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Årsberättelse för 1897.

Det förflutna året med den stora allmänna konst- och industri
utställningen samt H. M. Konungens regeringsjubileum har jemväl för 
Nationalmusei konstafdelning blifvit i hög grad minnesvärdt. Genom 
det extra anslag af 40,000 kr., som af riksdagen beviljades för inköp 
af konst- och konstslöjdföremål å utställningen, har ett större belopp 
kunnat disponeras för nya förvärf än under något föregående år af 
Museets tillvaro, och samlingarna erhållit en dyrbar och betydande 
tillväxt. De talrika gåfvor, som i form af konst- och konstslöjdföre
mål eller konstnärligt utsmyckade adresser öfverlemnats till Konungen 
och Drottningen vid jubileet, ha varit en längre tid utställda i Museet 
och med ett lifligt intresse tagits i betraktande af allmänheten. Värde
fulla konst- och konstslöjdföremål ha blifvit skänkta af flere personer, 
bland hvilka särskildt må framhållas H. K. H. Prins Eugen samt 
Herr Edvard Cederlund. Den senares namn har med anledning här- 
af och af tidigare gåfvor enligt nämndens beslut upptagits å minnes- 
taflan öfver Museets donatorer.

Bland vigtigare museiarbeten må redan här uppmärksamheten 
fästas vid den verkställda omplaceringen af större delar af skulptur- 
och konstslöjdsamlingen i mellanvåningen, framkallad af nödvändig
heten att till det yttersta begagna det redan förut knappa utrymmet. 
En beskrifvande och illustrerad katalog öfver samlingen af nordiske 
mästares målningar har utkommit såsom fortsättning af den år 1887 
utgifna första delen, hvilken omfattade de utländske (icke nordiske) 
mästarne.

Det stora tillopp af resande, som framkallades af utställningen 
och jubileumsfestligheterna i september, har medfört en betydlig 
stegring i besöksantalet inom Museum. Pä hvardagarna uppgår detta 
till ej mindre än 91,287, på söndagarna efter ungefärlig beräkning till 
200,000. Bland dessa besök förekommer ett stort antal främmande 
furstliga personer samt konstnärer och konstforskare från utlandet 
och grannländerna.
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Den starka tillväxt, som samlingarna, särskildt tafvelgalleriet 
och konstslöjdafdelningen erhållit genom årets förvärf, leder tanken 
ånyo sjelfmant på behofvet af ökadt utrymme. En öfversikt af till
växten inom konstafdelningens samtliga afdelningar, sedan musei- 
byggnadens två öfre våningar upplätos för desamma kring midten af 
1860-talet, meddelas till belysning häraf:

1865, 66. 1897.
A. Skulptursamlingen...........................  551 888

Gipsafgjutningssamlingen ...... .......  422 485
Fornsakssamlingen................... .......  122 1,663
Egyptiska samlingen................ 803 948

B. Målningssamlingen................... ...... . 1,040 1,521
Miniatyrsamlingen .................. .......  26 4,252

C. Handteckningssamlingen......... . ...... 13,000 24,000
Gravyrsamlingen....................... .......  50,000 90,500

D. Konstslöjdsamlingen............... .......  369 10,561
Tillsammans 66,333 134,818

Samlingarnas numerär har således pä alla håll ökats, och äfven 
om man tager i betraktande, att konstslöjdsamlingen intager den plats, 
som tidigare användes för Lifrustkammaren, är dock utrymmet så 
upptaget, att det är förenadt med stor svårighet att i samlingarna in
passa ett mera skrymmande föremål, t. ex. en staty, en större gips- 
afgjutning, en oljemålning, en möbel eller väfnad. För sådant ända
mål måste som oftast hela rumanordningar ändras eller serier af konst
verk flyttas, hvilket kräfver ej blott omtanke, utan också tid och 
penningar. Men äfven i de skåp och montrer, som äro afsedda för 
inrymmande af handteckningar och gravyrer, af miniatyrmålningar, af 
smärre konstslöjdföremål i metall, glas, fajans o. s. v. är utrymmet 
så strängt anlitadt, att man numera nästan måste uppgifva tanken 
på en dekorativ och öfverskådlig anordning och låta^sig nöja med att 
bereda nödigt förvaringsrum och skydd mot åverkan.

Att anordna någon mera omfattande och tillfällig specialutställ
ning af äldre eller moderna föremål, hvilket eljest plägar ingå i de 
moderna konstslöjdmuseernas program, är af brist på tjenlig lokal 
ej i Nationalmuseum vidare möjligt. Men det möter också stor svårig
het att bereda arbetsplats åt dem, som önska studera i samlingarna,
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särskildt dess konstslöjdafdelning. En särskild studiesal vore här 
som i andra museer för detta ändamål behöflig.

I flere föregående årsberättelser ha dessa olägenheter blifvit vid
rörda. Så 1889, 1891, 1894, 1895. Något utförligare har frågan be
handlats i ett af mig den 20 Nov. 1895 uppsatt underd. memorial 
angående omflyttning af vissa delar af samlingen, Öfver hvilket Na- 
tionalmusei Nämnd den 8 Maj 1896 afgifvit underdånigt utlåtande. 
Jag vidrörde härvid förhållandet mellan Nationalmusei konstslöjd- 
afdelning ä ena sidan och å den andra Statens historiska museum och 
Nordiska museet, hvilka tre institutioners verksamhetsområden nu till 
någon del sammanfalla och där ett uppdragande af mera bestämda 
gränser därför i en framtid vore önskligt. Medan Historiska museet 
och Nordiska museet sins emellan förete stor frändskap både med 
afseende å arten af samlade föremål och med afseende å samlingarnas 
vetenskapliga och folkuppfostrande betydelse, sluter sig Konstslöjd- 
afdelningen, såsom redan namnet angifver, på det närmaste till de 
egentliga konstsamlingarna. Jag framhöll därför också, att det vore 
önskligt, att det lokala sambandet mellan dessa senare två slag af 
samlingar fortfarande uppehölles, ett samband, för hvilket tala både 
teoretiska och praktiska skäl, såsom enklare förvaltning, möjligheten 
af gemensamt bibliotek och mönsterbladsamling m. m., samt att nödigt 
utrymme för konst- och konstslöjdsamlingarnas tillökning bäst skulle 
vinnas genom upplåtelse åt dessa af hela den nuvarande National- 
museibyggnaden, således äfven af de lokaler, hvilka f. n. disponeras 
af Statens historiska museum. En naturlig följd häraf vore, att åt 
detta senare nya utrymmen måste beredas.

Tidpunkten för att förverkliga de här omtalade önskningsmålen 
synes mig nu vara inne. Det gångna årets utställning har utgjort 
liksom en sammanfattning af hvad den svenska odlingen på olika 
områden hittills kunnat åstadkomma. Den bildar således lämpligen 
utgångspunkten för nya sträfvanden och ansatser. Nationalmusei 
nämnd liksom Sveriges konstnärer ha också hvardera på sitt håll 
och ur sin synpunkt gjort underd. framställningar om höjande af 
anslagen till inköp af konstföremål. Särskildt har genom utställningen 
en rik erfarenhet vunnits om den svenska konstslöjdens ställning och 
behof, dess förtjenster och brister, och jemförelsen med motsvarande 
förhållanden i grannländerna Danmark och Norge, där de naturliga
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förutsättningarna måhända äro sämre, men den offentliga omvårdnaden 
större än hos oss, har varit synnerligen lärorik. Ett rikligare till
godoseende af vår offentliga konstslöjdsamlings behof af medel, af 
utrymme och studiemöjligheter är nu mera nödigt än någonsin. Det 
må härvid erinras, att utom de tekniska skolorna i Stockholm och 
Göteborg samt i Norrköping, Malmö, Örebro, Borås och Eskilstuna 
f. n. ej mindre än 33 tekniska skolor åtnjuta understöd af stats
medel. Ett stort antal krafter erhålla sålunda den primära under
visningen i teckning och den första teoretiska möjligheten till utveck
ling på det tekniska och konstindustriela området, hvaremot tillfällen 
till praktisk åskådning af den äldre och nyare konstslöjdens alster 
och direkt kännedom om dess former och arbetssätt saknas eller 
åtminstone mera sparsamt förekomma. A  andra sidan stegras hos 
allmänheten efter hand anspråken å konstnärlighet i formen och nog
grannhet i utförandet inom handtverkets och slöjdens verksamhets
områden. Underdånig framställning rörande behofvet af ökade medel 
för Statens konstslöjdsamling har därför också frän Musei sida 
blifvit gjord.

För de särskilda afdelningarnas tillväxt och förvaltning redogöres 
som följer:

S k u lp tu rsa m lin g e n  (Göthe) har ökats med 7 nr, hvaraf 5 
genom inköp för 7,708 kr., 2 såsom gåfvor.

A. Köp.

Sept. 17. Hasselberg, C. P., svensk, £ 1850, f  1894:
Porträttbyst i naturlig storlek af svenske målaren Ernst Jo 

sephson (f. 1851), brons, sign: a mon ami E. Josephson. P. 
Hasselberg Paris 1883. Statsinköp. N. M. nr 884.

» Brandstrup, L., dansk, f. 1861:
Porträttbyst i naturlig storlek af norske skulptören Vigeland, 

brons, sign. L. B. 15 U 97- Statsinköp. N. M. nr 885.

