Nationalmusei för
stärkta nämnd, som, jemlikt bestämmelserna i ofvan åberopade nådiga 
bref, granskat och för sin del i allt väsentligt godkänt ifrågavarande 
kartonger, att i underdånighet anmäla dem till Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga fastställelse samt hemställa, det artisten Carl Larsson måtte er
hålla i uppdrag att al fresco utföra målningarne i hufvudsaklig Öfver- 
ensstämmelse med kartongerna, dock med frihet för honom att i smärre 
detaljer vidtaga de ändringar, hvartill han kan fmna sig föranlåten.

Ett af Nationalmusei nämnd, jemlikt bestämmelserna i ofvan 
åberopade nådiga bref, upprättadt förslag till kontrakt med konst-
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nären om utförande af ifrågavarande kartonger och dessas öfver- 
flyttning på muren samt godtgörelse härför varder härmed under- 
stäldt Eders Kongl. Maj:ts nådiga godkännande, hvarjemte de vid
sammanträdena den 18 sistlidne September 
protokollen i underdånighet bifogas. 

Stockholm den 5 Oktober 1895.

samt denna dag

Underdånigst

J. NO RDENFALK.

N. F . Sander. Gustaf Upmark. P. D. Holm.

G. von Rosen. Helgo Zettervall. J .  Börjeso7i.

A. Malmström.
C. A. Oss b a hr

4. Protokoll, hållet v id  Nationalmusei förstärkta nämnds fö r  
åvägabringande a f  väggm ålningar sammanträde den 

18  September 1895.

N ärvaran d e:

Friherre N o rd en falk , ordf.,
Kanslirådet S an d er ,
Intendenten U pm a rk ,
Grefve von R osen ,
Öfverintendenten Z et terv a ll ,
Professoren B örjeson och 
Professoren M alm ström .

Från professoren R y d b er g , som af sjukdom var förhindrad bevista 
sammanträdet, upplästes en skrifvelse, som skulle protokollet biläggas.

Hrr professoren H olm, doktor a f  W irsén  och professoren C urman 
voro frånvarande på grund af resor.

§
Hr ordföranden tillkännagaf, att nämnden, såsom redan vid kallelsen 

angifvits, nu sammanträdt för att, jemlikt bestämmelserna i Kongl. Maj:ts
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nådiga bref till Nationalmusei nämnd den 2 Februari 1894, granska och 
eventuelt till utförande föreslå de i Nationalmuseibyggnaden sedan den 
16 dennes provisoriskt anordnade, af artisten Carl Larsson utförda trenne 
kartongerna till väggmålningar å nedre trapphusets södra fält.

Sedan hr Larsson, som på anmodan infunnit sig för att lemna nödiga 
upplysningar, såsom sin åsigt framhållit, att målningen å väggfälten borde 
al fresco utföras, samt att han, om detta arbete blefve honom anförtrodt, 
hade för afsigt att något uppflytta hufvudfigurerna (Tessin och Hårleman) 
å den mellersta kartongen, äfvensom att å den venstra kartongens figurer 
(Ehrenstrahl och Carl XI) vidtaga vissa detaljförändringar, afträdde konst
nären, hvarefter nämnden diskuterade de frågor, hvartill kartongernas 
granskning gaf anledning.

Härvid uttalade sig nämndens samtlige ledamöter för, att ifrågavarande 
kartonger borde läggas till grund för målningar å de vägg fält, för h.vilka 
de voro afsedda, äfvensom att dessa målningar borde al fresco utföras.

I öfrigt uttalade ledamöterna följande åsigter:
Grefve von Rosen, som ansåg, att konstnären på ett utmärkt sätt löst 

sin uppgift, önskade, att kartongerna måtte hos Kongl. Maj:t förordas till 
utförande, utan att något förslag dervid gjordes till ändringar, genom hvilka 
man endast riskerade att störa den förträffligt afvägda kompositionen;

Professoren Malmström ansåg, att mellersta fältets hufvudfigurer borde 
uppflyttas ett eller två trappsteg, samt att uppfattningen af Carl 'XI å eskissen 
vore att föredraga framför den som å kartongen funnit sitt uttryck;

Intendenten Upmark instämde med grefve von Rosen och föreslog, 
att nämnden, samtidigt med dessa kartongers förordande till utförande, 
ville hos Kongl. Maj:t hemställa, det hr Larsson måtte få i uppdrag att, 
enligt af Kongl. Maj:t faststäld ämnessvit i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med förut inlemnade eskisser och med ledning af dervid utaf nämnden 
uttalade meningar, utföra kartonger till motstående tre väggfält i nedre 
trapphuset. Sedan friherre Cederström afsagt sig uppdraget att utföra kar
tong till ett af fälten i öfre trapphuset, kunde nemligen medel till nedre 
trapphusets fullständiga dekorering beredas, och då målningen al fresco 
måste uppskjutas till den varmare årstiden, blefve konstnären, om ifråga
varande uppdrag nu lemnades, i tillfälle att under vintern utföra karton
gerna till dessa tre kompositioner samt sedermera under sommaren verk
ställa målningen af de motstående väggfälten, hvilket för totalverkan 
säkerligen vore af stor betydelse. På så sätt kunde ock hela nedre trapp
huset vid tiden för Hans Maj:t Konungens regeringsjubileum och den 
allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm möjligen vara full
ständigt dekoreradt;

Öfverintendenten Zettervall instämde med professoren Malmström och 
trodde för öfrigt, att ett af brott i den räta murlinien å mellersta kartongen 
skulle vara fördelaktig, men ansåg, att nämnden borde hos Kongl. Maj:t
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föreslå, det hr Larsson finge i uppdrag att utföra de åsyftade väggmålnin
garna i hufvudsaklig öfverensstämmelse med nu företedda kartonger, lik
visst med frihet för konstnären att under utförandet i smärre detaljer vid
taga de ändringar, hvartill han kunde finna sig föranlåten;

Professoren Börjeson ansåg, att en förenkling af den rokoko artade 
uppställningen i högra kartongen vore önsklig;

Kanslirådet Sander anförde: »Då konstnären — — — — — — — 
efter protokollet».

Friherre Nordenfalk fann den venstra kartongen synnerligen lämplig 
för utförande, likvisst med iakttagande af större porträttlikhet hos Carl X I; 
å den mellersta kartongen borde perspektivet närmare granskas, hvarjemte 
det vid nuvarande Lejonbacken synliga bronslejonet, såsom senare till
kommet, borde borttagas; med afseende å den högra kartongen torde 
figurerna, om rokoko-ornamenten något förenklades, komma att, utförda i 
målning, bättre framträda än nu vore fallet.

Sedan diskussionen förklarats afslutad, beslöt nämnden, att, på sätt 
hr Zettervall föreslagit, till utförande al fresco förorda de nu granskade 
kartongerna.

Hr Upmarks förslag bordlädes till den 5 instundande Oktober, då 
nämnden ville sammanträda för att i anledning deraf fatta beslut samt 
justera dagens protokoll och den utgående, underdåniga skrifvelsen.

In fidem 
C. A. Ossbahr.

B il. A till den förstärkta nämndens protokoll d. 18  September i8 p j.

Då konstnären i så väsentlig mån stält sig till efterrättelse och iakt
tagit de erinringar jag gjorde vid hans eskisser, innan dessa understäldes 
Kongl. Maj:ts pröfning, har jag för min del nu mindre skäl att yttra några 
betänkligheter mot de företedda kartongerna.

Den första eller Mälarekonsten, torde nog komma att taga sig fördel
aktigare ut i rent måleriskt än strängt monumentalt afseende. Till konung 
Carl XI:s figur finner man nog på Drottningholm en fullt lämplig typ.

Den andra kartongen, eller Arkitekturen, synes mig mest monumental, 
dock att jag hyser någon betänklighet vid den räta linien i midten af kar
tongen, men detta kan nog modifieras vid horisontens närmare bestämmande 
och utmålningen af luften. I alla händelser lära väl de två hufvudfigurerna 
böra sättas något högre, ett eller två trappsteg.

Den tredje kartongen, Konstakademiens ritareskola, synes mig mera 
genreartad och något hopgyttrad, det stora rokoko-ornamentet ej rätt mo- 
tiveradt på platsen. Det hela skulle, efter min mening, vinna genom en
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förenkling. Men allt detta lärer väl hufvudsakligen kunna modifieras vid 
utförandet i färg, då föremålen komma att bättre urskiljas.

Lika med öfverintendenten Zettervall hemställer jag, att nämnden må 
hos Kongh Maj:t tillstyrka kartongernas utförande i hufvudsaklig öfverens- 
stämmelse med de företedda förslagen, med rättighet för konstnären att 
under utförandet al fresco vidtaga sådana detaljförändringar, som kunna 
anses önskvärda och af behofvet påkallade. I detta afseende kunna de 
af nämndens ledamöter nu uttalade meningar meddelas konstnären efter 
protokollet.

N . F r. Sander.

B il. B  till den förstärkta nämndens protokoll d. 18  September 1895.

Af sjukdom hindrad att bevista nämndens sammanträde i dag, ber 
jag få anmäla, att jag granskat Carl Larssons nu uppvisade kartonger samt 
blifvit så lifligt tilltalad af dem, att jag utan tvekan röstar för deras god
kännande och tillstyrker deras utförande al fresco.

Djursholm den 18 September 1895.
Viktor Rydberg.

5. Protokoll hållet v id  Nationalmusei förstärkta nämnds fö r  
åvägabringande a f  väggm ålningar sammanträde den 

j  Oktober i8 p j.

N ärvaran d e:

Friherre N o rd en falk , ordf.,
Kanslirådet Sa n d er ,
Intendenten U rm ark ,
Professoren H olm,
Öfverintendenten Z et t e r v a ll ,
Professoren B örjeson och 
Professoren Malm strö m .

Genom professoren R yd ber g s  den 21 sistlidne September timade från- 
fälle hade nämnden minskats med en ledamot.

Hrr grefve von R osen och professoren C urman hade anmält förhinder 
på grund af opasslighet, doktor a f  W irsén  på grund af komitésamman- 
träde i Upsala.
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S i-
Upplästes till justering och godkändes protokollet for den 18 sistlidne 

September.

S 2-
Företogs till behandling intendenten Upmarks vid förra sammanträdet 

bordlagda förslag angående underdånig framställning hos Kongl. Maj:t om 
uppdrag åt artisten Carl Larsson att utföra kartonger till nedre vestibulens 
norra, tredelade fält; och beslöt nämnden med anledning häraf anmoda 
hr Larsson att så snart ske kan inkomma till densamma med omarbetade 
eskisser till målningar å nedre vestibulens norra väggfält, på det att nämn
den, för den händelse dessa omarbetningar af densamma godkändes, måtte 
kunna ingå till Kongl. Maj:t med underdånig anhållan, att uppdrag lem- 
nades konstnären att i enlighet med eskisserna utarbeta kartonger.

§ 3 -

Sedan hr ordföranden anmält, att Nationalmusei nämnd önskade att, 
jemlikt bestämmelserna i ofvan åberopade nådiga bref, med den förstärkta 
nämndens underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t insända ett förslag till 
kontrakt med hr Carl Larsson, justerades skrifvelsen till den lydelse regi- 
straturet utvisar.

Till att jemte hr ordföranden justera dagens protokoll utsågos när
varande ledamöter af Nationalmusei nämnd.

In fidem 
C. A. Ossbahr.

6. Kongl. M aj:ts nåd. b re f t ill N ationalm usei näm nd ang. utförande 
a f  tre väggm ålnin gar å det södra , tredelade fä lte t  

i  N ationalm useibyggnadens nedre vestibu l, 
den ig  Novem ber 1895.

O SCAR, med Guds Nåde, Sveriges, 
Norges, Götes och Wendes Konung.

Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsm äktig!

Sedan Wi genom nådigt bref den 2 Februari 1894 förordnat, 
bland annat, att uppdrag skulle lemnas åt artisten Carl Larsson att



utföra kartonger till tre väggmålningar — Målningskonsten (Carl XI 
och Ehrenstrahl), Byggnadskonsten (N. Tessin) och Konstakademiens 
undervisningsanstalt — å det södra tredelade fältet i Nationalmusei- 
byggnadens nedre vestibul; att färdiga kartonger till berörda mål
ningar skulle, sedan kartongerna af Eder med förstärkt antal leda
möter blifvit för Eder del godkända, anmälas till Wår nådiga fast- 
ställelse för att vidare utföras direkt på muren- äfvensom att I med 
Eder vanliga sammansättning skullen ega att med vederbörande 
konstnär upprätta kontrakt om utförande af kartonger och dessas 
öfverflyttning på muren samt godtgörelsen derför, allt enligt be
stämmelser, som Wi, efter förslag af Eder, hvilket borde underställas 
Wår pröfning samtidigt med respektive kartonger, ville meddela,

hafven I med förstärkt antal ledamöter uti skrifvelse den 5 näst- 
lidne Oktober — under förmälan att Carl Larsson, som, enligt hvad 
I den 4 Maj 1894 i underdånighet anmält, förklarat sig villig mot
taga förutberörda uppdrag, nu utfört detsamma och låtit provisoriskt 
anbringa ifrågavarande kartonger å den för dem afsedda plats, samt 
att kartongerna blifvit, jemlikt bestämmelserna i ofvannämnda nådiga 
bref, granskade och för Eder del i allt väsentligt godkända — i 
underdånighet anmält samma kartonger till Wår nådiga fastställelse 
och härvid hemstält, det Carl Larsson måtte erhålla i uppdrag att 
»al fresco» utföra målningarna i hufvudsaklig Öfverensstämmelse med 
kartongerna, dock med frihet för honom att i smärre detaljer vid
taga de ändringar, hvartill han under arbetets utförande kunde finna 
sig föranlåten;

hvarjemte understälts Wår nådiga pröfning ett af Eder upp- 
rättadt förslag till kontrakt med Carl Larsson om utförande af före- 
nämnda kartonger och dessas öfverflyttning på muren samt ersätt
ning härför, enligt hvilket förslag konstnären skulle för arbetet i dess 
helhet erhålla en godtgörelse af 25,000 kronor, deraf 12,500 kronor 
skulle beräknas för kartongerna och den återstående hälften för 
målningarnas utförande å muren, i hvilken sistnämnda ersättning 
dock ej skulle inberäknas kostnaden för murens beredning samt för 
ställningar och förhängen.

