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TILL KONUNGEN.

Under år 1902 ha Nationalmusei samlingar, såsom af det följande 
framgår, ökats med inalles 1054 nummer, däraf 542 förvärfvats genom 
inköp samt 512 lämnats i gåfva eller på annat sätt tillfallit sam
lingarna. Är denna samlingarnas tillväxt å ena sidan glädjande, 
medför den å den andra ökade svårigheter att på ett ej alltför 
otillfredsställande sätt anordna dessa Statens dyrbara konstsamlin
gar i de för dem anvisade otillräckliga lokalerna i Nationalmusei - 
byggnaden. Sina bekymmer i detta hänseende har Nationalmusei 
nämnd på förslag af mig i underdånighet framlagt för Eders Kungl. 
Maj:t i en underdånig, utförligt motiverad skrifvelse af den 31 sist- 
lidne Maj. A f denna redogörelse för missförhållandena inom Na
tionalmuseum mellan samlingarnas omfattning å ena sidan och 
det för dem anvisade utrymmet å den andra täcktes Eders Kungl. 
Maj:t i nåder finna, att det nuvarande tillståndet är ohållbart och 
att en tillfredsställande lösning af denna fråga redan under den
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allra närmaste framtiden är af liögsta behofvet påkallad. Med afse- 
ende härpå har från Nationalmuseets sida framhållits den utväg, att 
äfven bottenvåningen i Nationalmuseibyggnaden skulle upplåtas för 
Nationalmusei konstafdelning. Härför talar särskildt den omstän
digheten att den myndighet, som för närvarande disponerar denna 
våning eller Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, i 
ett den 19 November 1898 afgifvet underdånigt utlåtande öfver en 
nämndens skrifvelse i denna fråga förklarat sig villig att för ända
målet afstå dessa lokaler, alldenstund desamma äro alldeles otill
räckliga för de under Akademiens inseende ställda statssamlingarna, 
under förutsättning att Akademien för sina samlingar erhåller en 
lokal, som till läge och utrymme kan befinnas fullt tillfredsställande. 
Då Eders Kungl. Maj:t i nåder täckts vidtaga åtgärder för denna 
för Statens konstsamlingar så ytterst angelägna frågas utredning, 
hafva utsikterna ljusnat för en tillfredsställande lösning af densamma.

En fråga, som på visst sätt står i samband med utrymmesfrågan, 
är den att hålla museet öppet under ett något större antal timmar, sär
deles under den ljusare årstiden. Såsom af den i det följande intagna 
redogörelsen för antalet besökande under året framgår, har detsamma 
varit större än under något föregående år, med undantag af år 1897, 
då den stora allmänna konst- och industriutställningen hölls i Stock
holm. I jämförelse med år 1901 visar år 1902 en ökning af när
mare 20,000 personer. I all synnerhet har trafiken inom museet på 
söndagarna varit besvärande stor, och trängseln vållat svårigheter 
för flertalet af dem, som velat taga samlingarna i närmare betrak
tande. Den skulle i viss mån minskas genom samlingarnas öppen
hållande på hvardagar kl. 3— 4 och på ett lämpligare sätt fördelas, 
om förevisningstiden äfven på söndagarna utsträcktes till sagda timme. 
En förlängd förevisningstid påkallas särskildt af hänsyn till de år 
från år allt talrikare in- och utländska resande, som endast under 
några dagar uppehålla sig i Stockholm. Af dessa skäl har nämnden 
beslutat tillmötesgå en från flera håll uttalad önskan i detta hän
seende, och komma samlingarna att under den ljusare årstiden (15 
april— 15 sept.) hållas öppna till kl. 4 e. m. tisdagar, fredagar och 
söndagar.

Samlingarna.
Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 22 nr, af hvilka 18 

genom inköp och 4 såsom gåfva. Alla dessa tillkomma den egent
liga skulptursamlingen.
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Mars 7.