» Meunier, C., belgare, f. 1831:
Hamnarbetare, byst i något öfver naturlig storlek, brons, 

sign. C. Meunier. Framtill å plinten Anvers. Statsinköp. N. M. 
nr 886.

» Chaplain, J. C., fransman, f. 1839:
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En samling medaljer, dels förgylda eller försilfrade gal- 
vanoplastiska kopparfällningar, dels bronsafgjutningar. De flesta 
framställa på åtsidan porträtt af någon samtida fransk personlig
het och å frånsidan en allegorisk eller symbolisk komposition. 
Tillsammans 64 stycken. Statsinköp. N. M. nr 887.

Sept. 17. Vallgren, V., finne, f. 1845:
Klagan, statyett; ung kvinna i helfigur, brons, sign. Vall

gren 1895. N. M. nr 888.

B. Gåfvor.

Aug. 27. A f grosshandlaren Edvard Cederlund:
Lundberg, Teodor J., svensk, f. 1852:

»Konst och slöjd», allegorisk komposition, grupp af två figu
rer i kolossal skala, brons, sign. T. Lundberg 1896. Uppställd 
i Museets norra portalnisch. N. M. nr 882.

» Eriksson, Christian, svensk, f. 1852:
»Konstforskning». Motstycke till föregående, sign. Chr. 

Eriksson. Uppställd i Museets södra portalnisch. N. M. nr

883.

Nämnden har beslutit att låta utföra porträttbyster af f. d. 
statsrådet G. Wennerberg och af fil. doktor Artur Hazelius, och 
att med dessa uppdrag vända sig till skulptörerna professor J. Bör- 
jeson och I. Fallstedt.

För att bereda ökadt utrymme åt konstslöjdsamlingen har den 
s. k. Endymionsalen (lilla n. salen i mellanvåningen) blifvit utrymd, 
och den därstädes förut utställda samlingen af antik skulptur inflyttats 
i den angränsande stora 11. ö. salen, som redan förut inrymde hufvud- 
delen a f  den antika  sam lingen. E n  n y  gruppering af föremålen har 

i följd häraf måst ega rum. (Folcker.)

F o rn sa k ssa m lin g e n  (Göthe) har ökats med 1 nr såsom gåfva. 
Mars 5. A f landskapsmålaren A. Genberg:

Antik vas (liten kraterform) af bränd lera. N. M. nr 1663.

Den i slutet af år 1896 påbörjade nyanordningen af de utmed 
södra gården liggande mindre rummen (se årsberättelsen för 1896,
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sid. 5), där den egyptiska samlingen och andra fornsaker förvaras, 
har nu afslutats.

I det nordvestra, intill antiksalen stötande rummet, där hufvud- 
delen af den grekiskt-italiska keramiska samlingen är utställd, har 
en ny anordning genomförts, gående ut på att särskilja de historiska 
stilgrupperna och framhålla deras värderikaste och mest representativa 
nummer, hvarjemte etiketter i guldskrift på svart, här likasom i de 
egyptiska rummen, anbragts vid de respektive grupperna för de be
sökandes vägledning. Arbetet har ledts af docenten L. Kjellberg från 
Upsala, som äfven påbörjat en kritisk förteckning och beskrifning af 
den antika keramiska samlingen i Nationalmuseum.

T a fv e lsa m iin g e n  (Göthe). Tillväxten utgör 38 nr, däraf såsom 
köp 24 för 37,920 kr., samt 14 såsom gåfva. Häraf ha med hufvud- 
samlingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 23 nr, med 
miniatyr-, akvarell- och pastellsamlingen 7 nr; 8 förvaras tills vidare i 
förrådet.

A. Köp.

Febr. 5. von Breda, C. F., svensk, f. 1759, f  1818:
Porträtt i bröstbild af landshöfdingen m. m. Nils von Rosen- 

stein (f. 1752, f  1824), oljemålning, sign. .. . Breda . . . pinx 1797. 
N. M. nr 1499.

» 23. Lenbach, F., tysk, f. 1836.
Porträtt i bröstbild af tyske arkitekten och skulptören Lorenz 

Gedon (f. 1843, f  1883), oljemålning på papp, sign. F. Lenbach. 
N. M. nr 1500.

Maj 7. Pasch, L. d. y. (?), svensk, f. 1733, f  1805:
Porträtt i bröstbild af direktören Gerhard Meyer (f. 1704, 

f  1784), oljemålning, troligen från början af 1770-talet. Förr. nr 161. 
Juni 12. Achen, G., dansk, f. 1860:

Porträtt i half figur af danske musikern Rasmussen, oljemål
ning, sign. G. Achen 1895. N. M. nr 1501.

Sept. 17. Schultzberg, A., svensk, f. 1862:
Valborgsmässoafton; landskap, motiv från Grangärde, tem

pera- och oljemålning, sign. Schultzberg 1896. Statsinköp. N. M. 
nr 1504.
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Sept. 17. Liljefors, B. A., svensk, f. i860:

Hafsörnar, oljemålning, sign. Bruno Liljefors 1897. Stats- 
inköp. N. M. nr 1505.

» Jaensson, C. V., svensk, f. 1853:
Aftonstämning vid hafvet, motiv från Oxelösund, oljemål

ning, sign. C. W. Jaensson 1897. Statsinköp. N. M. nr 1506.

» Bergh, R., svensk, f. 1858:
Porträtt i hel figur af svenska målarinnan Eva Bonnier, olje

målning, sign. R . B. —  89. Statsinköp. N. M. nr 1507.

» Ekström, P., svensk, f. 1844:
Bland bergen; landskap, motiv från Bohuslän, oljemålning, 

sign. 1891. P. Ekström. Statsinköp. N. M. nr 1508.

» Skånberg, C., svensk, f. 1850, f  1883:
Hamnstycke; motiv frän Venedig, oljemålning, sign. C. 

Skånberg Venezia 81 (studie). Statsinköp. N. M. nr 1509.

» Zorn, A. L., svensk, f. i860:
Sjelfporträtt i knästycke, oljemålning; sign. Zorn 1896. 

Statsinköp. N. M. nr 1510.

» Heyerdahl, H. O., norrman, f. 1857:
Högsommar; landskap, oljemålning, sign. Heyerdahl. Stats

inköp. ’ N. M. nr 1511.

» Werenskiold, E. F., norrman, f. 1855:
Porträtt i knästycke af norske landskapsmålaren F. Collett, 

oljemålning, sign. T il Collett fra  E. Werenskiold 1894. .Stats
inköp. N. M. nr 1512.

» La Cour, J. A. B., dansk, f. 1837:
På stigen; vårlandskap, oljemålning, sign. Janus La Cour 

1896. Statsinköp. N. M. nr 1513.

» Rohde, J. G., dansk, f. 1856:
Sommarafton i Tönning, oljemålning, sign. 18 Johan Rohde 9g. 

Statsinköp. N. M. nr 1514.

» Bache, O., dansk, f. 1839:
Sommar; landskap vid Öresund med betande boskap, olje

målning, sign. Otto Bache 1897. Statsinköp. N. M. nr 1515*



so NATION AI,MUSEI INTENDENTS

Sept. 17. Raffaélli, J. F., fransman, f. 1845:

Sjömän från norden, oljemålning, sign. J. F. Raffaélli. 
Statsinköp. N. M. nr 151(5.

* Villegas, J., spanior, f. 1848:

Grupp ur taflan »Dogaressan Foscari», tre helfigurer; olje
målning, sign. Villegas. Statsinköp. N. M. nr 1517.

» Ménard, E. R., fransman, nu lefvande:

Ensamhetj landskap med en naken figur, oljemålning, sign.
E. R. Ménard. Statsinköp. N. M. nr 1518.

» Thoma, FL, tysk, f. 1839:

Från Schwarzwald; landskap, höglands-motiv, oljemålning, 
sign. H. Th. (i monogram) gj. Statsinköp. N. M. nr 1519.

Nov. 6. Henrick v a n ........, okänd flamsk mästare i 1500-talets slut:

Lutspelerska; interiör, oljemålning, sign. Henrick v a n ........
N. M. nr 1520. Ur J. Linds samling.

> Okänd mästare, 1800-talets midt:

Porträtt i half figur af svenske figurmålaren N. J. O. Rlommér 
(f. 1816, f  1853), oljemålning. Förr. nr 162.

Dec. 3. Kopia af E. Österman efter okänd mästare:

Porträtt i knästycke, naturlig storlek, af markgrefvinnan 
Catharina af Ostfriesland, Gustaf Vasas dotter, oljemålning. Origi
nalet i Aurichs rådhus i Ostfriesland. Förr. nr 163.

» Okänd mästare:

Porträtt i bröstbild af Isabella af Bourbon, Carl den djerfves 
gemål, oljemålning. Tillhör en serie äldre porträtt, hvaraf flere 
finnas på Gripshohn. Förr. nr 164.

B. Gåfvor.

Mars 5. A f framlidna fröken Catharina Charlotta Crusenstolpe (f. 
1826, f  2 okt. 1896), enl. testamente:

Palmstruch, J. V., svensk, f. 1770, f  1811:
Vas med vilda blommor, akvarell. N. M. Bih. nr 246.