Vid föredragning af detta ärende hafve Wi funnit godt bifalla 
hvad I hemstält beträffande utförandet af ifrågavarande tre målningar,
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äfvensom bemyndiga Eder att med Carl Larsson upprätta kontrakt 
enligt det understälda förslaget. Hvilket Wi Eder till kännedom  
och efterrättelse härigenom meddele.

Stockholms slott den 15 November 1895.

O S C A R .

G. F . Gilljam .

7. Kontrakt mellan Nationalmusei nämnd och artisten C arl Larsson 
ang. utförande a f  väggm ålningar å det södra, tredelade 

fä ltet i  Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul.

Jemlikt Kongl. Maj:ts nådiga bref den 15 Nov. 1895 samt med hän
visning till Nationalmusei nämnds beslut i dess protokoll den 4 Maj 1894 
och den förstärkta museinämndens beslut den 18 september 1895, upp
drages härmed åt artisten Carl Larsson att å det södra, tredelade fältet i 
Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul al fresco å muren utföra följande, 
trenne målningar, från öster till vester räknadt:

1. Målarekonsten (Carl XI och Ehrenstrahl).
2. Arkitekturen (N. Tessin).
3. Konstakademiens undervisningsanstalt.
För arbetet i dess helhet erhåller konstnären den af honom begärda 

godtgörelsen tjugofem tusen (25,000) kronor, hvaraf tolf tusen fem hundra 
(12,500) kronor beräknas för kartongerna, och den återstående hälften för 
målningarnas utförande å muren.

I denna summa inberäknas dock ej kostnaden för murens beredning, 
för ställningar och förhängen.

Af det konstnären här ofvan för kartongerna tillerkända beloppet har, 
enligt ett mellan nämnden och honom upprättadt provisoriskt kontrakt, 
redan utbetalats fyra tusen fem hundra (4,500) kronor och kommer åter
stoden, åtta tusen (8,000) kronor, att nu till honom utbetalas, sedan den 
förstärkta museinämndens godkännande af kartongerna blifvit af Kongl. 
Maj:t faststäldt.

Det för målningarnas utförande å muren beräknade beloppet, tolf tusen 
fem hundra (12,500) kronor utbetalas, sedan konstnären under den kontroll,
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som enligt ofvan åberopade nådiga bref tillkommer den förstärkta nämnden, 
verkstält ifrågavarande arbete, samt detta blifvit af ofvanbemälte nämnd 
godkändt.

Stockholm den 6 December 1895.

J. NORDENFALK.
N. Fredr. Sander. Gustaf Upma?’k.

P. D. Holm. G. von Rosen.

K arl Wählin.

Motstående kontrakt antages af mig till alla delar.

Stockholm den 6 Dec. 1895.
Carl Larsson.

III.

8. Underd. skrifvelse till Kongl. M aj:t a f Nationalmusei förstärkta  
nämnd fö r  åvägabringande a f  väggm ålningar, 

den ig  Ja n u a ri i$<p6.

T i l l  K o n u n g e n .

Genom nådigt bref den 2 Februari 1894 täcktes Eders Kongl. 
Maj:t på underdånigt förslag af Nationalmusei förstärkta nämnd och 
i hufvudsaklig öfverstämmelse med af artisten Carl Larsson ingifna 
och prisbelönta eskisser, fastställa ämnesserien för de sex väggmål
ningar, hvilka skola i Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul ut
föras, hvarjemte Eders Kongl. Maj:t bland annat i nåder förordnade, 
att uppdrag skulle lemnas åt nämde konstnär att utföra kartonger 
till de tre väggmålningarne å det södra tredelade fältet uti ifråga
varande vestibuL

När nämnden sedermera, den 5 sistlidne Oktober, hade tillfälle 
hos Eders Kongl. Maj:t till nådig fastställelse anmäla ofvannämda af 
Carl Larsson utförda tre kartonger, hvilka genom nådiga brefvet den 
15 sistlidne November äfven blifvit af Eders Kongl. Maj:t till ut
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förande al fresco å väggen godkända, beslöt nämnden anmoda sagde 
konstnär att inkomma med eskisser till det norra tredelade fältet, 
omarbetade i öfverensstämmelse med det förslag till ändringar, som 
af Eders Kongl. Maj:t i nåder gillats i ofvan åberopade nådiga bref 
den 2 Februari 1894.

Sedan Carl Larsson inlemnat ifrågavarande eskisser, har nämnden 
efter granskning af desamma enhälligt beslutat hos Eders Kongl. 
Maj:t hemställa, det uppdrag måtte lemnas åt honom att, i hufvud- 
saklig öfverensstämmelse med eskisserna — hvarvid konstnären dock 
skulle ega att under utarbetandet göra de ändringar, som från nämn
dens sida framhållits såsom önskvärda i dagens protokoll — utföra 
kartonger afsedda för väggmålningar å det norra tredelade fältet i 
nedre Vestibülen och framställande, från vester till öster:

Konstsamlingarnas grundläggare (Lovisa Ulrika och C. G. Tessin), 
Konsternas beskyddare och museiinrättningens egentlige grund

läggare (Gustaf III inför antika bildverk i Logården) samt 
Bildhuggarkonsten (Sergel),

hvarjemte nämnden i underdånighet anhåller, att Eders Kongl. Maj:t 
täcktes, rörande granskningen af ifrågavarande arbete, dess utförande 
och ersättningen för detsamma, i nåder träffa samma bestämmelser, 
som för väggmålningarna å motstående väggfält äro faststälda.

Afskrift af det vid dagens sammanträde förda protokollet bifogas 
i underdånighet.

Stockholm den 13 Januari 1896.

Underdånigst

N. F. SANDER.

G ustaf Upmark. P. D. Holm. 

Helgo Zettervall.G. von Hosen, 

y . B örje son. August Malmström.

C. Curman.

C. A. Ossbahr.
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9. Protokoll, hållet v id  Nationahnusei förstärkta Nämnds fö r  
åvägabringande a f  väggm ålningar sammanträde den 

13  Ja n u a ri 1896.

N ärvaran d e:

Kanslirådet S ander , ordf.,
Intendenten U rm ark ,
Professoren PIolm,
Grefve von R osen,
Öfver inte n d e n ten Z et ter  v a l l ,
Professoren B ö rjeso n ,
Professoren M alm ström ,
Professoren C urm an .

Friherre N o rden falk  var af sjukdom hindrad att bevista samman
trädet; Doktor af W irsén  var frånvarande.

Föredrogs Kongl. Majtts till Nationalmusei nämnd stälda nådiga bref 
af den 15 November 1895 angående utförande af väggmålningar å det 
södra tredelade fältet i Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul. Härvid 
anmäldes, att Nationalmusei nämnd den 6 sistlidne December med artisten 
Carl Larsson upprättat det i nådiga brefvet omförmälda kontraktet om ut
förande af ifrågavarande väggmålningar.

§ 2.

Med erinran om, att artisten Carl Larsson, på derom af väggmålnings- 
nämnden den 5 sistlidne Oktober gjord anmodan, inlemnat omarbetade 
eskisser till väggmålningar å det norra tredelade fältet i nedre vestibulen, 
framställande (från vester till öster):
1) Konstsamlingarnas grundläggare (Lovisa Ulrika och C. G. Tessin);
2) Konsternas beskyddare och musei-inrättningens egentlige grundläggare

(Gustaf III inför antika bildverk i Logården) samt
3) Bildhuggarkonsten (Sergel),
hvilka eskisser varit för nämnden tillgängliga under loppet af sistlidne 
vecka, anhöll herr ordföranden, att nämndens ledamöter ville yttra sig öfver 
desamma.
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Under den diskussion, som härpå följde, uttalade samtlige närvarande 
ledamöter sin synnerliga tillfredsställelse med det sätt, hvarpå konstnären 
löst sin uppgift, och ansågo, att eskisserna i allt väsentligt borde läggas till 
grund för kartonger til de åsyftade väggmålningarna.

Rörande vissa enskildheter i kompositionen etc. uttalades följande 
åsigter.

Professor Malmström, som ansåg, att de omarbetade eskisserna väsent
ligt öfverträffade de af konstnären förut inlemnade, ville dock för sin del 
föreslå, att i den i:a gruppen Lovisa Ulrika uppflyttades så mycket möjligt 
vore utan att störa harmonien med motstående grupp (Konstakademiens 
undervisningsanstalt) å södra väggfältet, samt ansåg, att i den 2:a (mellersta) 
gruppen Gustaf III ej gjorde sig nog gällande, särskildt genom kappans 
form och drapering, hvarjemte kompositionen skulle vinna på, att en poppel 
anbragtes, något som konstnären äfven sjelf sagt sig finna lämpligt.

Grefve von Rosen hyste betänkligheter emot att uti smärre detaljfrågor 
ingripa i konstnärens bestämmanderätt öfver sitt verk, men funne dock 
önskvärdt, om i. den mellersta gruppen sjelfva platsen, Logården, blefve 
något tydligare angifven, hvilket lätteligen borde kunna ske genom att 
balustraden tänktes stäld i vinkel mot åskådaren, då yttre delen af en af 
de båda östra slottsflyglarne kunde intagas i kompositionen.

Beträffande i:a gruppen hade väl de temligen starkt afskurna figurerna 
bort något höjas å duken, men då denna anordning hade sin fulla mot
svarighet å pendanten på södra väggfältet, som redan vore fastslagen, torde 
en uppflyttning af Lovisa Ulrikas figur till högst en hufvudhöjd vara allt 
som kunde föreslås.

I 3*.e gruppen, hvilken för öfrigt vore den mest framstående, kunde 
en ändring af benställningen på Sergel ifrågasättas.

Professor Börjeson instämde med professor Malmström beträffande i:a 
och 2:a grupperna och ansåg, rörande den y.e, att, då Sergel sannolikt 
endast för rent marmorarbete och ej för modellering i lera användt det 
s. k, Stenmuseum, dit konstnären förlagt ifrågavarande scen, vore den å 
eskissen förekommande lerbaljan ej rätt motiverad och borde mot någon 
modell eller skulptur utbytas; äfvenså syntes det lämpligt, att Sergel fram- 
stäldes arbetande med hammare och mejsel, i stället för såsom här med 
rasp, då ju de förstnämnda verktygen vore för skulptören mera betecknande, 
åtminstone i allmänhetens ögon.

Professor Holm instämde med grefve von Rosen i fråga om figurernas 
uppflyttning i i:a gruppen och vore för öfrigt något tveksam, om de af 
konstnären i denna grupp anbragta vingade genierna vore lämpliga i en 
serie kompositioner, som eljest ej innehöllo några allegoriska figurer.

Beträffande , 2:a (mellersta) gruppen instämde professor Holm med pro
fessor Malmström och ansåg, att den af grefve von Rosen föreslagna 
ändringen, hvarigenom en del af ena slottsflygeln blefve synlig, vore onödig.
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I 3:e gruppen hade åt Bellman gifvits en alltför inklämd ställning.
Öfverintendenten Zettervall ville blott anteckna, att han rörande i:a 

gruppen anslöte sig till professor Malmström och rörande den 3.*e till pro
fessor Holm, samt att han, hvad den mellersta beträffade, trodde, att Lo
gården var för den stora allmänheten igenkänlig, äfven om en af slotts- 
flyglarne ej blefve synlig; en eller två popplar borde dock anbringas å 
ifrågavarande eskiss.

Professor Curman tilltalades mest af den i:a  gruppen; i den 2:a (mel
lersta) vore det af vigt, att den antika marmorstaty »Prestinnan», som 
Gustaf III framstäldes betraktande, utbyttes mot någon annan och mera 
allmänt känd, t. ex. Polyhymnia, ur Musei samling, särskildt som »Prestin
nan» från den sida hon syntes å eskissen visade en mindre lycklig likhet 
med Fogelbergs Balder. I denna grupp borde dessutom Gustaf III fram
träda mera, den kappa, hvan han vore svept, helst borttagas och anbringas 
på den bakom stående figuren; en poppel eller hörnet af ena flygeln 
borde synas.

Beträffande den 3*.e gruppen instämde professor Curman till alla delar 
med professor Börjeson.

Intendenten Upmark ville, med anledning af hvad som yttrats rörande 
ifrågasatt uppflyttning af figurerna å den i:a eskissen, endast fästa upp
märksamheten derå, att det fält, för hvilket den vore afsedd, presenterade 
sig temligen högt upp för den som inträdde i Museum, och att denna 
omständighet betingat kompositionen af såväl denna grupp som af dess 
pendant »Konstakademiens undervisningsanstalt». Ansåg äfven, att de 
sväfvande genierna ej utan skada for kompositionen kunde borttagas, något 
hvari flertalet ledamöter äfven instämde. Hvad marmorstatyn å den mellersta 
eskissen beträffade, hade konstnären afstått från att återgifva åtskilliga af 
de mera kända statyerna t. ex. Apollo och Urania i Musei samling, enär 
dessa voro å baksidorna endast grofhuggna och sålunda ej lämpade sig för 
den ställning statyn ifråga borde i kompositionen intaga.

Kanslirådet Sander hade med tacksamhet funnit, att konstnären på ett 
så tillfredsställande sätt omarbetat den mellersta eskissen; att å denna in
föra ett hörn af slottsflygeln trodde han ej vore nödigt; dock kunde Lo
gårdens karakter mera betonas genom att å balustraden anbringa några af 
de fajansvaser, som af ålder der haft sin plats; äfvenså borde en poppel 
synas, och Gustaf III:s kappa förminskas.

I i:a eskissen borde Lovisa Ulrika uppflyttas i proportion mot den 
nedersta figuren å pendanten.

I den 3:e kunde någon ändring önskas i teckningen af Sergels steg 
och Bellmans lutade hufvud, men då nämnden ju nu endast hade att 
granska eskisser, vore anmärkningar rörande dylika detaljer öfverflödiga, 
dock att konstnären vid utarbetandet gåfve det hela en så monumental 
karakter som möjligt.
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Sedan diskussionen, för hvars hufvudsakliga innehåll här ofvan redo
gjorts, derefter förklarats afslutad, framstälde herr ordföranden proposition 
på, huruvida nämnden ville hos Kongl. Maj:t hemställa, det uppdrag lem- 
nades åt artisten Carl Larsson att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
nu företedda eskisser utföra kartonger till väggmålningar å det norra tre
delade fältet i nedre vestibulen, och blef denna fråga enhälligt med ja 
besvarad.

Härjemte skulle såsom nämndens önskningar i fråga om de smärre 
ändringar i kompositionen, hvilka konstnären kunde finna lämpligt vidtaga 
under utarbetandet, framhållas:

Beträffande i:a  eskissen, huruvida ej Lovisa Ulrika kunde något upp
flyttas i proportion till motstående figur i »Konstakademiens undervisnings
anstalt».