» Glada, sittande i en gran, akvarell. N. M. Bih, nr 247.
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Mars 5. Darell, Carl Fredrik, svensk, 1800-talets förra hälft:

Porträtt i bröstbild af M. J. Crusenstolpe (f. 1795, f  1865); 
akvarellerad teckning, utförd i stadshushäktet i Stockholm 1838, 
N. M. Bih. nr 248.

Porträtt af Sofia Palmstruch, den förres fru. Motstycke till 
föreg., utfördt på Vaxholms fästning 1839. N. M. Bih. nr 249.

» Samuelson, C. G. M., svensk, f. 1806, f  1872:
Porträtt i half figur af Catharina Charlotta Crusenstolpe 

vid 9 års ålder, dotter till de föregående. Oljemålning. Förr. 
nr 165.

» Okänd svensk miniatyrmålare i 1800 talets början:

Porträtt i bröstbild af ofvannämnde J. V. Palmstruch. Mi
niatyr. N. M. Bih. nr 250.

» Vougt, C. F., svensk, f. 1795:
Porträtt i bröstbild af Reinhold Vilhelm Palmstruch (f. 1802, 

f  1826). Miniatyr, sign. Vougt 182g. N. M. Bih. nr 251.

» Bolinder, J. E.(?), svensk, f. 1768, f  1808:
Porträtt i bröstbild af Carl Urban Palmstruch (f. 1771, f  

1838), miniatyr. N. M. Bih. nr 252.

» A f dödsboet efter framl. förste hofmarskalken Carl Vilhelm Sandels 
(f. 1818, f  1897):

Okänd svensk artist:
Porträtt i bröstbild af Carl XV, oljemålning. Förr. nr 166.

» Amalia Lindegren, kopia efter (N. M. nr 1188):
Porträtt i bröstbild af drottning Lovisa, oljemålning. Förr. 

nr 167.

» Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, t  1854:
Porträtt i half figur af fältmarskalken J. A. Sandels, olje

målning, sign. y. G. Sandberg pinxit i8g(?)o. Förr. nr 168.

Juli 16. A f  H. K. H. Prins Eugen, f. 1865:
Sommarnatt; af gifvaren utförd temperamålning, sign. Eugen 

1895. N. M. nr 1502.

» A f grosshandlaren E. Österlind:
Liljefors, B. A., svensk, f. 1860:
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Ejdrar, oljemålning, sign. Bruno Liljefors —  94. N. M. 
nr 1503.

Dec. 3. A f framl. direktören Isidor Dannström (f. 1812, f  1897), 
enl. testamente:

Wertmuller, A . U., svensk, f. 1751, f  1811:

Porträtt i bröstbild af George Washington, oljemålning, sign.
A. Wertmuller Philadelphia 1J95 N. M. nr 1521.

A f f. d. öfverste Gustaf Nyblaeus har Nationalmuseum fått mot
taga skriftligt löfte att erhålla ett porträtt af hofrättsrådinnan H. 
G. Nyblseus, f. Törneman, måladt i olja af J. G. Sandberg 1824, 
enligt signatur.

Förteckningen och beskrifningen af den Dahlgrenska miniatyr
samlingen har under året fortsatts af f. d. konsthandlaren W. Ph. 
Levertin. De historiska grupper som behandlats äro 1800-talet (afslu- 
tadt) samt 1700-talet. Obeskrifna återstå af hela samlingen omkring 
900 nr. Alfabetiska namnförteckningar, dels öfver de signerande må- 
larne, dels öfver de kända porträtterade personerna, ha upprättats 
för de hittills genomgångna afdelningarna.

Följande porträtt i olja ha restaurerats genom tafvelrestauratören 
e. o. amanuensen A. Malmgren:

F. Lenbach, porträtt af L. Gedon. N. M. nr 1500.
A. Pesne, » » Fredrik II Grh. » 1097.

Ett hundradetal porträtt i Gripsholmssamlingen, bland hvilka 
en större del skadade af fukt, har genom densamme undergått en 
lätt rengöring eller regeneration.

Restaurering har under året i öfrigt blifvit besluten af:

D. Ehrenstrahl, porträtt af Beata De la Gardie Grh. nr
J. Forsslund, 
Okänd,
C. F. v. Breda,
L. Pasch d. y. (?), 
Okänd,

Hedvig Elisab. Charlotta » 
Christina Svantesd. Sture » 
N. v. Rosenstein N. M.
G. Meyer Förr.
Gustaf I Grh.
Erik XIV
Johan III »

214.

1373-
i45S.

M99-
161.

329*
567.

1420.
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A f målningar, hvilkas restaurering blifvit förut besluten (jfr 
årsber. för 1896), kvarstå ännu i oafslutadt skick 8, nämligen N. M. 
nr 1410: Erik XIV, Förr. nr 146: Ditterlin, Kristi uppståndelse, samt 
ur Gripsholmssamlingen: nr 4, 86, m ,  1006, 1007, 1037.

Den under året utgifna 2:dra afdelningen af d:r G. Göthes 
beskrifvande förteckning öfver Nationalmusei tafvelsamling behandlar 
de nordiske mästarne och är utarbetad efter samma plan, som 
katalogarbetets 1887 utgifna första del (behandlande de utländske 
mästarne) jämte dennas 1893 utgifna franska och illustrerade upplaga. 
Dock ha i den nu utkomna andra delen tillagts uppgifter för hvarje 
tafla, om och hvar den afbildats i den illustrerade litteraturen, äfven- 
som i slutet ett hela tafvelsamlingen (oljemålningar) omfattande regi
ster. Katalogen är illustrerad genom 73 smärre autotypier frän 
Generalstabens litografiska anstalt i Stockholm.

H an d teck n in gssam lin g en  (Upmark) har ökats med 64 nr, 
hvaraf 59 genom köp för 85 kr., de öfriga såsom gäfvor eller öfver- 
lemnade från andra samlingar:

A. Köp.
Juli 16. Skissbok af J. Fil. Lemke.
Sept. 17. En samling teckningar, 57 nr, ur olika skolor, hvaribland, 

jämte åtskilliga utländska, äfven blad af Höckert, Wahlbom, Zoll. 
(Ur framl. bibliotekarien Ahlstrands samling.)

Okt. 22. Amatörkonsert, akvarellteckning af C. J. Hanell.

B. Gäfvor.
Mars 5. Enligt testamente af framl. fröken Catharina Charlotta Cru- 

senstolpe:
Porträtt af M. J. Crusenstolpe och Sofia Palmstruch, gif- 

varinnans föräldrar, 2 nr svartkritteckningar af J. von Reis.
Dec. 3. A f herr J. E. Bourghardt:

Teckningar, 3 nr, hvaraf 2 svenska, 1 fransk.

De förvärfvade bladen öfverföras samtliga till den egentliga 
handteckningssamlingen \ samlingen af arkitekturritningar m. m. har 
däremot ej ökats. Samtliga äro införda i accessionskatalog. Den 
beskrifvande katalogen öfver Statens äldre samling af arkitektur
ritningar har fortsatts af undertecknad, Upmark, och omfattat 485 
blad (nr 752— 1236). Dessa blad jämte förut katalogiserade af samma
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grupp, nr i — 751, ha blifvit inlagda i kartonger i st. f. såsom förut 
i gråpappersomslag samt ordnade i en svensk och en utländsk af- 
delning, inom den förra hufvudsakligen efter konstnärer, inom den 
senare efter olika slag af ämnen (byggnader, bordskärl, möbler, 
textil konst o. s. v.). Någon förändring i samlingens anordning och 
utställning har för öfrigt under året ej egt rum.

G ra v y rsa m lin g e n  (Upmark, Folcker, Kruse) har ökats med 
1,914 nummer, hvaraf genom köp 1,733 för ett sammanlagdt belopp 
af kr. 3,081: 56, öfriga såsom gåfvor eller kontraktsenligt öfverlemnade.

På afdelningen gravyrer (kopparstick, träsnitt) komma omkring 
1,574 nummer; på litografier 149; på fotomekaniska afbildningar 191.

A. Köp.

Jan. 13. Dahlberg, E .: »Suecia antiqua et hodierna», praktexemplar, 
bundet i tre volymer, hög fol., 1 nr.

» Bode, W .: »Uoeuvre complet de Rembrandt», vol. I, 1 nr.
» »Die graphischen Künste». Årg. XIX, XX med bilagor: »Romeo 

und Julie», etsning af Klaus efter Makart; »Saskia», etsning af 
Unger efter Rembrandt, 4 nr.

» Porträtt af Prins Georg af Danmark, mezzotintgravyr af L Becket, 
efter I. Riley, 1 nr.

» »Kaiserliche Gemäldegallerie der Eremitage in St. Petersburg.
H. VII (sluthäfte). Fotogravyr, 1 nr.

» Arndt, P .: »La Glyptotéque Ny Carlsberg». H. III (forts.), 1 nr. 
Febr. 5. Lippman, F .: »Dürerhandzeichnungen», vol. IV, Berlin 1896. 

Ljustryck, 1 nr.
» Fotografier af Svenska historiska porträtt i div. samlingar, 9 nr. 
» Kolfotografier efter A. Dürers Adam och Eva i Pradomuseet, 2 nr. 

Mars 5. Gravyrer af äldre mästare (Marc-Antonio, H. S. Beham, 
A. Dürer), 18 nr.

Maj 7. Gravyrer efter målningar af C. G. Klingstedt m. fl., 18 nr. 
Juli 9. Fotografi efter ett porträtt af Sigismund såsom hertig (origi

nalet i Uffizierna), 1 nr.
» Fotografier från Nya glyptoteket i Köpenhamn, 7 nr.

Sept. 17. Porträttetsningar af J. Nordhagen, 3 nr.
» »Döden och vedhuggaren», litografi afj. Rodhe, efter Fr. Millet, 1 nr. 
» »Mänad», etsning af K. Koepping, 1 nr.
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Sept 17. Etsningar af Max Liebermann, 4 nr.
» Gravyrer efter målningar af J. B. S. Chardin, af Filloeul, Lepicier 

m. fl., 4 nr.
» »Playing in parts», aqvatint af C. J. Hanell, 1 nr.
» En samling af omkring 1,500 kopparstick ur alla skolor \ 130 lito

grafier och 20 fotografier, hvilka tillhört bibliotekarien Ahlstrand, 
omkring 1650 nr.

Okt. 22. »Trolleholm», »Hägerns gästabud» efter Snyders, etsningar 
af Rob. Haglund, 2 nr.

Nov. 6. Utsigt af Stockholm, aqvatintgravyr från 1700 talet, 1 nr.
Dec. 3. Fotografi efter ett porträtt af Melanchthon, 1 nr.

B. Gåfvor.
Jan. 13. A f Generalstabens litografiska anstalt:

Nationalmusei konstskatter,' häft. 8— 10. Ljustryck, 3 nr.
» A f Föreningen för grafisk konst:

Föreningens årshäfte 1896. 1 ex. med, 1 utan skrift, 2 nr.
Febr. 5. A f herr Willi. Levertin:

Diverse gravyrer, 7 nr.
» Genom intendenten G. Upmark, af flere gifvare:

Fotografier efter konstverk, 22 nr.
April 23. A f envoyén frih. Carl Bildt:

Fotografi efter ett porträtt af Drottning Christina, 1 nr.
» A f herrar Wahlström och Widstrand:

Fotografi efter ett porträtt af Drottning Christina, 1 nr.
» A f herr J. E. Bourghardt:

Diverse konstblad, 5 nr.
Maj 7. A f artisten Carl Larsson:

Sjelfporträtt; konstnären bärande sin lilla dotter på axlarna. 
Etsning, 1 nr.

Juli 9. A f Mr. Charles FL Hart i Philadelphia:
Fotografier efter målningar af A. U. Wertmiiller och G. 

Hesselius, 4 nr.
Okt. 22. A f ProTessor Geskel Saloman:

Fn samling fotografier efter målningar af G. Saloman, 17 nr.
Nov. 6. A f M. Coomans, Gand:

»Monographie de 1’Eglise cathedrale de St. Sauveur ä Bruges», 
stor fol., litogr., 1 nr.
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Nov. 6. A f  Fru D, Kindstrand, f. Plagemann:
J. Leech »Early pencillings from Punch», »Later pencillings 

from Puncli», träsnitt 2 vol, 2 nr.
» A f major Dybvad, Kristiania:

Fotografi efter en arkitekturmålning af nederl. mästare, i nr. 
Dec. 3. A f P^öreningen för grafisk konst:

Fotografi efter en målning af P. Hilleström, 1 nr.
» A f  Plerr J. E. Bourghardt:

Gravyrer efter div. konstnärer, 6 nr.

C. Kontrakts enligt dfverletnnade fotografier efter konstverk i 
Statens samlingar.

A f Generalstabens litografiska anstalt, 32 nr.
» fotograffirman C. F. Lfndberg, 60 nr.
» » » Wolfenstein, 1 nr.
» Professor Hasselberg, 2 nr.
» Centraltryckeriet kromolitografier, 12 nr.

Arets accession har i anledning af dess ovanliga rikhaltighet 
ej helt och hållet hunnit katalogiseras och inordnas. Fotografisam
lingens tillskott (162 nummer) har förtecknats (Kruse). A f gravyr- 
och etsningssamlingen äro 470 nummer katalogiserade, hvaraf 400 
tillhöra den Ahlstrandska samlingen (Folcker 232 nr, Kruse 168 nr).

En tillfällig utställning af svenska etsares arbeten har blifvit 
anordnad. Den omfattar 157 nummer, hufvudsakligen af \*åra konst
närers senaste produktion.

K o n stslö jd afd e ln in g en  (Looström, Folcker). Därigenom att 
riksdagen, såsom ofvan nämndes, beviljade ett extra anslag af 40,000 kr. 
till inköp af konst- och konstslöjdalster på den allmänna konst- och 
industriutställningen i Stockholm 1897, har äfven konstslöjdsamlingens 
tillväxt under året varit ovanligt stor. Såsom nedan angifves, ställdes 
den för konstslöjdinköp afsedda summan (12,000 kr.) till inköpsnämn
dens omedelbara förfogande.

Tillökningen under året utgör tillsammans 200 nummer, af hvilka 
175 förvärfvats genom köp, för ett sammanlagdt belopp af 14,172 kr. 
43 öre, de öfriga erhållits i gåfva. Inom de olika grupperna fördelar 
sig tillväxten på följande sätt:
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A. Kop.

Jan. 13. Ask af läder i form af en bok, bokbinderiarbete.

Mars 5. Sparbössa af fajans prydd med landskap och figurer i kine
sisk stil. Holländsk, 1700-talets midt.

April 23. Japanska färggravyrer, 7 nr.

Juni 12 och Sept. 29. Genom Statens inköpsnämnd inköpta å- A ll
männa konst- och industriutställningen i Stockholm:

1. Keramik.
Från A l f  Wallander, Stockholm.

Vas: skator bland tallgrenar i relief och färger modellerad och 
målad af A. Wallander.
Vas: blommor i relief och färger, modellerad och målad af A. 

Wallander.
Från Rörstrands fabrik .

Skål: hafsvidunder i relief, bronsglasyr, komp. af A. Wallander.
Vas i låg fiaskform, nymf och vidunder, komp. af A. Wallander.
Vas, blekt blågrön, blommor i pâte sur pâte, modell, af Almström.
Vas: med äppleblommor i relief; komp. och modell, af Algot 

Ericsson.
Vas: kastanjeblad.
Vas: maskrosor.

2
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Vas: foglar, pâte sur pâte mot rosa botten.
Vas: foglar i svart mot brun botten.
Vas: flaskform, blå metall-lustre.
Vas: med lock, äggform, glasyr » rouge flambé».
Vas: krukform, metall-lustre.
Vas: konisk, metall-lustre.

Från Gtistafsbergs fabrik.
Vas: stor, orkideer i färger mot grön botten, komp. af G. 

Wennerberg.
Vas: narcisser i violett.
Vas: gul svärdslilja mot hvit botten, komp. och modell, af G. 

Wennerberg.
Vas: ärtblommor mot ljusgul botten.
Vaser, 5 st: växtmotiv i relief mot ljus botten (modellerade 

af Prins Eugen, G. Wennerberg), s. k. Jasperware.
Tallrikar, 3 st.: växtmotiv, majolika ; komp af G. Wennerberg^ 

Från Andreas Schneider, Kristiania.
Fat: gröna blad mot gulbrun botten.
Fat: blåa blad mot blågrön botten.
Vas: flaskform.
Vas: form af pilgrimsflaska.

Frän H. Berles lervarufabrik, Kristiania.
Krukor, 4 st. : oglaserade med emaljornering.

Frän den kungliga porslinsfabriken, Köpenhamn.
Vas: hjortar i landskap.
Vas: hafsanemoner.
Vas: penseer, blått på hvitt.
Vas: tulpaner, rosa och grönt på hvitt.
Såsterrin: af den s. k. fiskservisen.

Samtliga af porslin med underglasyrmålning.
Frän B  ing &  Gröndahls porslinsfabrik, Köpenhamn.

Vas: vikingar och drakskepp.
Vas: flaskform, äppleblommor.
Byst af en gosse, modellerad af L. Brandstrup.
Garnityr af skål, sockerskål, gräddkanna och bricka (smultron

servis).
Samtliga af porslin med underglasyrmålning.
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Från Herman Kcehler, Ncestved, Danmark.
Väggdekoration med träd och påfåglar, mosaik af glaserad lera. 
Vas: sittande roffogel.
Kanna med roffågelshufvud.
Kruka med dufvohufvud.
Fat: örnhufvud.
Fat: fiskar i relief.
Fat: fiskar i röd t och grönt.
Fat: flygande svanar.
Vas: riksvapen i relief.
Vas: fläckig glasyr i rödt och grönt.

Samtliga i fajans med metall-lustre.
Från Auguste Delaherche, Paris.

Vas: glaseradt lergods, flätmönster.
Från Herman Neujd, Stockholm.

Vas: glaseradt lergods, grön.

2. Glas.
Från Kosta glasbruk.

Skål: långsträckt form, fiskar och blad i rödt mot ofärgad 
botten (slipadt öfverfångsglas).

Bricka: fasettslipad.
Från Reijmyre bruk.