Beträffande 2:a (mellersta), huruvida ej »Prestinnan» kunde utbytas 
mot »Polyhymnia», Gustaf III göras mera framträdande (kappan minskas), 
samt en eller tvenne popplar jemte vaser å balustraden anbringas.

Beträffande den 31e, huruvida ej Sergel kunde framställas arbetande 
med hammare och mejsel, samt lerbaljan utbytas mot någon skulptur.

Och skulle i enlighet härmed underdånig skrifvelse till Kongl. Maj:t 
afiåtas jemlikt registraturet.

Protokollet och den utgående underdåniga skrifvelsen skulle justeras 
den 16 dennes.

In fidem 

C. A. Ossbahr.

10. K ongl. M aj:ts nåd . b re f t ill N ationalm usei näm nd ang. utförande 
a f  kartonger t ill tre väggm ålningar å det norra, tredelade 

fä lte t  i  N ationalm useibyggnadens nedre vestibul, 
den 3 1  Ja n u a r i 18 9 6 .

OSCAR, med Guds Nåde, Sveriges, 
Norges, Götes och Wendes Konung.

Vår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig!

Sedan Vi dels genom nådigt bref den 2 Februari förordnat, 
bland annat, att ämnena för väggmålningarna i Nationalmuseibygg
nadens nedre vestibuls norra tredelade fält, räknadt från vester till 
öster, skulle vara följande: konstsamlingarnas grundläggare (Lovisa
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Ulrika och C. G. Tessin), konsternas beskyddare och Museiinrätt- 
ningens egentlige grundläggare (Gustaf III) och bildhuggarekonsten 
(Sergel) äfvensom meddelat bestämmelser i afseende å granskning af 
kartonger till väggmålningar i nämda byggnad samt väggmålningar
nas utförande, dels ock jemlikt nådigt bref den 15 November 1895 
faststält kartonger till väggmålningar å nedre vestibulens södra fält, 
så hafven I med förstärkt antal ledamöter uti underdånig skrifvelse 
den 13 innevarande månad hemstält, att uppdrag måtte lemnas artisten 
Carl Larsson att utföra kartonger till väggmålningar å nedre vesti
bulens norra tredelade fält i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af 
honom utförda eskisser, dervid han dock skulle ega göra de ändringar, 
som af Eder framhållits såsom önskvärda, nemligen beträffande den 
första eskissen att Lovisa Ulrika något uppflyttades i proportion till 
motstående figur i »konstakademiens undervisningsanstalt», rörande 
den andra eskissen att »Prestinnan» utbyttes mot en annan antik 
marmorfigur »Polyhymnia», »Gustaf III» gjordes mera framträdande 
och hans kappa minskades samt en eller två popplar jemte vaser å 
balustraden anbringades och i afseende å den tredje, att Sergel fram- 
stäldes arbetande med hammare och mejsel samt lerbaljan utbyttes 
mot någon skulptur, hvarjemte I anhållit, det Oss täcktes rörande 
granskningen af ifrågavarande arbete, dess utförande och ersättningen 
för detsamma träffa samma bestämmelser, som för väggmålningarna 
ä det södra väggfältet faststälts.

Vid föredragning af detta ärende hafve Vi funnit godt bifalla 
hvad I hemstält beträffande utförande af ifrågavarande tre kartonger- 
skolande i afseende å hvad I för öfrigt hemstält lända till efterrättelse 
bestämmelserna i nådiga brefvet den 2 Februari 1894. Hvilket Vi 
Eder till svar härigenom meddele.

Stockholms slott den 31 Januari 1896.

O S C A R .

G. F. Gilljam.
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1 1 . Kontrakt mellan Nationahnusei nämnd och artisten Carl Larsson 
ang. utförande a f kartonger till väggm ålningar å det 

norra, tredelade fä ltet i  Nationahnuseibyggnadens 
nedre vestibul.

På grund af Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 31 Januari innevarande 
år uppdrages härmed åt konstnären Carl Larsson att i öfverensstämmelse 
med af honom utförda eskisser, som varit för Nationalmusei nämnd med 
förstärkt antal ledamöter företedda och af densamma den 13 Januari detta 
år blifvit hos Kongl. Maj:t till utförande anbefalda, på sätt det ofvan an- 
gifna kongl. beslutet närmare angifver utföra kartonger till de tre vägg
målningarna å norra fältet i nedre vestibulen af Nationalmuseibyggnaden.

Af den för arbetet i dess helhet begärda godtgörelsen tjugufem tusen 
(25,000) kronor beräknas hälften (12,500) för kartongerna, det öfriga för 
utförandet å muren. I denna summa inbegripes ej kostnader för murytans 
beredning, ställningar, förhängen o. d.

Sedan föreliggande aftal blifvit underskrifvet, betalas till konstnären 
förskottsvis ett belopp af fyra tusen fem hundra kronor, för hvilket det 
åligger honom att lämna af nämnden godkänd säkerhet. Återstående be
lopp åtta tusen (8,000) kronor utbetalas, sedan de färdiga kartongerna blifvit 
af Kongl. Maj:t godkända.

J. NORDENFALK.
N. F. Sander. Gustaf Upmark.

P. D. Holm. G. von Rosen.

Ofvanstående kontrakt antages af mig till alla delar.
Stockholm den 6 Mars 1896.

Carl Larsson.

IV.

12. Underd. skrifvelse till Kongl. M aj:t a f  Nationalmusei nämnd
den 17  A p ril 1896.

T i l l  Konungen.

I nådigt bref af den 9 December 1887 behagade Eders Kongl. 
Maj:t med bifall till Nationalmusei nämnds underdåniga hemställan
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bestämma, att frågan om utförande af väggmålningar i Nationalmusei 
byggnad skulle behandlas af en förstärkt nämnd, bestående af dels 
Nationalmusei dåvarande ledamöter, hrr kabinettskammarherren F. 
von Dardel, friherre J. Nordenfalk, kanslirådet N. F. Sander, inten
denten G. Upmark och professoren P. D. Holm, samt dess suppleanter, 
hrr grefve G. von Rosen, fil. d:r C. D. af Wirsén, öfverintendenten 
FL Zettervall och professoren J. Börjeson, dels af hrr professoren V. 
Rydberg, professoren A. Malmström och professoren C. Curman, 
hvilken nämnd finge utfärda inbjudning till svenske konstnärer att 
inkomma med täflingsritningar eller kartonger till sagda väggmål
ningar, äfvensom, sedan dylika ritningar inkommit, granska desamma, 
utdela möjligen förekommande pris och vidare underställa Eders 
Kongl. Maj:ts pröfning sådana ritningar, som kunde af nämnden 
anses till utförande antagliga.

Sedan dess har kabinettskammarherren von Dardel den 2 Juni 
1893 erhållit nådigt entledigande från förordnandet att vara ord
förande i Nationalmusei nämnd och professoren V. Rydberg den 21 
September 1895 aflidit, hvadan den förstärkta nämnden numera be
står af endast tio ledamöter.

Då fortfarande åtskilliga till väggmålningsfrågan hörande ärenden 
torde komma att blifva föremål för den förstärkta nämndens be
handling samt då det ansetts önskvärdt att denna nämnd måtte 
utgöras af ett udda antal ledamöter, får Nationalmusei nämnd härmed 
i underdånighet anhålla, att Eders Kongl. Maj:t täcktes utse en ny 
ledamot af den förstärkta nämnden.

Stockholm den 17 April 1896.

Underdånigst 

J. N O RD EN FALK.

N. F . Sander. G ustaf Upmark.

P. D. Holm. G. von Rosen.

K arl Wählin.
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13. K ongl. M ajits n å d . b re f t ill Nationcilm nsei näm nd ang. fö r 
ordnande a f  en ny ledam ot i  N ationalm usei förstärkta  

näm nd, den 15  M aj 1896.

O SCAR, med Guds Nåde, Sveriges,
Norges, Götes och Wendes Konung.

Wär ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig!

Sedan Wi, jemlikt nådigt bref den 9 December 1887, tillåtit, 
det I iingen för behandling af frågor rörande åvägabringande af 
monumentala väggmålningar i Nationalmusei trapphus med Eder 
förena dels Bdra suppleanter professorn grefve G. von Rosen, svenska 
akademiens ständige sekreterare C. D. af Wirsén, öfverintendenten
H. Zettervall och professorn J. Börjeson, dels ock professorerna V. 
Rydberg, J. A. Malmström och C. Curman, hafven I uti underdånig 
skrifvelse den 17 nästlidne April, med förmälan att kabinettskammar- 
herren F. Dardel, som vid tiden för Wårt ofvannämnda beslut var 
ordförande hos Eder, sedermera frän detta uppdrag entledigats samt 
professor Rydberg aflidit, hvadan den förstärkta nämnden numera 
bestode af endast tio ledamöter, hemstält att, dä fortfarande åtskilliga 
till väggmålningsfrågan hörande ärenden torde komma att blifva 
föremål för nämndens behandling och önskvärdt vore att nämnden 
utgjordes af udda antal ledamöter, OSS täcktes utse en ny ledamot 
af ifrågavarande nämnd.

Vid föredragning häraf hafve Wi funnit godt att till ledamot af 
den förstärkta nämnden i nåder förordna vice professoren m. m. 
Johan Julius Ferdinand Kronberg. Hvilket Wi Eder till svar och 
efterrättelse samt vederbörandes underrättande härigenom meddele.

Stockholms slott den 15 Maj 1896.

Under Hans Majits,
Min Allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

G U S T A F .
G. F. Gilljam.
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V.

14. Underd. skrifvelse till Kongi. M aj:t a f  Nationalmusei förstärkta  
nämnd fö r  åvägabringande a f  väggm ålningar, 

den 17  Ju n i i 8q6.

T i l l  Konungen.

Sedan Eders Kongi. Maj:t i nådigt bref till Nationalmusei nämnd 
den 31 sistlidne Januari funnit godt, med bifall till livad National
musei förstärkta nämnd i underdånig skrifvelse den 13 sistlidne 
Januari hemstält, förordna, att uppdrag skulle lemnas åt artisten Carl 
Larsson att utföra kartonger till väggmålningar å nedre vestibulens 
norra tredelade fält i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af honom 
utförda eskisser, dervid han dock skulle ega göra åtskilliga smärre 
ändringar, som af den förstärkta nämnden framhållits såsom önsk
värda, hvarjemte, i afseende på granskningen af ifrågavarande arbete, 
dess utförande och ersättningen för detsamma, bestämmelserna i nå
diga brefvet den 2 Februari 1894 skulle lända till efterrättelse, har 
den förstärkta nämnden i dag sammanträdt, för att granska de efter 
Kongi. Maj:ts ofvannämnda uppdrag af artisten Carl Larsson utförda 
och i Nationalmuseibyggnaden provisoriskt anordnade tre karton
gerna till väggm ålningar å nedre trapphusets norra fält, med ämnen:
1) Konstsamlingarnas grundläggare (Lovisa Ulrika och C. G. Tessin),
2) Konsternas beskyddare och museiinrättningens egentlige grund
läggare (Gustaf III inför antika bildverk i Logärden), samt 3) Bild- 
huggarekonsten (Sergel).

Enär af den granskning, som vid detta sammanträde egnats 
kartongerna, och den dervid förda diskussionen framgick, att Carl 
Larsson i allt väsentligt tagit hänsyn till de erinringar och önsknin
gar, som beträffande utförandet af dessa kartonger uttalats i den
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förstärkta nämndens protokoll af den 13 sistlidne Januari och vunnit 
Eders Kongl. Maj:ts bekräftelse i nådigt bref af den 31 sistlidne 
Januari, äfvensom att kartongerna i sin helhet lofvade uppfylla 
de anspråk, som borde ställas på monumentalmålningar i denna 
byggnad, får nämijden, på grund af den sålunda verkstälda gransk
ningen och med underdånig hänvisning till det vid dagens samman
träde förda protokoll, hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet hem
ställa, att åt artisten Carl Larsson måtte lemnas i uppdrag att utföra 
ifrågavarande väggmålningar i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
de företedda kartongerna, med frihet för konstnären att under ut
förandet i smärre detaljer vidtaga de ändringar, till hvilka han kunde 
finna sig föranlåten, äfvensom att nämnden mätte bemyndigas att 
med Carl Larsson upprätta kontrakt om dessa kartongers öfverflytt- 
ning på muren och utförande såsom frescomålningar, mot godtgörelse 
för arbetet i dess helhet till samma belopp, som förut beviljats för 
motsvarande målningar å nedre vestibulens södra fält; och skulle 
detta kontrakt äfven i öfrigt i alla tillämpliga delar öfverensstämma 
med det af Eders Kongl. Maj:t den 15 November 1895 godkända 
kontraktet om utförande af målningarne å nedre vestibulens södra fält.

Utdrag ur protokollet vid dagens sammanträde bifogas i under
dånighet.

Stockholm den 17 Juni 1896.

Underdånigst 

J. N O RD ENFALK.

N. F . Sander. Gustaf Upmark.

P. D. Holm . G. v. Rosen.

K arl Wählin.
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15. Protokoll hållet v id  Nationahnusei förstärkta nämnds fö r  
åvägabringande a f  väggm ålningar sammanträde den 

17  Ju n i 1896 .

N ärvaran d e:

Friherre N o rd en falk , ordf.,
Kanslirådet San d er ,
Intendenten U pm a rk ,
Professoren H olm,
Grefve von R osen ,
Professoren C urm an .

D:r af W irsén , öfverintendenten Z et terv a ll , professoren B örjeson  och 
professoren M almström  voro för tillfället bortresta. Professoren K ro nberg  
var af opasslighet förhindrad att närvara.

$ I.

Föredrogs skrifvelse från statsrådet och chefen för Kongl. ecklesiastik
departementet med underrättelse om att Kongl. Majit, med anledning a 
Nationalmusei nämnds underdåniga skrifvelse af den 17 sistlidne April, 
funnit godt att till ledamot af den förstärkta nämnden i nåder förordna 
professoren m. m. Johan Julius Ferdinand Kronberg, och anmäldes vid 
justeringen, att Kongl. Maj:ts nådiga bref i detta ärende af den 15 sistl. 
Maj ingått den 18 dennes.