Pokaler: 2 st. af grönt s. k. Uranglas.
Skål: fasettslipad.

Från Emile G allé, Nancy.
Vas: »ambré-sanguin» (»Fiori oscuri»).
Vas: ametistfärgad med chrysantemum (»Sourire dans les 

larmes»).
Från E. B. Leveillé, Paris.

Vas: fyrsidig med kronärtskockor i slipning å öfverfångsglas. 
Vas: carneolfärgad, spiralrefflad.

Från Louis Tiffany, New- York.
Vaser, glas och skålar, 7 nr.

3. Metallföremål (emaljer).
Från C. F. Carlman, Stockholm.

Skål, oval, onyx, monterad i guld och emalj.
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Från D. Ander sen, Kristiania.
Bägare af silfver, drifven och ciselerad med Sigurd Fafnes- 

banes saga.
Skål af silfver, drifven och ciselerad, romansk stil.

Från M. Hatnmer, Bergen.
Dosa i förgyldt silfver och genomskinlig emalj.
Skål i båtform som föreg.

Från A. M idi elsen, Köpenhamn,
Skål af silfver, delvis förgyld, drifven och ciselerad; maskrosor. 
Skål af messing, drifven och ciselerad; smultronrefvor.

Från K arl Faberg é, S:t Petersburg.
Skål (s. k. tscharka) af onyx med grepe af emaljeradt guld 

och ädelstenar.
Från Fr. Santesson, Stockholm.

Kannor af tenn, 2 nr.
Från P. Carlstein, Söderköping.

Skål af drifven koppar.
Från Abr. Charpentier, Paris.

Badkaret, figurrelief i tenn.

4. Textila arbeten.
Från Handarbetets vänner, Stockholm.

Gobelinväfnad, komp. af G. G:son Wennerberg.
Från Aktie Bolaget Svensk konstslöjdutställning. 

Gobelinväfnad, komp. af Alf. Wallander.
Från Skåne, Dalar ne, Vadstena.

Samlingar af svenska spetsar.

5. Bokband.
Från Föreningen for Boghaandverk, Köpenhamn.

Band till Eddan; lädermosaik af J. L. Flyge efter ritning af 
Th. Bindesböll.

Sept. 29. Krämkoppar, 2 st. af flintporslin. Rörstrand 1700-talets 
slut.

Dosa af porslin. Meissen 1700-talets senare del.
Kopp af porslin. Worcester,
Kanna af fajans. Marieberg.
Sockerskål af fin fajans. Ulfsunda.
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Dosa af fajans, sign. Marieberg.
Konung Fredrik I:s af Sverige reseservis af porslin (i original- 

etui af röd maroquin med guldpressningar). Meissen 1700-talet. 
Ur framl. auditören Edelstams samling.

JNov. 6. Skål af emaljeradt silfver utförd af juveleraren Alex. Luba- 
vin, Petersburg.

Dec. 3. En samling centralasiatiska m. fl. lerkärl (68 nr) hemförda 
af amanuensen F. Martin.

B. Gäfvor.
Jan. 13. A f konsthandlaren A. Mattson:

Tallrik af kinesiskt porslin (förebild föröden tidigare Rör- 
strandstillverkningen).

Mars 5. A f fröken Catharina Charlotta Crusenstolpes sterblius, enligt 
testamente:

Servis af porslin, bestående af te- och gräddkanna, tedosa, 
sockerskål, 9 koppar med 8 fat, samtliga prydda med landskap 
och kantränder i rödt. Kinesisk, 1700-talets slut.

Servis af porslin, bestående af kaffe- och mjölkkanna, socker
ask, skål samt 10 koppar med fat, samtliga prydda med fjärilar 
och insekter i färger. Tysk, 1830—40-talen.

Paradkoppar, två, af porslin. Tyska, 1800-talets början. 
Burk af elfenben. 1700-talet.
Dosa i emalj på koppar, prydd med fruktknippen i relief 

och färger. Tysk, 1700-talets midt.
Fiskspade af perlemor. 1800-talet.

Maj. 7. A f biblioteksamanuensen dr Peter Beijer:
Krämkopp af kinesiskt porslin. 1700-talet.

Juli 16. A f direktör Carl Robert Lamm:
Skål i bränd lera af A. Damousse.
Vas i porslin af samme.
Vas af Auguste Delaherche.

Sept. 29. A f ingeniör Carl Holmström i Shangai:
En större samling kinesiska Llama-Buddha-bilder m. m. i 

brons, sten och trä.
Okt. 22. A f  kabinettskammarherren F. v. Dardel:

Klädsel till stolsrygg och sits, i sydt arbete. 1700-talets 
förra del.
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Okt. 22. A f  lervarufabrikanten A. Schneider, Kristiania:
Vas af gulglaserad lera med gråa strim mornament. Egen 

tillverkning.
A f Bing & Gröndahls Porslinfabrik, Köpenhamn:

Jubileumsbägare i porslin, 5 st.
Tallrik med Erik d. heliges bild, d:o.
Tallrik i form af en utslagen blomma, d:o.
Toalettfat, 2, i bladform, d:o.

Nov. 6. A f  Gustafsbergs fabriks intressenter genom disponenten W. 
Odelberg:

Vas af fajans, prydd med medaljonger af svenska konungar 
från och med Gustaf Vasa till och med Oscar II. Utförd vid 
Gustafsberg för allmänna konst- och industriutställningen, efter 
ritning af G. Wennerberg.

Såsom senast i berättelsen öfver statens konstsamlingars till
växt och förvaltning 1895 nämndes, har bristen på utrymme i konst- 
slöjdafdelningen under de senaste åren visat sig mycket kännbar. 
Denna brist har år 1897 i någon mån blifvit afhjelpt därigenom, att 
den forna Endymionsalen (den lilla n. salen i mellanvåningen) upp
låtits för konstslöjdsamlingarna. På grund häraf har en större om
flyttning företagits med en del af konstslöjdafdelningen, nämligen 
med samlingen af kinesiska och japanska bronser, emaljer och lacke
rade arbeten, med den europeiska emaljsamlingen och samlingen af 
glas, ur, ädla och oädla metaller, för hvilka samtliga plats upplåtits i 
f. d. Endymionsalen. Därigenom kunde det rum, där sistnämnda sam
lingar förut varit utställda, upplåtas för en del dyrbarare möbler, för 
samlingen af elfenben och bernsten samt för den textila afdelningen, 
som nu för första gången kunnat, ehuru tyvärr i allt för liten ut
sträckning, utställas. Den har, såsom förut nämnts, hittills varit maga
sinerad, af brist pä utrymme. Nämnda utbrytning ur möbelsamlin
gen nödvändiggjorde en partiel omflyttning i de hittills varande 
möbelkabinetten. Dessa omflyttningar ha efter förut uppgjord plan 
verkställts af tj. förr. amanuensen Folcker.

En följd af omflyttningarna har blifvit, att den öfver konst
slöjdafdelningen utgifna Vägledning (uppl. 3) icke vidare kunnat an
vändas. Arbetet med utgifvandet af en fjerde upplaga af denna 
Vägledning har under året afslutats och densamma utkommit i början
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af år 1898. Detta arbete har varit förenadt inecl mycken tidsutdrägt 
till följd af den stora tillväxt konstslöjdafdelningen vunnit sedan 
tredje upplagan utgafs eller år 1890. Då räknade denna samling 
endast 7,984 nummer. Under de gångna sju åren har denna siffra 
vuxit till 10,561, utvisande således en * tillökning af 2,577 föremål. 
Hela denna samling är nu inrymd i något öfver 100 skåp, montrer 
och glaslådor.

B o k s a m lin g e n  (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 363 
nr, hvaraf tidskrifter 164, allmän konsthistoria 55, måleri 11, gravyr
kännedom 2, kataloger och diverse 122, konstslöjd 9.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af följande personer:
H. M. Konungen, franska undervisnings-ministeriet, f. d. proto

kollsekret. N. Becker, envoyén frih. C. Bildt, jägmästaren H. Sam- 
zelius, redaktören O. Granberg, tjenstemännen vid Nationalmusei 
konstafdelning, redaktionen af Ord och bild; konsthandlarne Bukowski, 
Boerner, Heberle, F. Müller, Sedelmeyr; muséerna i Göteborg, Kri
stiania, Bergen, Trondhjem, Cincinnati, Detroit, S:t Louis; Riksar
kivet, Kgl. biblioteket, Utrikesdepartementet, Akademien för de 
fria konsterna, Svenska slöjdföreningen, Samfundet för Nordiska 
muséets främjande.

S am lin g arn a  å de k u n g lig a  slo tten . Drottningholm. Be- 
skrifningen af här befintliga konstföremål har fortgått och lappkatalog 
upprättats af dr J. Kruse öfver ytterligare 132 taflor, hvaraf 112 
porträtt, och äro härmed samtliga å Drottningholm befintliga por
trätt beskrifna (jfr årsber. 1895). Gripsholm. Några byggnads- eller 
inredningsarbeten ha ej under året egt rum. Ett antal taflor har 
varit utlånadt till den stora utställningen i Stockholm (jfr afd. Depo
sitioner och flyttningar). T a flo r  ha enligt därom till Nämndens pro
tokoll gjord anmälan blifvit rengjorda och fernissade (jfr afd. Tafvel- 
samlingen). A f vid slottet är 1896 influtna förevisningsmedel ha i 
öfverensstämmelse med K. Bref den 29 Maj 1891 på konstsamlin
garnas andel för sagda är fallit ett belopp af kr. 1,157: 67 hvaraf 
till kassan 1897 direkt inlevererats kr. 451: 47. Motsvarande andel 
för 1897 utgör enl. genom K. Bref den 26 Febr. 1897 faststäld för- 
delningsgrund kr. 910: 06, hvilka dock först under 1898 från slottet 
aflemnats.
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D ep o sitio n er och fly ttn in g a r. A. Deponerade i National
museum :

a) Målningar:
Febr. 5. A f kammarherren grefve Magnus Brahe:

Porträtt af Filip Melanchthon, oljemålning på ek i östra 
Ryds kyrka, Lucas Cranachs skola. Återställd.

A f  kanslirådet N. F. Sander:
Porträtt af John von Breda, oljemålning af C. F. von Breda. 

Återställd.
A f framlidna öfverstinnan Eketräs dödsbo, genom kansli

rådet Sander:
Porträtt af Nils von Rosenstein, oljemålning af C. F. von 

Breda. Inköpt.
b) Konstslöjdföremål:

Febr. 5. A f dekorationsmålaren John Olsson:
Studier och skisser från Frankrike och Italien, 58 blad. 

Återställda.
Juni 12. A f Kgl. Husgerådskammaren:

Bordtäcke väfdt i Delft 1626. Återställdt.
Väggtapet väfd i Mortlake, 1600-talets början. Återställd. 

Aug. 27. A f H. M. Konungen:
Silfverpokal, komponerad och utförd af Henrik Möller i 

Trondhjem. Gåfva till H. M. af Trondhjems damer med an
ledning af Trondhjems 900-års jubileum. Återställd.

Okt. 22. A f  H. M. Konungen:
En samling konstindustriföremål, medaljer och adresser, 

hvilka öfverlämnats till D. D. M. M. Konungen och Drottningen 
i anledning af regeringsjubileet den 18 sept, (se tryckt katalog). 
Återställd.

c) Böcker och planscher:
Nov. 6. A f H. M. Konungen:

Ossbahr, C. A., Kongl. Lifrustkammaren, praktband, folio. 
Bottiger, J., Hedvig Eleonoras Drottningholm, praktband,

folio.
Bottiger, J., Statens Konstsamlingar I, praktband, folio. 
Generalstabens litografiska anstalt. Le château de Stock

holm, praktband, folio.
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Nya testamentet, praktupplaga, utg. af P. Herzog, prakt
band, folio.

Ehrte-Stevenson, Gli affreschi del Pinturichio, Roma 1897,, 
praktupplaga, folio. Samtliga återställda.

Dessutom har for den af grefve Fredrik Strömfelt deponerade 
samlingen af ostindiskt kompaniporslin med svenska vapen liksom 
för hr W. Bendix’ samling af glas m. m. plats fortfarande varit upp
låten i konstslöjdafdelningen.

B. Till Nationalmuseum ha flyttats: 

från Gripsholm för restaurering, kopiering eller granskning:

Porträtt af Beata De la Gardie af Ehrenstrahl Grh. nr 214.
» » hertiginnan Hedvig Elisabeth Char

lotta, pastell af Forslund » 1373.
» » Christina Svantesdotter Sture » 2> 1458.
» » Gustaf Vasa » » 329-
» » Erik XIV » 567.
2> » Johan III 2> » 1420.

(af hvilka de 3 sistnämnda varit utlånade under sommaren till
»Gamla Stockholm» å Utställningen).

Porträtt af L. Torstensson Grh. nr 956.
» » Johan III » 404.
» » C. G. Wrangel » » 97°.
» > C. Christerson Horn » » 165.

5> » » » 63 6.
» » A. L. Lewenhaupt » » 1679.

från Ulriksdal för kopiering:
Porträtt af Karl IX.

C. Från Nation alm useu m ha flyttats:

a) till allmänna Konst- och Industriutställningen:

1) Konsthallen: Snöklockan, staty i marmor af P. Hassel
berg. Återställd.

2) Teater- och musikutställningen: Utkast till teaterdekora
tioner och kostymer, 17 nr, handteckningar af Desprez, 
m. fl. Återställda.
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b) till »Kejserliga sällskapet för de sköna konsternas hägn»
S:t Petersburg för utställning därstädes:

Björck, G. O.: Porträtt af Prins Eugen 
Zorn, A. L.: Sjelfporträtt 
Prins Eugen: Sommarnatt 
Bergh, Rich.: Porträtt af Eva Bonnier

N. M. nr 1482. 
N. M. nr 1510.
» » » 1502.
» » » 1507.

» » 1512.Werenskiold, E .: Porträtt af konstnären Collet » »
Samtliga återställda.
D. Från Gripsholni ha flyttats till allmänna konst- och indu

striutställningen :
1) »Gamla Stockholm».

Porträtt af Gustaf Vasa Grh. nr 329.
» » Erik XIV » » 567.
» » Johan III » » 1420.
» » Drottning Gunilla Förr. nr 130.

Den sistnämnda är återställd jemte Pesnc: Fredrik II.
2) Teater- och musikutställningen:

Porträtt af C. M. Bellman, oljemålning af P.
Kraft d. ä. Grh. nr 1061.

Teaterscener, 10 nr, oljemålningar af P. Hilleström » » 266,
268, 270, 274, 277, 280, 283, 284, 285, 286. 

Samtliga återställda.

P erso n a len . Semester har åtnjutits af intendenten och de 
båda amanuenserna, hvarjämte tjänstledighet beviljats amanuensen 
Looström under mars månad af intendenten samt under månaderna 
april, maj, och juni af Kgl. Maj:t enligt nådiga brefvet af den 19 
mars 1897 för bestridande af den befattning han innehade såsom 
sekreterare hos centralkomitén och centraljuryn vid 1897 års all
männa konst- och industriutställning i Stockholm. Konservatorn 
har haft tjänstledighet i 6 veckor. Intendentens befattning har under 
6 veckor upprätthållits af amanuensen Göthe. E. o. amanuensen 
Folcker har varit förordnad under februari och mars månader af in
tendenten och under månaderna april, maj och juni af Kgl. Maj:t 
enligt ofvannämnda nådiga bref att uppehålla Looströms amanuens
befattning samt har under ytterligare en månad haft amanuensför
ordnande och under lh månad upprätthållit konservatorns åligganden.
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E. o. amanuensen Kruse har under i l  månad haft amanuensförord
nande. Till e. o. amanuens har antagits artisten och tafvelrestaura- 
tören Axel Petter Malmgren, född den 28 augusti 1857.

Den nämnd, bestående denna gång af professor C. R. Nyblom, 
intendenten G. Upmark och rektor Victor Adler, som enligt bestäm
melserna i G. M. Lamms gåfvobref den 2 februari 1892 ägde att för 
treårsperioden 24 juni 1894—24 juni 1897 utdela »Jacques Lamms pris», 
beslöt att tillerkänna detsamma åt redaktören Olof Granberg för hans 
1896 utgifna arbete »Drottning Kristinas tafvelgalleri på Stockholms 
slott och i Rom, dess uppkomst och dess öden ända till våra dagar. 
En historisk-konstkritisk undersökning», under erinran om att samme 
författare under samma period utgifvit »Konsthistoriska studier och 
anteckningar» (Stockholm 1895) samt tidigare »Pieter de Molijn (de 
Oude) och spåren af hans konst, en konsthistorisk studie» (1883) och 
»Catalogue raisonné de tableaux inconnus jusqu’ici dans les collec
tions privées de la Suède» (1886) jämte andra värdefulla katalogarbeten.

T jä n stereso r. Amanuensen Göthe har i tjänsteärenden uppe
hållit sig vid Gripsholm 2 dagar; e. o. amanuensen Kruse vid Drott
ningholm 13 dagar.

U tg ifn a  arb eten . Från Nationalmuseum ha under år 1897 
utgifvits :

Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1896. Under
dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 27 sid., nr 21 
af Meddelanden från Nationalmuseum.

Nationalmusei tafvelsamling. Reskrifvande förteckning af Georg 
Göthe. Andra afdelningen. Nordiska mästare. Illustrerad. 169 sid. 8:0.

Gripsholms slott. En vägledning för besökande. Fjärde upp
lagan. M ed planer. R ed. a f  E. G. F o lc ke r .

D:o D:o. Femte upplagan. Med planer och illustrationer.
The castle of Gripsholm. A  guide to visitors. With plans and 

illustrations. Engelsk Öfversättning af föregående.
Förteckning å gåfvor och adresser till D.D. M.M. Konungen 

och Drottningen med anledning af regeringsjubileet den 18 Sept, 1897, 
utställda i Nationalmuseum från den 20 okt. s. å. Red. af L. Looström 
och E. G. Folcker.

Tjänstemän vid Nationalmuseum ha för öfrigt offentliggjort:
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Upmark, G., Architektur d. Renaissance in Schweden. Lief. I. II. 40 
ljustryck med 16 sid. text. Stor folio. Berlin. Schuster & 
Bufleb (forts.).