S 2-
Hr ordföranden tillkännagaf, att nämnden nu sammanträdt för att, 

jemlikt bestämmelserna i Kongl. Majits nådiga bref till Nationalmusei 
nämnd den 8 Februari 1894, granska de i Nationalmuseibyggnaden pro
visoriskt anordnade, af artisten Carl Larsson utförda tre kartongerna till 
väggmålningar å nedre trapphusets norra fält, med ämnen: 1) Konstsam
lingarnas grundläggare (Lovisa Ulrika och C. G. Tessin), 2) Konsternas 
beskyddare och musei-inrättningens egentlige grundläggare (Gustaf III inför 
antika bildverk i Logården) samt 3) Bildhuggarekonsten (Sergel).

Sedan kartongerna tagits i betraktande och diskussion i ämnet egt 
rum, af hvilken framgått, att Carl Larsson i allt väsentligt tagit hänsyn 
till de erinringar och önskningar beträffande utförandet af dessa kartonger,
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som äro till den förstärkta nämndens protokoll af den 13 sistlidne Januari 
uttalade, beslöt nämnden att hos Kongl. Maj:t föreslå, det Carl Larsson 
finge i uppdrag att utföra de åsyftade väggmålningarne i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med nu företedda kartonger, likvisst med frihet för 
konstnären att under utförandet i smärre detaljer vidtaga de ändringar, 
-till hvilka han kunde finna sig föranlåten, samt att nämnden måtte be
myndigas att med Carl Larsson upprätta kontrakt om dessa kartongers 
öfverflyttning på muren och utförande såsom frescomålningar, mot godt- 
görelse för arbetet i dess helhet till samma belopp, som förut beviljats för 
motsvarande målningar å nedre vestibulens södra fält, eller 25,000 kronor, 
deraf 12,500 kronor skulle beräknas för kartongerna och den återstående 
hälften för målningarnes utförande på muren, att utbetalas sedan målnin- 
garne blifvit af nämnden godkända, i hvilken sistnämnda ersättning dock 
ej skulle inberäknas kostnaden för murens beredning samt för ställningar 
och förhängen.

Under diskussionen hade af nämndens ledamöter följande önskningar 
uttalats:

Beträffande kartongen längst till venster (Lovisa Ulrika och C. G. 
Tessin) önskade friherre Nordenfalk, att den i nedre högra hörnet befint
liga figurens arm måtte omstuderas, enär med högra handens nuvarande 
läge öfverarmen föreföll nog lång;

Beträffande den mellersta kartongen (Gustaf III) ville kanslirådet Sander 
framhålla önskvärdheten af att det perspektiviska afståndet mellan konun
gen och hans båda följeslagare blefve vid utförandet tydligare framhållet 
än å kartongen vore fallet, och grefve von Rosen ville föreslå, dels att 
det i bakgrunden befintliga fartyget måtte flyttas så långt åt höger, att 
icke den lägre masten med sin flagga stucke upp öfver den antika urnan, 
dels att gruppen af bärare i bakgrunden till höger tydligt framstäldes i 
rörelse från fartyget mot förgrunden, hvilket icke nu vore fallet.

Beträffande kartongen längst till höger (Sergel) hemstälde professor 
Curman, att den liggande faunen i förgrunden, efter original af Sergel i 
Nationalmuseum, måtte framställas så att den blefve så lätt igenkänlig som 
möjligt, äfven om detta skulle ske med uppoffrande af den nuvarande starka 
förkortningen.

S 3-
Till att justera dagens protokoll utsågos ordföranden samt intendenten 

Upmark och professor Holm.

In fidem 

K arl Wählin.
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16. Kongl. M aj:ts nåd. b ref till Nationaltnnsei nämnd, ang. ut
förande a f  tre väggm ålningar å det norra, tredelade 

fä ltet i  Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul, 
den 4 Ju li 1896.

O SC A R , med Guds Nåde, Sveriges, 
Norges, Götes och Wendes Konung.

Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig!

Sedan Wi dels genom nådigt bref den 2 Februari 1894 med
delat vissa bestämmelser om utförande af väggmålningar i National- 
museibyggnaden, dels genom nådigt bref den 15 November 1895 
faststält kartonger till väggmålningar å södra fältet i byggnadens 
nedre vestibul samt bemyndigat Eder att med artisten Carl Larsson 
uppgöra kontrakt om kartongernas öfverflyttning på muren, dels ock 
genom nådigt bref den 31 Januari 1896 uppdragit åt Carl Larsson 
att utarbeta kartonger till väggmålningar å nedre vestibulens norra 
fält i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af honom uppgjorda 
eskisser; så hafven I uti underdånig skrifvelse den 17 nästlidne Juni, 
med bifogande af utdrag af protokoll vid Edert med förstärkt antal 
ledamöter sistnämnde dag hållna sammanträde, hvarvid granskats 
tre af Carl Larsson enligt nyssberörda uppdrag utförda kartonger, 
hemstält, att ät Carl Larsson måtte lemnas i uppdrag att utföra 
ifrågavarande väggmålningar i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
de företedda kartongerna, med frihet för honom att i smärre detaljer 
vidtaga de ändringar, till hvilka han kunde finna sig föranlåten, 
äfvensom att I måtten bemyndigas att med Carl Larsson upprätta 
kontrakt om dessa kartongers öfverflyttning på muren och utförande 
såsom frescomälningar mot godtgörelse för arbetet i dess helhet till 
samma belopp, som förut beviljats för motsvarande målningar å nedre 
vestibulens södra fält, och för öfrigt i alla tillämpliga delar öfverens- 
stämmande med det upprättade kontraktet om sistnämnda målningars 
utförande.
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Vid föredragning häraf hafve Wi funnit godt bifalla livad I så
lunda hemstält. Hvilket Wi Eder till svar och efterrättelse härigenom 
meddele.

Stockholms slott den 4 Juli 1896.

O S C A R .

G. F . G illjam .

17. A f  tal emellan Intendenten v id  Nation almusei konstafdelning och 
konstnären C arl Larsson angående väggm ålningar å det norra, 

tredelade fä ltet i  Nationalmuseibyggnadens nedre vestibul.

Med anledning af Kongl. Maj:ts bref af den 4 juli 1896 uppdrages åt 
herr Carl Larsson att i enlighet med de godkända kartongerna al fresco 
utföra väggmålningar å den nedre vestibulens norra tredelade fält.

Vilkoren äro desamma, som finnas intagna i kontraktet af den 6 De
cember 7896 emellan Nationalmusei nämnd och herr Carl Larsson rörande 
målningen af motstående väggfält.

Då målningarna synas komma att blifva färdiga vida tidigare än som 
beräknats, men ä andra sidan en del af medlen till gäldande af kostnaden 
för fullbordandet af detta väggfält ej kunna blifva tillgängliga förr än under 
loppet af nästa år, kan slutlikvid först då äga rum.

Stockholm den 10 juli 1896.

GUSTAF UPMARK.

Godkännes
Carl Larsson.
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V L

1 8. Protokoll hållet v id  Nationalmusei förstärkta nämnds fö r  
åvägabringande a f  väggm ålningar sammanträde den 

ig  Oktober 1896.

N ärva ran d e:

Friherre N o rd en falk , ordf.,
Intendenten U pm ark ,
Professoren H olm,
Öfverintendenten Z e t t e r v a ll ,
Professoren B örjeson ,
Professoren M alm ström ,
Professoren C u r m a n ,

Professoren K ro n berg .
Herr Kanslirådet S ander  var af sjukdom hindrad att närvara; pro

fessoren grefve von R osen oeh doktor af W irsén  hade skriftligen anmält 
förhinder.

S x-
Herr ordföranden öppnade sammanträdet med att erinra att väggm ål- 

ningsnämndens protokoll vid senaste sammanträdet den 17 sistlidne Juni 
blifvit justeradt af dertill utsedde herr ordföranden, intendenten Upmark 
och professoren Holm;

att underdånig hemställan rörande godkännande af de af artisten Carl 
Larsson utförda kartonger till södra väggfältet blifvit af nämnden gjord den 
5 Oktober 1895, hvarefter samma kartonger den 15 November 1895 blifvit 
af Kongk Maj:t faststälda;

att genom nådigt bref den 3 r Januari 1896 uppdragits åt Carl Larsson 
att utföra kartonger till målningar å nedre vestibulens norra väggfält;

att nämnden i underdånig skrifvelse den 17 sistlidne Juni hemstält, att 
åt Carl Larsson måtte uppdragas att utföra målningar i öfverensstämmelse 
med företedda kartonger, samt att Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 4 
sistlidne Juli till utförande faststält samma kartonger -— hvilket bref nu 
föredrogs.
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Intendenten vid Nationalmuseum meddelade härefter, att ställningar 
för väggytornas preparering hade rests den 4 sistl. Februari, att konst
närens arbete börjat den 1 Juni 1896 samt att ställningarna nedtagits 
den 5 — 7 innevarande Oktober månad.

Ordföranden uppmanade härefter nämndens ledamöter att taga de 
färdiga väggmålningarna i betraktande, hvarefter diskussion vidtog; härvid 
föredrogs en af professoren grefve G. von Rosen insänd skrifvelse af följande 
lydelse:

»Till Nationalmusei väggmålningsnämnd!
Hindrad att bevista dagens sammanträde, vid hvilket granskning af 

herr Carl Larssons fresker skall företagas, får jag, genom dessa rader, som 
min åsigt uttala, att konstnärens ovana vid behandlingen af det nya mate
rialet alltför tydligt gör sig gällande uti målningarnas färgverkan, som 
ingenstädes synes mig jemnbördig med de genialiska kompositionerna 
och den säkra teckningen. Särskildt framträda flera bland figurerna — 
exempelvis Tessin och Hårlem an samt Gustaf III, — uti alltför monochromt 
strukna ytor utan erforderlig relief.

Min önskan hade derför varit att herr Larsson ville, om möjligt — 
medelst cassein eller andra lämpliga färger, — retouche7'a samtliga mål
ningar, gifvande gestalterna mera modellering och dämpande en del lokal
toner, hvilka nu genom sin skärpa störa den harmoni, som man älskar att 
finna uti hvarje monumentalt verk. Denna hemställan torde icke kunna 
illa upptagas af artisten, då ju såväl nämndledamöternas som hans egen 
högsta åstundan och sträfvan bör gå ut på att få dessa fresko målningar 
till att blifva det mest pregnanta och längst bestående uttryck för hans 
konstnärliga alstring.

Stockholm den 15 Oktober 1896.
G. von Rosen.»

Sedan diskussionen fortgått, ajournerades sammanträdet till fredagen 
den 23 innevarande månad, då de ledamöter, som önskade afgifva särskildt 
yttrande till protokollet, skulle desamma aflemna.

Stockholm som ofvan.
In fl dem

E. G. Folcker.
L. S.
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19. Protokoll, hållet v id  Nationalmusei förstärkta nämnds fö r  
åvägabringande a f  väggm ålningar sammanträde den 

23 Oktober 1896.

Närvarande:

Friherre N o rden falk , ordf.,
Intendenten U paiark,
Professoren H olm,
Öfverintendenten Z et t e r v a ll ,
Doktor af W irsén ,
Professoren B örjesqn ,
Professoren M alm ström ,
Professoren C urman,
Professoren K ro nberg .

Herrar Kanslirådet S ander  och Professoren grefve von R osen hade 
anmält förhinder.

S T-

Upplästes och godkändes protokollet för den i5:de Oktober 1896.

S 2.
Fortsattes granskningen af Carl Larssons frescomålningar, hvarvid samt

liga kartonger företeddes. Under diskussionens gång upplästes skriftliga 
yttranden till protokollet af herr Öfverintendenten Zettervall (»Då enligt mitt 
förmenande — — — — — — — — — icke godkänna herr Larssons 
ifrågavarande arbete»), bilaga n:r 1, i hvilket yttrande doktor af Wirsén 
skriftligen instämt;

af herr intendenten Upmark (»Jag vill ej n e k a ----------------------- —
hvartill han på grund af omständigheterna kan finna sig föranlåten»), bi
laga n:r 2, samt

af professoren Kronberg (»Då vid denna nämnds sammanträde------
— — — — — — — — i och med detsamma den blifvit perspektiviskt 
behandlad»), bilaga n:r 3,

Och framstäldes af herrar friherre Nordenfalk, professoren Holm, pro
fessoren Börjeson, professoren Malmström och professoren Curman åtskilliga 
anmärkningar mot detaljer i de utförda målningarna.
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Herrar professoren Malmström och professoren Curman samt herr 
doktor af Wirsén önskade att före protokollets justering inlemna skriftliga 
yttranden;

och beslöts att nämnden fredagen den 30 dennes åter skulle samman
träda för protokollsjustering och fattande af definitivt beslut angående de 
utförda målningarnas öfverensstämmande med kartongerna.

Stockholm som ofvan.
In fidem

E. Folcker.
L. S.

B il. A.

Då, enligt mitt förmenande, de af herr Carl Larsson utförda freskerna, 
så till enskildheter som harmonisk samverkan, föga motsvara de berättigade 
anspråk, hvartill hans eskisser och sedermera företedda kartonger gåfvo 
anledning, och alldenstund det uteslutande var på grund af dessa förarbetens 
förtjenster herr Larsson erhöll uppdraget att dekorera nedre vestibulen — 
för hvars arkitektur och hållning man hade rätt att vänta sig all veder
börlig hänsyn —, så kan jag för min del icke godkänna herr Larssons 
ifrågavarande arbete.

Stockholm den 21 Oktober 1896.
Helgo Zettervall.

I ofvanstående yttrande instämmer
Stockholm den 23 Oktober 1896

C D . a f Wirsén.

B il. B .

Till väggmålningsnämndens protokoll.
Jag vill ej neka, att jag kunde önska åtskilliga detaljer i de nu af- 

synade väggmålningarna uppfattade och utförda på ett annat sätt. Liknande 
detaljanmärkningar torde kunna göras mot hvilket större konstverk som 
helst. Men de ifrågavarande målningarna synas mig som helhet ega stora 
och obestridliga förtjenster. De äro af en festligt dekorativ verkan, de ha 
genom behandlingen af färgen i stora planer fått en karakter af verklig 
målning ä mur, af väggmålning, som eljest sällan förekommer å likartade 
moderna arbeten, de utmärka sig genom en käck och manlig originalitet 
både i uppfattning, komposition cch färgsammanställning och de bilda, 
enligt min åsigt, en betydelsefull insats i vårt lands konstlif.
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För min del vill jag derför gerna och tacksamt godkänna dem. Men 
då det är möjligt, att färgen på vissa ställen kan i den närmaste framtiden 
komma att undergå oberäknade förändringar eller att smärre detaljer kunna 
behöfva rättas, torde det vara skäl att lemna konstnären rätt att efter an
mälan hos Nationalmusei nämnd under loppet af en viss tid, t. ex. de två 
närmaste åren, göra de smärre modifikationer i arbetet, hvartill han på 
grund af omständigheterna kan finna sig föranlåten.

Stockholm den 23 Oktober 1896.

Gustaf Upmark.

B il C.

T ill Nationalmusei förstärkta nämnd.
Motto: »Ingenting är gjordt för äina fel, 

allt för sina förtjenster».

Thorild.

Då vid denna nämnds sammanträde den 15 sistlidne Oktober det ut
talades som önskvärdt, att vi ledamöter skulle inkomma med skriftliga ut
låtanden öfver de nyligen afslutade väggmålningarna af Carl Larsson i 
Nationalmusei vestibyl, får jag härnedan i korthet angifva min ståndpunkt 
i frågan.

Nämnda sammanträde den 15 Oktober var det första inom denna 
nämnd, vid hvilket undertecknad hade äran närvara, och jag får erkänna, 
att jag något förvånades öfver det förhärskande missnöjet med de Larssonska 
freskerna, då ju nämnden förut gillat kartongerna. Jag hade föreställt mig, 
att man vid detta sammanträde ej hade annat att göra än att i det svenska 
folkets namn acceptera målningarna sådana de äro, gifva sitt erkännande 
åt deras förtjenster och låta deras brister stå för konstnärens räkning.

Man skulle ju ej sitta till doms öfver en elev eller nybörjare, utan 
hade med en fullmogen, sedan länge känd och aktad mästare att göra, 
hvilken gjort sitt bästa och själf inför samtid och eftervärld finge svara för 
sitt verk. När dessutom väggmålningarna äro noggrannt utförda efter af 
nämnden först sorgfälligt granskade och derefter gillade samt slutligen af 
Kongl. Maj:t faststälda kartonger, var efter mitt förmenande för nämnden 
intet öfrigt att göra än att konstatera detta faktum.

Härmed må dock vara hvarjom och enom obetaget att, om han känner 
sig dertill manad, afgifva sitt omdöme i frågan.

I och med detsamma man vändt sig till Carl Larsson med en be- 
ställning, bör den färgverkan han gifvit detta sitt verk ej på minsta sätt 
öfverraskat. Den är nämligen så genuint »Calle Larssonsk», att jag för 
min del icke alls blef frapperad, ehuru jag här, liksom nästan alltid då jag
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står inför ett nytt arbete af denne konstnär, behöfver någon tid för att 
försona mig med vissa bizarrerier i såväl form som färg, innan jag rätt 
kan njuta af det helas genialitet. Målningarnas grofva svarta konturer, 
obehöfliga för arbeten, som ses på så nära håll som dessa, böra ej heller 
ha varit någon öfverraskning för den, som under de sista åren följt med 
Carl Larssons konstnärsskap, hvars teknik just kännetecknats genom färg- 
gifning i stora plan med omskrifvande svarta konturer.

Utan tvifvel kan här liksom vid bedömande af hvarje konstverk göras 
invändningar och anmärkningar, men också om konstnären skulle taga 
dessa ad notam och ge sig på att retuschera, och måla om allt, hvad denna 
nämnds olika ledamöter kunna, hvar i sin stad, ha att påpeka såsom fel
aktigt, skulle därför intet fullkomligt resultera, utan troligt vore, att en till 
äfventyrs tillsatt ny nämnd skulle få fullt upp med nya anmärkningar att 
göra. I regeln torde det vara så, att hvarje nytt konstverk af betydelse 
drabbas af mer eller mindre stark kritik, innan det hunnit införlifvas med 
sin plats, men att, då man så småningom hunnit vänja sig vid det och 
isynnerhet då en ny generation hunnit växa upp med det inför sina ögon, 
så att det blifvit så att säga historiskt, ingen skulle vilja ha det annorlunda.

Hur var det t. ex. med Rembrandts Claudius Civilis? Blef den kanske 
ej förkastad just af en nämnd, som ej fann den värdig den plats, till hvil- 
ken den var ämnad, och hvilken skulle väl i dag vilja ha ett penseldrag 
ändradt på den härliga taflan, oaktadt de henne vidlådande teckningsfelen? 
Och hvarför skulle man fordra fullkomning hos Carl Larsson, då man tar 
till tacka med de mest påfallande bristfälligheter hos konstens heroer?

Som det nu är, ha vi att vara konstnären tacksamma för att på vårt 
Nationalmusei »fält för freskomålningar» ha fått en serie geniala bilder, 
konsekvent utförda i en från konventionellt påhäng fri stilart, — käcka, 
om ock onödigtvis maniererade i formgifningen, — lifliga och friska, om 
ock på sina ställen något vågade i färgen.

Detta sistnämnda är ett fel, som med tiden kommer att delvis för
mildras: när några år förgått, skall tillräckligt med dam ha hunnit aflagra 
sig på murytans grofva grain för att ha mildrat den nu så färska färgen, 
och hvad de förefintliga felteckningarna beträffar, borde dessa väl ha på
visats, då de färdiga kartongerna af nämnden granskades. Emellertid vore 
ju ej obefogadt, att artisten finge del af de anmärkningar, nämnden anser 
sig böra göra, samt rätt att, i den mån han finner med sin konstnärskänsla 
öfverensstämmande, göra sina efterretuscher på muren.

Ett förslag väcktes vid förra nämndsammanträdet, att vid utbetalandet 
af arvodet till konstnären en summa af 5,000 kronor skulle tillbakahållas 
för eventuella reparationer af möjligen uppstående sprickor i putsen, af- 
flagningar af färgen eller dylikt. Enligt min åsikt har konstnären dock intet 
med sådana eventualiteter att skaffa. I och med detsamma denna nämnd 
gillat målningarna, upphör dess arbete, och målningarna blifva statens egen-
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clom samt böra såsom sådana af denna omhändertagas för framtida vård, 
hvilket ej torde vara för mycket begärdt, då de blifvit såsom gåfva till 
staten öfverlämnade. Följaktligen anser jag, att hela beloppet, 25,000 kr., 
oafkortadt må till Carl Larsson utbetalas.

Till sist vill jag göra en vördsam fråga, huruvida ej nämnden skulle 
vilja taga i öfvervägandc lämpligheten af att anställa ett prof med en in
fattning omkring de målade fälten. Enligt min uppfattning skulle härigenom 
vinnas, dels att hvarje tafla blefve af de andra oafhängig, dels att pilast
rarna skulle komma att engageras med ett, om ock smalt, plan, i stället 
för att som nu stå oförmedlade mot en yta, som upphört att vara en sådan, 
i och med detsamma den blifvit perspektiviskt behandlad.

Stockholm i Oktober 1896.

Julias Kronberg.

20. Protokoll hållet v id  sammanträde a f Nationalmusei förstärkta  
nämnd fö r  åväga b ringande a f väggm ålningar den 

jo  Oktober i 8q6 .

N ärvaran d e:

Friherre N o r d en falk , ordf.,
Intendenten Upmark,
Professoren H olm,
Doktor af W irsén ,
Öfverintendenten Z et te r v a ll ,
Professoren M alm ström ,
Professoren K ro nberg .

Kanslirådet S ander  och professoren Curman  voro af sjukdom hindrade 
att närvara; professoren grefve von R osen hade anmält förhinder.

S I.
Upplästes och godkändes protokollet för den 23 Oktober 1896.

§ 2.

Beslöt nämnden att låta till protokollet anteckna, att den efter gransk
ning af Carl Larssons kartonger till väg g m ål n in ga r ne funnit, att konstnären



i hufvudsak följt dem vid utförandet af väggmålningarne samt att han icke 
öfverskridit den honom af Kongl. Maj:t medgifna frihet att i smärre de
taljer vidtaga de ändringar, till hvilka han kunde firma sig föranlåten.

s 3-
Beslöt nämnden att låta till protokollet anteckna, att målningarne 

jemlikt Kongl. Maj:ts beslut blifvit utförda i al fresco-teknik.
Intendenten Upmark begärde härvid att få till protokollet bilägga 

utdrag ur protokoll i museiärenden för den 27 sistlidne Februari, bil. A, 
innehållande redogörelse för den besigtning af de blottade tegelytorna i 
nedre vestibulen och materialierna till den för målningsytorna afsedda putsen, 
hvilken den 24 Februari verkstälts af professor Dahl såsom intendent för 
kronans hus här i staden i närvaro af intendenten för Nationalmuseum m. fl.

Intendenten ville tillika för sin del till protokollet uttala, att enligt 
hans uppfattning den tekniska delen af arbetet blifvit på ett omsorgsfullt 
sätt utförd med användande af de bästa biträdande arbetskrafter, som stått 
konstnären till buds.

Vid detta intendentens uttalande, i hvilket professorerna Holm och 
Kronberg särskildt anhöllo att få instämma, hade nämnden intet att erinra.

S 4.

Fortsattes diskussionen om väggmålningarnes konstnärliga värde, hvar- 
vid föredrogos och till protokollet aflemnades bilagda yttranden af herrar 
professoren C ur man (»Då jag af sjukdom — — — — icke lyckade i form 
och utförande»), bil. B, professoren Malmström (»Då nämnden vid sitt 
sammanträde — —- — — i många afseenden intressanta arbete»), bil. C, 
fil. d:r C. D. af Wirsén (»Undertecknad har visserligen — — — — — 
olika meningar som förekommit»), bil. D, professoren P. D. Holm (»Vid 
de af Carl Larsson — —■ — — ett nöje att intyga»), bil. E, intendenten 
Upmark (»På offentligt uppdrag — — — — karakteren af en offentlig 
monumentalmålning») bil. F, och kanslirådet Sander (»Då jag under hela 
sommaren — —- — — fiende till det bästa eller tvärtom»), bil. G.

Slutligen anförde friherre Nordenfalk: (»Om än Nationalmusei — — 
— — — den oss förelagda frågan»), bil. FL

Härefter förklarades diskussionen afslutad och företogos följande vote
ringar om de under diskussionen framstälda yrkandena:

1. Godkännas målningarne utan alla förbehåll?
Besvarades med 2 ja (herrar Upmark och Kronberg) mot 5 nej.
2. Antagas målningarne med rätt för konstnären att, i den mån han 

finner det med sin konstnärskänsla öfverensstämmande, inom en viss be
gränsad tid göra sina efterretuscher på dem?

38  HANDLINGAR RÖRANDE FRÅGAN OM
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Besvarades med 3 ja (herrar Upmark, Malmström och Kronberg) 
mot 4 nej.

3. Ogillar nämnden målningarne?
Besvarades med 2 ja (herrar af Wirsén och Zettervall) mot 5 nej.
4. Önskar nämnden att innan frågan om målningarnes godkännande 

företages till slutligt afgörande delgifva Carl Larsson de i detta protokoll 
och protokollen af den 16 och 23 Oktober intagna uttalanden med fråga 
huruvida han vore benägen att med hänsyn till dessa inom begränsad tid 
vidtaga retuscher i de ifrågavarande väggmålningarne?

Besvarades med 2 ja (friherre Nordenfalk och herr Holm) mot 5 nej.
Ordföranden förklarade sig vilja såsom hufvudproposition framställa 

den 2:a frågan här ofvan och hemställa till nämnden, hvilken af de öfriga 
frågorna skulle uppsättas såsom kontraproposition mot densamma.

Nämnden beslöt att såsom kontraproposition uppsätta den 4:6 frågan 
här ofvan.

Vid den derefter företagna hufvudvoteringen besvarades hufvudproposi- 
tionen med 3 ja (herrar Upmark, Malmström och Kronberg) mot 4 nej, 
(herrar friherre Nordenfalk, Holm, af Wirsén och Zettervall), hvadan kontra
propositionen erhållit majoritet.

Nämnden hade sålunda beslutit att före frågans slutliga afgörande 
delgifva Carl Larsson de i detta protokoll och protokollen af den 15 och 
23 Oktober intagna uttalanden, med fråga huruvida han vore benägen att, 
med hänsyn till dessa, inom begränsad tid vidtaga retuscher i de ifråga- 
varan d e väggm ålnin gar ne.

Jemlikt förslag af d:r af Wirsén beslöt nämnden att efter ärendets 
slutbehandling fortsätta utgifvandet af handlingarne i väggmålningsfrågan.

s 6.
Beslöt nämnden att för justering af dagens protokoll de närvarande 

skulle sammanträda måndagen den 2 November kl. 1/2 3 e. m.

In fidem

K arl Wåhlin.
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B il. A.

Utdrag ur protokoll i museiärenden, hållet in for intendenten 
Upmark den 2 J  Februari i8<?6.

§ 3 -

Antecknades till protokollet att, sedan den gamla, på i86o-talet an- 
bragta putsen å väggarne i nedre vestibulen blifvit nedhuggen, den 24 
dennes besigtning af de blottade tegelytorna företogs af intendenten för 
kronans hus i staden professor Dahl i närvaro af intendenten i National* 
museum och stuccatören A. Bellio samt konduktören Nyholm, hvarvid 
befanns, att teglet var fullkomligt torrt, så att spår till fuktighet ej kunde 
upptäckas, samt att i detta afseende ingen skilnad kunde märkas mellan 
de fyra inre, mot mellanvägg befintliga och de två yttre, mot yttervägg 
befintliga fälten.

Härefter företogs besigtning af de för den nya putsen afsedda mate- 
rialierna, hvilka utgjordes af omsorgsfullt tvättad sand, pulvriserad marmor, 
pulvriseradt taktegel samt släckt kalk, och befunnos dessa af tillfreds
ställande beskaffenhet.

B il. B .

Då jag af sjukdom är förhindrad att i dag närvara vid protokoll
justeringen från sammanträdet den 23 dennes med Nationalmusei vägg- 
målningsnämnd, ber jag få till protokollet bilägga mitt anförande vid detta 
sammanträde.

»Då jag finner de nu utförda väggmålningarne i sina såväl förtjänster 
som svagheter fullt karakteristiska för den konstnärs starkt utpräglade skap
lynne, hvilken vi efter långa öfverläggningar förordat till detta arbete, och 
då de i det väsentligaste synas mig öfverensstämma med de utkast, färg- 
eskisser och utarbetade kartonger, hvilka vi grundligt pröfvat och gillat, 
om också utförandet icke i allo motsvarar de löften, som de omsorgsfulla 
kartongerna ingåfvo, anser jag mig icke kunna motsätta mig ett godkän
nande af desamma äfven i deras nuvarande skick, under förhoppning att 
konstnären sjelf skall vara angelägen att framdeles afhjelpa hvad han kan 
finna nödigt och möjligt.
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Jag vill likväl härvid icke undertrycka några anmärkningar från min 
synpunkt öfver åtskilligt, som syns mig mindre lyckligt i utförandet och 
som jag tror till icke ringa del härrör från ett alltför brådskande afslutande 
af dessa väldiga frescoytor.