----- , Torpa. Häft. 7 af »Svenska konstminnen från medeltiden och
renässansen aftecknade och beskrifna på föranstaltande af Svenska 
fornminnesföreningen». Fol. Med 5 helpl. och 11 textillustr.

----- , Tidö. Ett stormanshem på 1600-talet. Meddelanden frän Svenska
slöjdföreningen 1897, I, sid. 47— 65.

----- , Jäders kyrka. Till vår hembygd, minnesblad utg. af Söder-
manland-Nerikes nation i Upsala.

----- , Konung Oscar II som konstvän. För jubileumsalbum red. af
F. U. Wrangel.

----- , Stockholms slott under Vasatiden. Stockholm, Sveriges hufvud-
stad, utg. E. W. Dalgren. Kap. XVIII. Sid. 1 — 17.

----- , Slottet. Gamla Stockholm. Kap. IV. Sid. 25— 45.
GotJie, G Striden om den nya konsten. Nordisk tidskrift 1897. 

Sid. 140— 159.
----- , Johan Tobias Sergel i Rom. Några anteckningar till hans hi

storia. Festskrift utg. afKongl. Akademien för de fria konsterna.
----- , Gustaf III porträtterad af Sergel. Ord och bild 1897, sid.

433— 441-
----- , Texten till Nationalmusei konstskatter, återgifna i ljustryck vid

Generalstabens litografiska anstalt. Tredje serien. Häft. 11 — 15.
Lo ostrom, L.f Årsberättelse afgifven på Kongl. Akademiens för de fria 

konsterna högtidsdag, den 30 Maj 1897.
------, Akademiens äldre hem. Festskrift utg. af Kongl. Akademien

för de fria konsterna.
Folcker, E. G., En etsning af A. H. Hägg. Ord och bild 1897, sid. 

191 — 192.
----- , Utställningen. Ord och bild 1897, sid. 272— 280.
----- , Utställningsinteriörer. Ord och bild 1897, sid. 371— 380.
----- , Möbel för enkel bostad. Meddelanden från Svenska slöjdföre

ningen 1897, I, sid. 66-69.
----- , Våra porslinsfabriker, en utställningsstudie. Meddelanden från

Svenska slöjdföreningen 1897, II, sid. 52— 61.
Kjellberg, L .y Uber den Ursprung des Asklepioskultes. Eine Erwide- 

rung. Eranos 1897, sid. 125— 130.
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Kruse, J., St. Knutsgillet i Malmö från medeltiden till början af 1700- 
talet. Kulturhistorisk studie. Meddelanden från Svenska slöjd
föreningen 1897, sid. 5— 46.

----- , Några nya Nordenflychtiana. Samlaren 1897, sid. 102— 155.
-----Snyders och hans taflor på Nationalmuseum. Ord och bild

1897, sid. 516— 520.
-----, Ribera och hans Sankt Bartolomeus i Nationalmuseum. Ord

och bild 1897, Dagboken.
----- , Moderna svenska etsningar på utställningen och i Nationalmu

seum. Ord och bild 1897. Dagboken.
----- , Notice & bibliographie des musées d’art de Suède. Le Biblio

graphe moderne, Besançon, 1897, sid, 1— 11.
----- , Litteratur und Kunst. Svenska turistföreningens resehandbok

Schweden, sid. XXVII— XXXVII.
---- , Uppsatser om Nationalmuseum i Stockholm, Sveriges hufvud-

stad, utg. E. W. Dahlgren, Svenska turistföreningens resehand
bok Schweden samt Rées resehandbok öfver Stockholm. 

Amanuensen Looström har redigerat Festskrift utg. af Kongl. 
Akademien för de fria konsterna vid invigningen af dess nybyggnad 
den 31 Maj 1897 samt Officiel katalog öfver industriafdelningen af 
Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. E. o. 
amanuensen Folcker har under året redigerat Meddelanden från Svenska 
Slöjdföreningen 26, I, II, samt Mönster för konstindustri och slöjd, 
årg. 24. Sekreteraren Wåhlin har redigerat Ord och bild, årg. 6.

F ö rva ltn in g en . Museinämnden har haft 14 sammanträden 
samt deltagit i inköpsnämndens 5 och väggmålningsnämndens 1 samman
träden. Protokollen öfver förvaltningsärenden uppgå till 44. Diariet 
upptager 415 inkommande ärenden, hvaraf 22 kgl. bref, beslut och 
remisser samt 9 skrifvelser från myndigheter i öfrigt. Registratur och 
kopiebok upptaga 51 utgående skrifvelser enligt koncept. Antalet 
utgående postförsändelser är 282.

S ta ten s  in k ö p sn äm n d . De af Museinämnden utsedde leda
möterna voro H. K. H. prins Eugen, f. d. statsrådet G. Wennerberg, 
dr. L. Looström med suppleanterna artisten Carl Larsson, grosshand
laren E. Osterlind, kanslisekreteraren H. Tigerschiöld. Konstakademien
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hade till ledamöter utsett professorerna J. Börjeson, frili. G. Cederström 
och J. Kronberg, till suppleanter bildhuggaren T. Lundberg, landskaps
målaren O. Arborelius, prof. A. Malmström.

Till inköp å årets Allmänna konst- och industriutställning hade 
1897 års riksdag beviljat ett extra anslag af 40,000 kronor. Härtill 
komma årets ordinarie anslag 6,000, besparingar från fjolåret 5,525 
kronor, samt af museinämnden från anslaget till samlingarnas ökande 
tillskjutna 1,413 kronor, hvarigenom det belopp, öfver hvilket nämn
den detta år kunde förfoga, uppgick till 52,938 kronor. A f denna 
summa afsattes jämlikt Kongl. bref den 21 maj och inköpsnämndens 
beslut den 22 s. m. till inköp af konstslöjdföremål r2,000 kr., och 
uppdrog nämnden åt en komité af H. K. H. prins Eugen, intendenten 
Upmark och dr. Looström att i fråga om användningen af denna del 
af anslaget upprätta ett förberedande förslag.

Nämndens sammanträden för inköp af konstföremål, till hvilka 
äfven suppleanterna voro inkallade, egde rum den 22, 24, 29 maj och 
12 juni. Inköpsförslaget omfattade denna gång enl. K. brefvet 21 maj 
i897 ej blott arbeten af lefvande svenske konstnärer, utan af samtliga 
å utställningen representerade konstskolor. Direkt till staten hem- 
bjudna och i N. M. utställda voro arbeten af Wilhelmina Lagerholm 
och W. Nyström.

Till inköp föreslogos:

A. A f svenska konstnärer:
Schultzberg, A., Vaiborgsmessoafton, oljem.
Hasselberg, C. P., Porträttbyst af Ernst Josephson, brons.
Liljefors, B. A., Hafsörnar, olja.
Jaensson, C. V., Aftonstämning vid hafvet, olja.
Berg, Rich., Porträtt af Eva Bonnier, olja.
Ekström, P., Bland bergen, olja.
Skånberg, C., Motiv från Venedig, olja.
Zorn, A. L., Sjelfporträtt, olja.

B. A f  norska konstnärer:
Heyerdahl, H. O., Högsommar, olja.
Werenskiold, E. F., Porträtt af Fr. Collet, olja.

C. A f danska konstnärer:
La Cour, J. A. B., Sommarafton i Tönning, olja.
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Brandstrup, L., Porträttbyst af bildhuggaren Wigeland, brons.
Rohde, J. G., Sommarafton i Tönning, olja.
Bache, O. Sommar, betande boskap, olja.

D. A f andra utländska mästare:
Raffaelli, J. F., fransk, Sjömän från norden, olja.
Meunier, C., belg., Hamnarbetare, byst i brons.
Villegas, J., spansk, Grupp ur Dogaressan Foscari, olja.
Ménard, E. R., fransk, Ensamhet, olja.
Thoma, H., tysk, Från Schwarzwald, olja.
Chaplain, J. C. L., fransk, Samling medaljer.

Detta förslag, som alltså omfattade 7 målningar och en skulptur 
af svenska konstnärer, 2 målningar af norska, 3 målningar och en 
skulptur af danska, 2 målningar och en samling medaljer af franska,, 
en målning af spansk, en skulptur af belgisk och en målning af tysk 
konstnär eller tillsammans 16 målningar, 3 skulpturverk och en sam
ling medaljer, blef af Kongl. Maj:t godkändt enligt nåd. bref den 16 
juli 1897.

För inköp af konstslöjdföremål, hvartill förslag ej behöfde KgL 
Maj:t underställas, egde sammanträden rum den 12 juni och 29 sep
tember, hvarvid de af särskilda komiterade framlagda förslag god
kändes, på sätt ofvan under redogörelsen för konstslöjdsamlingens till
växt omförmäles.