I bilden »Carl XI och Ehrenstrahl» framträder den något karrikerade 
behandlingen af Ehrenstrahls figur vida starkare i målningen än på kar
tongen. Å »Taravals ritskola», som i sjelfva verket är en den gladaste 
och mest typiske Carl Larsson, finner jag det underliga roccocogipsverket 
alltför utarbetadt bråkigt i förhållande till taflans i öfrigt mycket lätt skis
serade behandling.

I »Lovisa Ulrika» hafva de naturalistiska sväfvande putti med det 
stora brokiga fladdrande draperiet blifvit något helt annat än den lekande 
fantasi, som kartongen angaf. Denna från början omtvistade anordning 
stör genom det tunga utförande ( på ett betänkligt sätt denna i öfrigt 
mycket fina och tilltalande bild.

I den präktiga midtbilden »Gustaf III» syns mig behandlingen af den 
svenska drägten och dess stoff mindre lyckad, då den sotsvarta färgen 
ingalunda påminner om siden och gör figurerna allt för hårdt silhouettartade 
i denna för öfrigt svagt hållna bild. Härigenom framträder också den spens
liga, vinkliga högra armen på Fredenheim oproportionerlig mot det stora 
hufvudet.

»Sergelsbilden» finner jag i utförandet mindre omsorgsfull än hvad 
man kunde hoppats af den intressanta och originella kartongkompositionen 
och hvad dess framskjutna plats kräfver. Cartesii-monumentets mörka bruna 
ton är en obehöfligt stark fond för Amor och Psyche, och den stora slät
gula trälådan af en tums trä, som uppbär denna stora marmorgrupp, verkar 
hvarken vackert eller naturlig som cavalette under det arbete, hvarmed 
bildhuggaren här är i färd. Sergels venstra arm och handled äro icke 
lyckade i form och utförande.»

Stockholm den 30 Oktober 1896.

Carl Curman.

B il. C.

T ill Nationalmitsei förstärkta nämnd.

Då nämnden vid sitt sammanträde den 23 i denna månad förehade 
frågan om bedömmandet af artisten herr C. Larssons frescomålningar i 
Nationalmusei nedre vestibul, yttrade jag i det närmaste följande:

Emedan så väl kartongerna som färgeskisserna till de ifrågavarande 
frescomålningarna blifvit af nämnden i hufvudsak godkända och att detta
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godkännande derefter blef af Kongl. Maj:t stadfästadt, har, enligt min tanke, 
nämnden endast att nu pröfva, huruvida teckningen blifvit rätt öfverförd 
från kartongerna till muren, samt huruvida färgen, såsom helhet betraktad, 
blifvit följd vid utförandet.

Enär jag ej kan finna att herr Larsson, i händelse han tror sig kunna 
och böra ändra ett eller annat i dessa sina målningar, är betjent med en 
i allmänna ordalag hållen kritik, anser jag det vara min pligt att, efter före
tagen granskning deraf, påpeka de i dem förekommande fel, som från min 
synpunkt äro mest i ögonen fallande.

Redan i kartongerna syntes mig herr Larssons uttryckssätt luta väl 
mycket åt manierismen, och enligt min åsigt har, genom den starkare 
kontureringen och den kraftigare koloriten, en sådan tendens framträdt 
ännu mer i de färdigmålade freskerna. Detta är förhållandet isynnerhet 
med en del drägter och draperier, t. ex. Ehrenstrahls kostym, draperi erna 
ofvanför honom, Sergels rock samt Lovisa Ulrikas klädning.

Det lugn, som ju alltid är önskvärdt i det monumentala måleriet, har 
i herr Larssons fresker blifvit något stördt, dels genom för kraftiga, det 
vill i detta fall säga för mörka lokalfärger, och dels genom en och annan 
touche, som icke är nödvändig.

Vid jemförelsen mellan de färdiga målningarna och färgeskisserna 
tvekar jag icke att i afseende å enkelhet och lugn gifva företräde åt några 
af de sednare. Så t. ex. skulle jag obetingadt hafva föredragit den ljusa 
tonen i Sergels atelier. Balanceringen med fresken på motsatta väggen 
var, synes det mig, obehöflig, emedan man ju icke kan se dessa båda 
målningar på en gång. Gustaf III:s drägt har fått en alldeles för död 
svart färg, åtminstone mot det röda fodret på kappan, som derigenom 
blifvit genomskinligt. Äfven härvidlag har färgeskissen sitt företräde. 
Figurerna i bakgrunden springa äfvenledes något ur tonen. Vidare anser 
jag, att fonddekorationerna på så väl Taravals skola som på den rnidt emot 
denna varande fresken, Lovisa Ulrika, äro för mycket framträdande för att 
icke verka störande för de båda figurgrupperna.

I frågan om egenskapen lugn värdighet står gruppen Tessin-—Hårleman 
för mig såsom mästerverket bland de sex freskerna.

Såsom teckningsfel kan jag icke förbigå ett par, nemligen Sergels 
högra lår och ben. Låret tyckes icke hänga rätt väl tillsammans med 
kroppen, är liksom benet för svagt i förhållande till den korpulenta figuren. 
Carl XI:s fötter och högra ben äro redan på kartongen temligen oformliga, 
men felen träda ännu mera fram nu, då de nästan utgöra den ljusaste 
punkten i hela fresken. Detta fel anmärktes vid granskningen af karton
gerna, men felet qvarstår emellertid på fresken.

I några figurer: Gustaf III, Lovisa Ulrika och Sergel, kunde porträtt
likheten varit bättre, isynnerhet hvad den sistnämnde angår.

Emedan jag i dessa frescomålningar icke genomgående återfinner herr
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Larssons friska och rena lokalfärger, och som äfven här skulle gjort god 
verkan, antager jag att konstnären ännu ej är fullkomligt hemmastadd i 
frescotekniken. På grund af hvad nu anförts skulle jag, i likhet med andra 
af nämndens ledamöter, vilja hemställa om tillåtelse för konstnären att, 
ifall han dertill känner sig manad, retouchera de mest i ögonen fallande 
felaktigheterna på här nämnda fresker.

De uttalanden jag nu gjort röra till det mesta endast vissa fel i 
détailler, och med undantag af det i första punkten nämnda, kunna de 
alla aflägsnas genom retouchering. Emedan jag afgifvit mitt votum för 
godkännande af kartonger och eskisser till dessa fresker, och då jag funnit 
att i allt hufvudsakligt de färdiga målningarna motsvara dessa, så har jag 
för min del ingen betänklighet vid att godkänna detta herr Larssons i 
många afseenden intressanta arbete.

Stockholm den 30 Oktober 1896.
A. Malmström.

B il  D.
Vid justeringen a f  protokollet 

fö r  Nationalmusei f  örstärkta nämnds sammanträde 
den 2g Oktober i8ç6.

Undertecknad har visserligen redan tecknat sitt instämmande under ett 
yttrande af öfverintendenten Zettervall beträffande de nu utförda väggmål
ningarna af Carl Larsson, men anser saken vara af den vigt, att ytterligare 
något bör tilläggas af dem, som icke kunna biträda ett godkännande af 
de Larssonska freskerna.

Det torde för enhvar, hvilken tagit kännedom af mina yttranden i före
gående häften af de tryckta diskussionerna vid väggmålningsnämndens 
sammanträden, redan vara klart, att jag endast med ytterlig tveka nkunnat 
tillstyrka sjelfva det åt herr Larsson gifna uppdraget samt att jag åtminstone 
skulle önskat begränsa detta uppdrag så, att icke alla den nedre vestibulens 
fresker, utan endast ett tretal af dem, tills vidare anförtrotts åt hans utförande. 
Anledningen till mina betänkligheter har icke legat i något underskattande 
af Carl Larssons obestridda talang, men i en bestämd öfvertygelse att denna 
talang, hvilken i vissa vackra aqvareller, vissa andra genrebilder samt vissa 
i Göteborg befintliga och till värde utmärkta qvinnobilder visat sig till sin 
fördel, innerst knappast egnade sig för värf af mycket monumental art. 
Jag har fått gifva vika för majoriteten, men min uppfattning är ännu 
orubbadt densamma. Dels sjuklighet, dels ofta inträffande vistelse i Upsala 
för psalmbokskomiténs arbeten hafva ock hindrat mig att oaflåtligt deltaga 
i nämndens sammanträden rörande ämnet; i alla händelser har jag ej för
summat att, då jag kunnat vara tillstädes, uttrycka min mening. Carl
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Larssons kartonger röjde onekligen, ehvad än mot dem kunde vara att 
anmärka, så många värdefulla egenskaper, att resultatet hade bort kunna 
blifva någorlunda tillfredsställande, så framt ej konstnärn vid utförandet af 
kartongerna på murytan gått längre i manierering än man behöft befara 
samt i färgen blifvit flack, i bildernas enskildheter alltmer orolig och för- 
konstlad.

Jag vet väl, att en opinionsström till dessa bilders förmån nu sättes i 
gång; men då jag endast ledes af sakliga intressen samt aldrig vårdat mig 
mycket om dylika opinion sströmmar af mer eller mindre artificiell art, så 
kan jag, som lifligt känner nämndens ansvar i fråga om dessa väggmål
ningar, ej underlåta att till protokollet uttrycka mitt ogillande.

Generationer skola vandra i Nationalmusei salar; man hade tänkt sig, 
att svenska män och qvinnor redan vid inträdet skulle mötas af syner, som 
kunde värma, lifva och lyfta deras sinnen. Tyvärr lärer denna förhoppning 
ej kunna uppfyllas, derest dessa nu färdiga fresker skola behålla sin plats. 
»Carl XI och Ehrenstrahl», måhända dräglig som vignett i ett illustreradt 
verk, är i sin nuvarande storlek ointressant, säger oss ingenting och verkar, 
särskildt hvad Ehrenstrahls figur angår, otympligt. »Tessin och Hårleman» 
är en tafla, som behöfver inskription och förklaring för att förstås och har 
i utförandet blifvit ytlig, om än villigt må medgifvas, att Tessins egen bild 
är en af de mest lyckade i hela serien. Det rnest skärande intrycket gör 
»Taravals skola», som redan i kartong var bra maniererad, men nu genom 
skrikande färger, hvilka öka det i sig sjelft oroliga i kompositionen, samt 
genom gipsverkets skenbara nedramlande verkar disharmoniskt öfver all be- 
skrifning. I »Sergel och Bellman» är Bellmans figur intresselös, Sergels 
ställning klumpig. »Gustaf III inför antikerna i Logården» har något be
hagligt i kompositionen och något stämningsfullt i luftens och accessoirernas 
behandling, men förstöres genom konungens egen ingalunda porträttlika, 
men affekterade bild; ett enfaldigt utseende hade säkerligen aldrig denne 
konung. Ett värdigt, det vill säga plågsamt, motstycke till »Taravals skola» 
är »Lovisa Ulrika och Tessin», der Lovisa Ulrikas bild blifvit onödigt 
motbjudande. Man tröstar oss dermed, att vi skola få en annan och bättre 
uppfattning af dessa bilder, när ögat hunnit vid dem vänja sig; det är 
dock en dålig tröst att man småningom kan vänja sig vid det mindre goda 
och lära sig att tycka om detsamma.

Det är möjligt, att vissa enskildheter i dessa fresker kunna af konst
nären rättas, sedan han fått del af vissa detaljanmärkningar, särskildt af 
professor C urmans, åt hvilka undertecknad tillerkänner ett högt värde. Men 
jag tror för min del, att, om än freskerna kunna vinna genom partiella 
upphjelpningar, dylika påbättringar knappt kunna göra tillfyllest, der det 
totala är så beskaffadt som här. Det är med ledsnad, som undertecknad 
nedskrifver detta uttalande; ty det är ej angenämt att behöfva tadla de 
första profven af freskomåleri i vårt Nationalmuseum, och det är ej be
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hagligt att yttra sig ogillande om en konstnär, hvars förmåga man på andra 
områden villigt beundrar, hvars sträfvande är aktningsvärdt och hvars natur- 
begåfning ingen kan betvifla. Men då jag sväfvar i fullkomlig och af 
diskussionernas art underhållen ovisshet, huruvida ändamålet med det nu 
skedda inkallandet af den förstärkta nämnden är en verklig afsyning af 
konstföremålen — hvilket - väl skulle innebära godkännande eller ock ett 
eventuellt underkännande ■— eller ett blott inregistrerande af det faktum 
att freskerna nu äro fullbordade, har jag, hvars mening i sistnämnda fall 
icke genom något votum skulle komma att uttryckas, ansett mig böra tyd
ligt uttala min tanke.

Till sist får jag formligen anhålla, att de yttranden, som i denna fråga 
under innevarande höst af nämndens ledamöter aflemnats, måtte genom 
tryck, så fort ske kan, offentliggöras, på det att allmänheten, som i detta 
ärende har välberättigade intressen, efter som det gäller ett nationalföretag, 
må kunna få kännedom om de olika meningar, som förekommit.

Stockholm den 30 Oktober 1896.
C. D. a f Wirsén.

B il. E .

Till Nationalrnusei väggmålningsnämnd.
Mot de af Carl Larsson i Musei nedre vestibul utförda frescomålningar 

får jag härmed framställa följande anmärkningar:
I de båda rnidtmålningarne synes mig den svarta färgen i hufvud- 

figurernas drägter verka alltför kraftigt. Samma anmärkning torde kunna 
göras mot bärarne till höger i målningen »Gustaf III i Logården».

I första målningen till venster från ingången, »Lovisa Ulrika och C. 
G. Tessin» anser jag, att en dunklare men luftig färgton öfver fonden skulle 
verka fördelaktigt, hvaremot de ofvan sväfvande genierna jemte det orn- 
gifvande draperiet borde hållas i lättare och ljusare färger.

I första målningen till höger från ingången, »Taravals ritskola», synes 
mig det stora gipsornamentet till venster verka störande på målningens 
helhet.

Att under den tid af sist förflutna sommar, jag haft tillfälle se konst 
nären arbeta å ofvan nämnda konstverk, hans arbetsmetod synts mig upp
fylla alla anspråk på ett i tekniskt hänseende godt och samvetsgrannt ut
förande, är det mig ett nöje att intyga.

Stockholm den 30 Oktober 1896.
F. D. Holm.
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B il. F .

På offentligt uppdrag företog jag sommaren 1888 en resa till utlandet 
för att taga kännedom om använda tekniska förfaringssätt för utförande af 
väggmålningar samt de erfarenheter, som vunnits angående deras ända
målsenlighet. På grund af de under denna resa gjorda iakttagelser samt 
upplysningar, som i öfrigt inkommit genom beskickningarna i Berlin, Wien, 
Paris, Briissel och Rom eller lemnats af enskilda konstnärer och andra, 
uppsatte jag ett memorial, som bilades den förstärkta nämndens protokoll 
den 8 maj 1889, hvarefter detsamma i något förkortad form trycktes i Sv. 
Slöjdföreningens meddelanden s. å. Jag sökte härvid, medan väggmålnings- 
frågan ännu befann sig i sitt första skede, sammanfatta mina åsigter om 
de fordringar, som böra ställas på en monumental väggmålning. Det synes 
mig, som om flere af nämndens medlemmar vid sin granskning af de nu 
färdiga väggmålningarna för mycket fäst sig vid oväsentliga detaljer, för 
litet vid målningarnas konstnärliga helhetsverkan, samt att särskildt i fråga 
om färgbehandlingen fordringar framstälts, som tydligen visa sig bero på 
intryck och minnen af stafflimålningar i olja, men torde vara främmande 
för frescomålningens karakter. Såsom en förklaring af min ståndpunkt till 
den föreliggande frågan tillåter jag mig att ur den ofvannämnda uppsatsen 
upprepa följande:

»Väggen bör fortfarande få göra sig gällande som sådan, som yta. 
Målningen bör väsentligen ha karakteren af en plandekoration, ej göra in
tryck af en tillfälligtvis på väggen uppsatt tafla eller lägga an på en så 
illusorisk effekt, att den verkar som ett ’hål i väggen’ . Kompositionen 
torde i regeln böra utveckla sig mera på bredden eller på höjden — be
roende på väggytornas form än på djupet. Figurerna få ej hopas för 
tätt, liksom öfver hufvud tunga slutna massor böra undvikas. Det är jem- 
väl af vigt, i synnerhet om väggytan är högt belägen och på betydligt af- 
stånd från ögat, att kompositionen visar en vacker, med omgifningens linier 
harmonierande silhuett. En fritt symmetrisk anordning har härvid mången 
gång visat sig förmånlig. Kompositionen bör ju i sin helhet och på det 
afstånd, der detaljerna försvinna, verka ej blott som ett virrvarr af former 
och färger, ej heller blott såsom ett tänkt innehåll, utan jemväl som ett 
slags ornament i stort. Teckningen bör vara fast och energisk med kraftigt 
framhållna konturer, det koloristiska elementet bör spela den underordnade 
rolen, bör behandlas lättare, med enkla, bestämda lokalfärger i ljusa, t. o. m. 
kalla toner, d. v. s. just hvad man kallar freskomanér. Modelleringen af 
figurerna bör inskränkas till det ytterst nödvändiga, starka motsatser mellan 
ljus och skugga undvikas, liksom ljusdunkel och halftoner. Allt sådant trasar 
sönder ytan, stör totalintrycket och drager uppmärksamheten från det hela 
till enskildheterna. En ståtlig kontur-teckning med så pass stark färggifning,
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inklusive guldbeläggning, som må anses erforderlig för att framkalla det 
festligt dekorativa intrycket, synes mig angifva den rätta karakteren af en 
monumental väggmålning».

Gustaf Upmark.

B il. G.

Till Nationalmusei förstärka nämnds protokoll den 30 Oktober 1896.
Då jag under hela sommaren och hösten varit sjuk, har jag icke sett 

de nu färdiga freskomålningarna i Nationalmuseum förr än i går, då jag 
för första gången efter flere månaders innestängning åkte ut till ett besök 
i museum. Jag måste genast bekänna, att dessa målningar gjorde på mig 
ett godt intryck genom sin totalverkan, som hade med sig något gladt, 
ljust och behagligt. Det är mig icke obekant, att meningarna om dem 
inom nämnden äro mycket delade, och bland framstående konstvänner 
höras ogynsamma och delvis obilliga omdömen, hvilka jag måste betrakta 
såsom orättvisa mot konstnären. Man synes förgäta hvilka svårigheter han 
haft att öfvervinna, då han hade att tillämpa frescotekniken och måla i 
den fuktiga väggputsen, hvarvid några felaktiga penseldrag, sedan färgen 
torkat, icke kunde ändras utan att motsvarande stycke väggyta nedhackades 
och ersattes med ny puts. Det ligger i sakens natur, att man här icke 
kunde vänta fint utp en siade och nyanserade stafflitaflor, utan i stora drag 
dekorerande arkitekturbilder. Man har också gjort jemförelser mellan Carl 
Larssons väggmålningar i flickskolan i Göteborg och dessa i National
museum, hvarvid man prisat och upphöjt de förra på de senares bekostnad. 
Men konstnären står i dessa senare på en helt annan ståndpunkt, har ett 
helt annat kompositions- och målningssätt, och jag måste i det hela ovil- 
korligen sätta dem vida öfver de förra, som delvis äro målade i olje
färg på muren och i några fall äro allegorier af en ganska banal verkan 
(såsom t. ex. ämnet »Hattar och Mössor»), om än andra bilder äro mycket 
tilltalande.

Innan Carl Larsson företog sig att fullgöra det vanskliga och svåra 
uppdraget i Nationalmuseum, gjorde han en utländsk resa för att närmaie 
studera frescotekniken och se de i denna teknik utförda förnämsta arbeten. 
Han har, efter vunnen erfarenhet och stadgad öfvertygelse, med gladt mod 
och en liflig känsla af sitt ansvar gått till sitt värf. Sedan han förberedt 
sig dertill genom färgeskisser till de särskilda kompositionerna, hvilka under
gått nämndens kritik, och derefter utfört stora kartonger, som blifvit af 
nämnden sorgfälligt granskade och hos Kongl. Maj:t tillstyrkta till utförande 
på muren, hvarvid konstnären bemyndigades att vidtaga sådana smärre 
modifikationer, som han kunde finna ändamålsenliga, så vill jag icke nu
mera ingå på någon utdömande eller uttömmande kritik öfver dem. Tiden 
skall nog gifva dem en förmildrande »patina»; och när den stora allmän
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heten hunnit med sig införlifva allt det nya och djerfva, som här möter, 
skall den säkerligen göra konstnären full rättvisa. Jag tror ock, att nämndens 
ledamöter, som väl fullgjort sin pligt för vinnande af det möjligast bästa 
resultat, kunna med tacksamhet och erkänsla emottaga dessa målningar, 
utan att behöfva undertrycka sina anmärkningar, hvilka torde böra delgifvas 
konstnären, om han finner sig kunna eller böra vidtaga några efterretoucher. 
Dock skulle jag vilja afråda, att sådana komme att göras med enkaustik- 
eller kaseinfärg, som förr eller senare torde changera. Likaså anser jag 
obehöfligt att, såsom ifrågastäldt blifvit, omgifva de särskilda freskerna mecl 
en smal, målad gräns eller bård invid pilastrarna, och detta så mycket 
mindre som midtfälten hafva exteriörer men sidofälten interiörer, hvilket 
jag anser vara en fördelaktig anordning.

Väggmålningarna äro nu sådana de äro, spirituella, naiva, helt och 
hållet efter Carl Larssons målarenaturell, nästan skämtsamma i vissa fall, 
men dock värdiga sina platser 1

Här skulle jag nu kunna sluta. Men då jag varit motionär i frågan 
och äfven föreslagit sättet för anskaffande af medlen till väggmålningarnes 
bekostande, utan att statsmakterna skulle der med besväras och betungas, 
och då jag alltifrån början haft en något annan föreställning om sådana 
målningar, både hvad angår fordran på monumentalitet samt med afseende 
å färgensemble och färgnyanser likasom i fråga om framträdande historiska 
personligheter, så vill jag icke undandraga mig att närmare motivera mitt 
omdöme. En liten återblick, huru vi kommit dit fram, der vi nu äro, 
torde vara mig tillåten och äfven klargöra min ställning till saken.

Mecl min motion afsåg jag att främja den monumentala konsten, 
medan våra dagars konstverksamhet, vare sig af bristande understöd eller 
bristande uppmuntran, visade sig benägen att utmynta sig i jemförelsevis 
små ting. Men stort är stort, och konsten kan icke utan att förneka sin 
höga bestämmelse förlora sig i det obetydliga. Jag förutsatte vidare, att 
en eller flere svenska konstnärer skulle erhålla det hedrande uppdraget att 
utföra målningarna; och funnes för tiden icke någon dertill lämplig eller 
villig, kunde man ännu se tiden an, hvilket jag dock ansåg öfverflödigt att 
betvifia. Den konstnär, som erhölle uppdraget, borde äfven visa sig vara 
upphöjd öfver dagens små tycken. »Man talar i våra dagar» — yttrade 
jag — »så mycket om idealism och realism inom konsten såsom uteslutande 
hvarandra eller oförenliga. Och dock är väl här egentligen blott fråga 
om olika utgångspunkter för att hinna fram till samma mål. Så vidt jag 
förstår, måste hvarje verkligt konstverk ega såväl idealitet som natursanning. 
Men livad jag icke lärt mig förstå det är befogenheten af den s. k. realism, 
som för att visa sig rätt påtaglig väljer ovanligt triviala ämnen för sin be
handling och utsökt simpla eller fu la  figur typer». Jag kunde icke heller 
frånkänna Nationalmusei nämnd, som har det ansvarsfulla uppdraget att 
öka samlingarna genom inköp, att öfvervaka hvad som borde eller icke borde
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i museum inkomma. Härmed afsåg jag att förekomma möjliga bisarrerier 
och hvad som i etiskt eller estetiskt afseende kunde vara stötande. San
ningen af denna sats torde väl icke heller numera bestridas.

Nationalmusei nämnd förenade sig ock derom, att till behandling i 
väggmålningarna borde väljas konkreta ämnen ur vår historia, företrädesvis 
sådana, som hänförde sig till den andliga odlingen och konstutvecklingen. 
Härmed ville man afböja val af främmande och klassiska ämnen såsom 
vanliga, och äfven afskära sig invecklade allegorier. Röster i både det 
ena och andra afseendet hafva icke saknats; men det nationella intresset 
gjorde sig dock gällande, och detta med rätta.

Sedan en inbjudning utgått till konstnärer och konstvänner att upp- 
gifva förslag till ämnen för målningarna, utan att detta föranledde något 
bestämdt beslut, samt Nationalmusei nämnd blifvit förstärkt till en s. k. vägg- 
målningsnämnd, hvilken utfärdade inbjudning till ingifvande af eskissförslag, 
inkommo åtskilliga sådana, och Carl Larsson var, som vi veta, en bland 
de täflande, som främst fäste uppmärksamhet vid sig; men hans första 
eskisser voro nog mycket aqvarellartade och genremässiga. Vid en förnyad 
täflan ingaf han den eskiss-serie, som nu hufvudsakligen kommit till utförande. 
Vid denna serie nödgades jag för min del göra anmärkning mot den s. k. 
Taravals ritareskola, dels derför att Taraval icke var en nog betydande 
konstnär för att få ett särskildt väggfält i vårt museum, dels för den rococo, 
som gjorde denna eskiss något genreartad. Likaså var jag mycket emot 
eskissen till »Gustaf den tredje tager mot de inköpta antikerna vid Skepps
bron», i hvilken stora packlårar gjorde ett intetsägande och tomt yttre in
tryck. Carl Larsson vet bäst sjelf, att jag, så länge väggmålningarna voro 
under öfverläggning, aldrig stack under stolen med mina anmärkningar; 
och å andra sidan måste jag vitsorda, att han var ovanligt tillmötesgående 
och gerna ville göra ändringar, som voro förbättringar.

Såsom nämnden väl vet, voro meningarna inom densamma mycket 
delade. Jag ansåg mig böra vidhålla mitt ursprungliga förslag till val af 
ämnen för nedre vestibulen, nemligen t. Gustaf Wasa ernottager bibelöfver- 
sättningen af bröderna Petri, eller hellre en musikafton hos Kung Gösta. 
2. Gustaf II Adolf på Rügen, eller han tager afsked af sin gemål för att 
gå ut i tyska kriget. 3. Mälarekons t en: Ehrenstrahl porträtterar Carl XI.
4. Byggnadskonsten: Carl XII granskar ritningarna till Stockholms Slott, 
eller N. Tessin och Slottsbyggnaden. 5. Vetenskapen: Linné håller ett 
föredrag för Lovisa Ulrika m. fl. 6. Skulpturen: Gustaf III i Sergels atelier.

Emellertid måste en kompromiss försökas, om något skulle blifva ut- 
rättadt.

»H var har sin smak, hvar fö lje  sitt behag,
Men g i f  ej ditt fö r  andra till en lag».

Nämndens ledamöter visade ock ett berömvärdt tillmötesgående. För 
min del kunde jag medgifva, att Gustaf Wasa och Gustaf II Adolf ute-

4
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lemnades ur nedre vestibulen; men jag ville ännu undvika Taravals ritareskola 
och föreslog i stället något moment fiån Konstakademiens läroverk, hvarvid 
någon eller några inhemska, mer betydande konstnärer kunde uppträda.

Kongl. Maj:t behagade ock i så måtto fastställa den Carl Larssonska 
bildserien. Sedan kartonger i enlighet dermed blifvit utarbetade, godkändes 
dessa af nämnden för dess del, dock med vissa anmärkningar, som del- 
gåfvos konstnären. För min del anmärkte jag först och främst att freskerna 
måtte erhålla mer monumentalitet och mindre närma sig det genreaktiga. 
Hufvudsaken vore de framträdande personligheterna. Porträttet och den 
historiska karakteristiken äro icke Carl Larssons starka sida. Också kan 
jag ej neka, att de flesta porträttmaskerna lemna åtskilligt att önska. I 
afseende på Carl X I hade jag från början yrkat, att äfven drottning Hedvig 
Eleonora skulle med skäl införas på samma fält, och att en ädlare förebild 
för konungen skulle väljas. Om Gustaf III fann jag mindre att säga, då 
konstnären kopierat och sökt följa hans porträtt af C. F. v. Breda på 
Drottningholm. Mindre tillfredsställande syntes Sergel vara, och kanske 
minst Lovisa Ulrika.