V äg g m åln in gsn äm n d en . Med anledning af vid samman
träde den 12 nov. 1896 af intendenten väckt och då bordlagdt för
slag att fortsätta väggmålningsarbetet i Nationalmuseibyggnaden och 
närmast i dess öfre trapphus, egde öfverläggning rum den 1 novem
ber 1897, hvarvid beslöts att frågan om utförande af målningar å de 
återstående för detta ändamål afsedda väggytorna i museibyggnaden 
skulle tills vidare  anstå. Herr Carl L arsson  har med b e g a g n a n d e  

af den honom medgifna rätt företagit vissa smärre ändringar å det 
vestra af de tre norra väggfälten, framställande Lovisa Ulrika och Tessin,

B e sö k e n  å söckendagarna hafva i följd af den stora tillström
ning af resande svenskar och utländingar, som under den Allmänna 
konst- och industriutställningen och särskildt under H. M:t Konungens 
regeringsjubileum ägt rum, äfvensom på grund af allmänhetens lifliga 
intresse för utställningen af H. M:t Konungens jubileumsgåfvor, upp-
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gått till mer än dubbla antalet af det högsta som under de senare åren 
förekommit. Öfvervikten gent emot de närmast föregående 4 åren 
framgår af nedanstående tablå:

1897 1896 1895 1894 1893

F ridagar............ ...............71.854 31.638 32,775 30,258 28,369
Betalningsdagar ...............16,778 5,047 5,755 4,553 3,979
Fri kort .............. ................  2,655 3,169 3,264 3,374 3,338

Summa 91,287 39*854 41,794 38,185 35,686

På de olika. månaderna fördelas besöken sålunda:
M å n a d  Fridagar Bet.-dagar Frikort Summa

Januari ...... ........ ...........................  1,921 229 196 2,346
Februari ...... . ...................................  1,989 175 333 2,497
Mars .................. •..........................  2,141 146 284 2,571
April .................. ..........................  1,179 228 312 1,719
Maj ..................... ...........................  1,099 244 142 1,485
Juni..................... ............................  6,213 1,785 100 8,098
Juli ..................... ...........................  n,8o6 3,016 152 14,974
Augusti...........................................  13.231 2,938 128 16,297
September ........ ...........................  11,884 3,593 147 15,624
Oktober ............ ...........................  11,112 2,218 455 13,785
November ......... ..........................  8,362 2,117 261 10,740
December ..... .. ..........................  917 89 145 1,151

Summa 71,854 16,778 2,655 91,287

Största antalet besökande å fridag 29 okt. ........... -4,055
Minsta » » » 14 dec.............. ... 40
Största » » å bet.-dag 30 okt........... •••• 537
Minsta » » » 1 dec........... I

Söndagsbesöken utvisa enligt ungefärlig beräkning en siffra af 
200,000, hvarigenom totalantalet besökande i rundt tal uppgår till 
292,000 mot 157,00 under närmast föregående år.

S tu d ie r  och  k o p ierin g . Tillträde till samlingarna har be-
viljats åt:

1897 1896 1895 1894 1893
Män.................................................. 92 114 121 139 106
Qvinnor ....... ................................ 191 198 166 180 159

Tillsammans 283 312 287 319 265
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Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:
Män Qvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen...... ........................  27 76 103
Teckning i skuptursamlingen..... ........................  10 8 18

» » konstslöj dsamlingen ................... . 36 73 109
Studier i allmänhet ................... . ......................  19 34 53

Tillsammans 92 191 283

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

Konstnärer, tecknare .................... ........................  IO 30 40
Lärjungar af konstakademien...... ........................  6 12 18

» » tekniska skolan...... .......................  So 79 I29
» » enskilda konstnärer .....................  5 29 34

Yrkesidkare ................................... .......................  13 8 21
Litteratörer och konstvänner...... ........................  5 5 10
Öfriga............................................... .....................  7 28 71J 0L

Tillsammans 92 191 283

A f under året kopierade målningar komma på a) italiensk-
spanska skolan 7 kopior efter 4 olika konstverk, b) nederländsk-tyska 
9 efter 8, c) franska 8 efter 8, d) norsk-danska 11 efter 7, e) svenska 
77 efter 49, eller tillsammans 112 kopior efter 76 konstverk. Mot
svarande siffror under 1896 utgjorde 157 efter 95.

A f de kopierade konstverken har Arborelius Insjö nr 1472 åter- 
gifvits 7 gånger, Vickenberg Holländskt kustparti nr 1138 5 gånger, 
Nordgren Kustlandskap nr 1171 och Sörensen Storm nr 1330 hvar- 
dera 4 gånger.

Antalet nr (volymer, portföljer, enskilda blad) som å tisdagar 
och fredagar tillhandahållits ur handtecknings- och gravyrsamlingen, 
utgör 638 vid 235 studiebesök. Härtill komma å öfriga dagar för 
direkt kopiering 36 nr samt ur samlingen, hufvudsakligen för illustra- 
tionsändamål, fotograferade 114 nr eller tillsammans 788 nr.

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 326 gånger vid 286 studiebesök. Motsvarande siffror 
för de fyra närmast föregående åren äro 537 och 478 (1896), 486 och 
447 (1895), 549 och och 499 (1894) samt 550 och 525 (1893). Häraf 
synes, att en ganska betydlig minskning under året egt rum i fråga 
om dessa studier. Denna torde ha sin förklaring däruti, att konst-
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slöjdikare och mönsterritare under året haft sitt öfvervägande intresse 
riktadt på den allmänna konst- och industriutställningen, hvarför tid 
ej blifvit öfrig för studier i museisamlingarna.

E k o n o m i. Sammandrag af räkenskapen 1897:

Behållning 
från 1896

Inkomster
1897 Summa

' Utgifter
1897

Behållning 
till 1898 Summa

2,609: 42 53,875: — 1 56,484:42

A . A l l m ä n n a  m e d e l .

O rdin arie  s ta tsa n s la g  . 56,202: 44 28i: 98 56,484:42

1,990: 29 44,042:27 46,032:56 Ö friga  s t a t s a n s la g ....... 43,274: 70 2,757: 86 46,032:56

23: 66 8,389: — 8,412: 66 F ö re v isn in g sm e d e l ... 6,611: 03 I,80i: 63 8,412: 66

CO0 1,980: — 2,254: 08 K a talo gm ed el .............. 1,762: 96 49i: 12 2,254: 08

45i ; 47 45i: 47 G rip sh o lm sm ed el ...... 45*: 25 — 22 45i : 47
4,897: 45 108,737:74 113,635: 19 108,302: 38 5,332: 81 H 3?635: 19

315,585: 27 19:331: 84 334?9I7: 11

B. E n s k i l d a  m e d e l .

J. vS. G ie se c k e s  donation 

och F em årsfon d en  ... 14,811: 88 320,105: 23 334.917: 11
100,128: 66 3,340: 68 io3>469: 34 J. H . S ch arp s d o n a tio n , 2,540: 30 100,929: 04 103,469: 34

10,917: 40 400: — 11,317: 40 J. Lam m s p ris fo n d ...... 1,205: - 10,112: 40 11,317: 40

10,241: 30 438: 82 10,680: 12 J. L am m s stipend iefond 5: — 10,675: 12 10,680: 12

436,872: 63 23,5n :  34460,383:97 18,562: 18 441,821: 79 460,383:97

Allmänna medel. Ä  anslaget till brännmaterial har uppstått 
en behållning af 458 kr. 87 öre, som med Kgl. Maj:ts nådiga tillstånd 
den 19 No v. 1897 fått disponeras för andra museiändamål.

I inkomstposten »öfriga statsanslag» ingår ersättning för post
försändelser i tjensteärenden med 42 kr. 27 öre, extra anslag till konst- 
slöjdsamlingen med 4,000 kronor, samt extra anslag för inköp å årets
stora utställning 40,000 kronor.

Katalogmedlens tillökning utgöres af
Behållning å försäljning af jubileumskatalogen .. ............... kr. 637: 63

» » » » 3'.e uppl. af konstslöjdkatalogen » 320: 32
Influtet för lilla svenska katalogen....................................... » 720: —

» » franska » .....................................  » 283: 50
» genom bokhandeln ...................................................  » 18: 55

Summa kr. 1,980: —

Gripholmsmedlen utgöra konstsamlingarna tillkommande andel 
af vid Gripsholms slott 1896 influtna förevisningsmedel, uppgående
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för dessa till kr. 1,157: 97, hvaraf till musei kassa inlevererats kr. 
451: 47, medan återstoden redovisats vid slottets räkenskap.

Enskilda medel.
1) J. S. Gieseckes donation: Inkomsterna voro:

hyresmedel............................................................................  kr. 19,000: —
räntemedel o. d.....................................................................  » 331: 84

Tillsammans kr. 19,331: 84

Värdet af donationens båda fastigheter utgör för huset Drott
ninggatan nr 59 kronor 275,000, för Holländaregatan nr 11 kronor 
35,000, tillsammans kronor 310,000.

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde kr. 158,400: 43, 
har minskats med kr. 755: 07, samt utgjorde vid årets slut kr. 157,645: 34.

Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 4,050: 40, har 
ökats med kr. 5,000, men genom utgifter för väggmålningar i National
museum minskats med kr. 2,847: 35 och utgjorde vid årets slut alltså 
kr. 6,203: 05. Till inköp af konstverk i öfrigt ha användts 1,500 kr.

2) J. H. Scharps donation: Donationskapitalet 100,000 kr. är 
fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet. För vägg
målningar i Nationalmuseum m. m. har utbetalats kr. 2,540: 30.

3) y. Lamms pris- och stipendiefonder. Ett pris för konsthisto
riskt arbete har utgått med 1,200 kronor.

Stockholm i Mars 1898.

GUSTAF UPMARK.