Jag har intet emot, att konstnären användt rena och klara färger, men 
en bättre nyansering hade väl äfven inom freskotekniken varit lika möjlig 
som önskvärd, såsom t. ex. i Gustaf III:s entoniga svarta drägt och Hårle- 
mans bjert röda.

Hvad lokaliteterna beträffar, så äro dessa i allmänhet förlagda i eller 
vid Tessins stolta skapelse, Stockholms slott. Bäst synes mig det rum vara 
anordnadt, der Sergel har sin atelier; men äfven biblioteket på Drottning
holm är rätt väl studeradt. Endast uppstaplingen med Bouchers tafla 
»Galateas triumf» är en något främmande öfverlastning. Den har sin mot
svarighet i det öfverdrifna rococomonumentet i Taravals ritareskola, hvilket 
gör nog mycket väsen af sig.

Den bästa totalverkan hafva utan tvifvel Gustaf III i Logården och 
N. Tessin vid Slottsbyggnaden, ehvad än mot den senare må anföras.

Jag sade, att Carl Larssons väggmålningar nu äro sådana de äro, äfven 
om de i några detaljer modifieras. De blifva ett varaktigt moment i vår 
konstutveckling och böra betraktas mera efter sina förtjenster än möjligen 
vidlådande brister, för hvilka konstnären torde anse sig ensam ansvarig. 
Professor Kronberg har om dem afgifvit ett lika ädelt som väl betänkt 
yttrande, hvilket jag i nästan hvarje punkt kan godkänna.

Ännu finnas ett par väggfält i museum att fylla med fresker, och 
framtiden torde nog draga försorg om nya. Jag skulle vilja tillropa våra 
konstnärer: »Var så god, den som känner sig kallad, och gör saken bättre 
än Carl Larsson mäktat!» Det torde då visa sig, att det goda är fiende 
till det bästa eller tvärtom.

Stockholm den 28 Oktober 1896.
N. Fredr. Sander.
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B il. BL

Om än Nationalmusei nu färdiga väggmålningar i afseende å total
verkan och figurernas modellering ej torde fullt motsvara de förhoppningar, 
som kartongerna och de af Carl Larsson i Göteborg utförda väggmålnin
garna väckt, så bör deremot icke förbises, att de smärre afvikelser från 
kartongerna, konstnären vid utförandet vidtagit, innebära verkliga förbätt
ringar. För så vidt retouschering å freskerna med ledning af i nämnden 
uttalade anmärkningar kan ske, vill jag för min del betona önskvärdheten 
af att åt den oroliga bakgrunden i de båda yttersta väggfälten gifves 
större lugn.

Att, på sätt här yrkats, underkänna ifrågavarande väggmålningar, finner 
jag hvarken rättvist eller ledande till god lösning af den oss förelagda frågan.

J  Nordenfalk.

2 1 Protokoll hållet v id  sammanträde a f  Nationalmusei förstärkta
nämnd fö r  åvägabringande a f  väggm ålningar den 

12  November 1896.

N ärvaran d e:

Friherre N o rden falk , ordf.,
Intendenten U pm a rk ,
Professoren H olm,
Grefve von R osen,
Professoren B örjeson,
Professoren M alm ström ,
Professoren C urm an ,
Professoren K ro n berg .

Kanslirådet Sander  hade anmält förfall på grund af sjukdom och 
öfverintendenten Z et t e r  v a ll  på grund af tillfälligt illamående. D:r af 
Wirsén var af annat sammanträde hindrad att närvara.

§ I-

Ordföranden erinrade därom att, sedan Kongl. Maj:t på den förstärkta 
nämndens förslag genom nådigt bref af den 15 November 1895 faststält
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de af Carl Larsson utförda kartongerna för de tre sydöstra väggfälten att 
al fresco direkt å muren utföras, hade nämnden i fråga om väggmålnin- 
garne väsentligen fattat tre beslut, alla utvisande dess tillmötesgående emot 
den konstnär, åt hvilken ifrågavarande lika grannlaga som hedrande upp
drag anförtrotts. Dessa beslut voro:

att genom museinämnden skulle på angifna grunder afslutas kontrakt 
om utförande, på derför afsedda väggfält, af väggmålningar i enlighet med 
berörda kartonger;

att, sedan Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 4 Juli i8g6 fast- 
stält samme konstnärs för de tre nordvestra väggfälten utförda kartonger, 
nämnden, redan innan de förut nämnda målningarna blifvit fullbordade, 
medgifvit, att aftal finge med konstnären träffas om målningar å de derför 
afsedda nordvestra väggfälten i enlighet med sistberörda kartonger, samt 

att, sedan ofvannämnda sex väggmålningar blifvit af konstnären under 
månaderna Juni, Juli, Augusti och September innevarande år al fresco ut
förda, den förstärkta nämnden, innan den jemlikt Kongl. Maj:ts befallning 
till slutligt afgörande företog pröfningen beträffande utförandet af desamma 
och sedan, jemlikt bilagorna till protokollen för den 15, 23 och 30 Ok
tober, olika yttranden af nämndens fieste ledamöter i frågan skriftligen 
afgifvits, sistnämnda dag dels låtit i sitt protokoll anteckna, att nämnden 
så väl efter granskning af kartongerna funnit, att konstnären i hufvudsak 
följt dem vid utförandet af väggmålningarne och dervid icke öfverskridit 
honom medgifven frihet att i smärre detaljer vidtaga ändringar, som äfven 
att målningarna blifvit utförda i al fresco-teknik, dels ock beslutat delgifva 
konstnären ofvannämnda enskilda nämndledamöters yttranden, hvarvid 
nämnden på samma gång erbjudit honom rättighet att inom begränsad 
tid å målningarne vidtaga de retuscher, han efter moget öfvervägande 
kunde finna lämpliga.

Skrifvelsen härom till Carl Larsson hade, åtföljd af afskrifter af ofvan
nämnda protokoll med bilagor, den 6 November expedierats.

I ärendet hade ytterligare inkommit och upplästs dels skriftligt ytt
rande af kanslirådet Sander (bil. A), dels svarsskrifvelse från Carl Larsson 
(bil. B), i hvilken han, »mest för att visa ett tillmötesgående», uttalar den 
önskan att det måtte medgifvas honom rättighet att efter en tids moget 
öfvervägande vidtaga de ändringar, till hvilka han under loppet af ett år 
till äfventyrs skulle känna sig manad.

Sedan diskussionen på ordförandens derom framstälda fråga förklarats 
afslutad, beslöt nämnden: att antaga ifrågavarande väggmålningar, med 
konstnären medgifven rättighet att, efter förut hos museinämnden gjord 
anmälan, inom utgången af år 1898 å desamma vidtaga de retuscher och 
ändringar, till hvilka han kunde finna sig föranlåten.

Angående terminen för gäldande af återstoden å det med Carl Larsson 
förut aftalade arvodet, stort femtio tusen (50,000) kronor, för hvilka medels
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utbetalande inga hinder syntes den förstärkta nämnden möta, skulle, jem- 
likt Kongl. Maj:ts bref af den 2 Februari 1894, Nationalmusei nämnd med 
konstnären uppgöra.

§ 2* ■

Ordföranden ville få i dagens protokoll antecknad!, att delgifvande 
åt tidningarne af de senaste nämndprotokollen (den 15, 23 och 30 Ok
tober) med bilagor, redan innan ärendets slutbehandling egt rum, icke 
hade skett med hans begifvande.

Intendenten Upmark anförde i anledning häraf, att tillhandahållandet 
af de justerade protokollen för ofvannämnda sammanträden till de tidningar, 
som derom framstält anhållan, skett med hans vetskap och begifvande 
samt påpekade det ansvar, som sekreteraren jemlikt tryckfrihetsförordnin
gens § 2 mom. 4 kunnat ådraga sig, derest han vägrat efterkomma dylik 
anhållan.

S 3.
Intendenten Upmark föredrog en af honom uppgjord plan till fort

sättande af väggmålningsarbetet (Bil. C).
Nämnden beslöt att förslaget skulle bordläggas för att bland leda

möterna cirkulera.
In fidem 

K a rl Wahl in.

B il. A.

T ill N ationalm usei fö rstä rk ta  näm nds protokoll den 12  N ovem ber 18 9 6 .

Då jag fortfarande är af sjukdom hindrad att infinna mig vid nämn
dens sammanträde denna dag, hvarvid till behandling och afgörande skall 
företagas frågan om godkännande eller icke af de utaf målaren Carl 
Larsson, efter erhållet uppdrag, i Nationalmusei nedre vestibul al fresco 
utförda väggmålningar, får jag, sedan konstnären numera inkommit med 
svar i anledning af en förfrågan och remiss af nämndledamöternas sär
skilda yttranden angående dessa målningar, härmed skriftligen till nämn
dens protokoll anmäla, att jag, med åberopande af mitt den 30 sistlidne 
Oktober i ämnet afgifna yttrande, för min del erkänner och godkänner 
ifrågavarande målningar såsom kontraktsenligt fullbordade och färdiga, 
dock med öppen rätt för konstnären att inom viss tid, helst före den 
hlifvande konst- och industriutställningen i Stockholm nästa år, i dessa 
målningar göra de efterretuscher, som han kan finna erforderliga och 
ändamålsenliga.

N  F r. Sander.
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B il. B .

T ill Nationalmusei väggm ålning snämnd.

För några år sedan lärde mig en god vän ett tyskt ordstäf, så ly
dand j : Mensch, ärgere dich nicht! och detta har många gånger kommit 
mig bra till pass i senare tiders konstfrågor här i landet, men aldrig så 
bra som nu.

Jag har derför med tillkämpad t sinneslugn genomläst handlingarne i 
målet, och återsänder dem härmed.

Som svar på frågan, huruvida jag vore benägen göra de otaliga än
dringar enskilda medlemmar af nämnden föreslå, lemnar jag ett allvar
ligt : nej!

Mitt konstnärsanseende har genom sådana uttalanden tillräckligt miss
krediterats för att jag sjelf skulle bidraga dertill genom erkännande af alla 
dessa ändringars berättigande, då det är min upprigtiga öfvertygelse, att 
målningarne derigenom skulle blifva sämre och ej bättre.

Uppgiften att dekorera dessa ojemnt och illa belysta väggar med hvar
dera, hvarandra tangerande, tre målningar var ytterst svår och vansklig.

Men någon gång måste denna uppgift lösas.
Nämnden har antagligen ansett mig vara rätta mannen dertill efter 

den gifvit mig det hedrande uppdraget, och jag har deråt gjort mitt allra 
bästa. Nu färdiga, motsvara de ungefär hvad jag sjelf väntat af dem, och 
jag vill, i det stora hela, ej ha dem annorlunda, såvida mitt märke skall 
stå i hörnet.

Tydligen motsvara de deremot ej samtliga nämndledamöters förvänt
ningar, och jag kan deröfver endast uttala min smärta, men ej göra 
något deråt.

Dock, det enda — och detta mest för att visa ett tillmötesgående — 
skulle vara, att nämnden tillerkände mig rättighet att, efter en tids moget 
öfvervägande, vidtaga de ändringar — nämndens eller mina —  jag under 
loppet af ett år tilläfventyrs skulle kunna känna mig manad till.

Jag anhåller derför ödmjukligen att nämnden tager detta senare för
slag i öfvervägande, och öfvergifver sitt hittills följda, antagligen exempellösa 
sätt att behandla ett bestäldt konstverk, hvilket enligt nämndens utsago 
öfverensstämmer med af den gillade eskisser och kartonger, och hvars 
slutliga utförande i färg på muren jag icke kunnat göra på mer än ett 
sätt: mitt eget.

Stockholm den io November 1896.
Vördsammast 
Carl Larsson.
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B il. C.

Titt Nationalmusci väggm ålning snämnds protokoll 
den 12  November 1896.

Då väggmålningsnämndens funktioner ej äro afslutade med gransk
ningen af de nu färdiga väggmålningarna, utan det fortfarande åligger 
densamma att främja och öfvervaka utförandet af målningar å de åter
stående för detta ändamål afsedda ytorna i museibyggnaden, tillåter jag 
mig härmed hemställa,

att nämnden behagade taga i öfver vägan de, huru och i hvilken ord
ning dessa återstående målningar må bringas till utförande, samt

att åtgärder i detta afseende så snart som möjligt måtte vidtagas. 
Genom nådiga brefvet den 2 Februari 1894 är bestämdt, att i öfre 

vestibulen skola målas:
i södra sidans sex lynetter, ämnen ur den nordiska gudasagan eller 

eljest fornnordiska bilder,
i norra sidans sex lynetter, kulturbilder från medeltiden, 
å det vestra stora väggfältet en framställning ur Gustaf Vasas historia, 
å det motsatta ett ämne med Gustaf II Adolf som hufvudfigur.
Af samtliga dessa större och smärre väggfält synes mig det midt för 

trappan belägna stora östra fältet såsom det nr dekorativ synpunkt vig- 
tigaste; den museibesökande har det för ögonen under hela vandringen 
uppför den stora öfre trappan och det är dessutom synligt strax man in
träder genom ytterporten.

Det gäller i första hand att anskaffa en användbar eskiss, vare sig 
man vill utlysa en ny täflan, eller man vill uppdraga åt hr Carl Larsson 
att utarbeta en sådan på grundvalen af den vid en föregående pristäfling 
företedda, framställande Gustaf Vasas intåg i hufvudstaden. För egen del 
ville jag tillstyrka det senare alternativet, dels emedan eskissen verkligen 
finnes till, dels emedan den i konstnärskretsar tillvunnit sig stort erkän
nande, dels emedan vid föregående pristäflingar tillslutningen från hrr 
konstnärers sida varit mycket ringa.

Något egentligt skäl till uppskof synes mig ej föreligga. För vägg- 
målningsarbetet kan årligen disponeras ett belopp af 9,000 kronor, hvaraf 
för nästinstundande år dock omkring hälften är anteciperad. Men ut
arbetandet af eskissen, dennas granskning, utarbetandet af kartong, dennas 
granskning och fastställande kräfver sin tid, och arbetet med målning å 
muren torde i bästa fall ej kunna börja förrän på våren 1898 för att vara
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afslutadt före seklets slut. Skulle innan dess medel behöfvas utöfver de 
årligen tillgängliga, torde de utan nämnvärd svårighet kunna genom ante- 
cipation af ett års inkomst anskaffas eller sådant aftal träffas med veder
börande konstnär, att medel till honom utbetalas först i den mån de inflyta.

Stockholm den 12 November 1896.

Gustaf Upmark.