»

Maj 2. 

» 31.

Sept 10.

»

»

»

Dec. 15.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1902.

Köp.
Sergel, J. T., svensk, f. 1740, f  1814:

Porträttmedaljonger i gips af den unga fröken Blache, 
sedermera gift med kommerserådet Wellander, samt af den 
förras styffader, kommerserådet Sahlström; den senare me
daljongen vSign. Sergel. N. M. nr 922, 923.
Dupré, G., nu lefvande fransman:

Bronsmedalj; åtsidan framställer Maria med barnet och 
Josef, frånsidan en herde knäböjande vid ett altare. Sign. 
G. Dupré. N. M. nr 924.
Eriksson, Kristian, svensk, f. 1858:

»Barnet», statyett i brons. Sign. Chr. Eriksson. N.
M. nr 925. Statsinköp.
Rodin, Auguste, fransman, f. 1840:

Porträttbyst af skalden Victor Hugo, brons, sign. A. 
Rodin. N. M. nr 943.

Bysten beställdes direkt hos konstnären själf. Ankom 
till museum först efter 1902 års slut.
Sergel, J. T., svensk, f. 1740, f  1814:

Porträttbyst i bron serad gips af grefvinnan Charlotta 
Fr. v. Fersen, f. Sparre. N. M. nr 928.
Enhörning, K., sven.sk, f. 1745, J 1821:

Vaxpousseringar, porträtthufvuden i medaljong af K. F. 
von Schultzenheim (f 1808) och frih. S. G. Hermelin 
(f 1820). N. M. nr 929, 930.
Hedlinger, J. K., svensk, f. 1691, j  1771, tillskrifna: 

Vaxpousseringar, porträtthufvuden i medaljong af, enligt 
uppgift, »frih. Hermelin» och frih. Daniel Tilas ( f  1772).
N. M. nr 931, 932.
Hoffmeister, S., svensk, f. 1765, f  1818:

Vaxpoussering, porträtthufvud i medaljong af okänd 
herre. N. M. nr 933.
Fehrman, K. G., svensk, f. 1746, f  1798:

Medaljmodell i ljusgrå lera, porträtthufvud i medaljong 
af frih. Patrik Alströmer (f 1804), sign. G. Fehrman 
M D CCLX X X V. N. M. nr 934.
Två antika marmor-reliefer från Sardes i Mindre Asien, 
fragment; den ena framställer en s. k. dödsmåltid och 
stammar sannolikt från 4:de årh. före Kr., den andra tre 
skäggiga hufvuden i en rad. N. M. nr 936, 937.
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Dec. 15.

> 15,

» i5-

» 15-
» 15*

Lindberg, J. Adolf, svensk, f. 1839:
Plakett i vSilfver, skålla, med H. M. K. Oscar II:s bröst

bild, vSign. A. L . 1900. N. M. nr 938.
Lindberg, Erik, svensk, f. 1873:

Plakett, bronsgjutning, skålla: en yngling stående fram
för Viktor Rydbergs byst; underskrift: »Till Viktor Ryd
bergs minne». Sign. E. L. N. M. nr 939.

Medalj, slagen till minne af den internationella deputa- 
tionen till Ryssland till förmån för Finland 1899. För- 
silfrad fällning, skålla. Åtsidan sign. Erik Lindberg. 
N. M. nr 940.

Frånsidan af samma medalj, sign. E. L . N. M. nr 941. 
Medalj, slagen öfver disponenten i Lesjöfors’ aktiebolag 

Ax. Holm 1898. Försilfrad fällning, skålla. Sign. E. L. 
N. M. nr 942.

B. Gåfvor.

Jan. 10. Af herr Knut Andersson:
Sergel, J. T., svensk, f. 1740, j  1814:

Porträttbyst i marmor af Gustaf III (0111kr. 1794). 
Skänkt till Statens konstsamlingar med villkor, att den 
uppställes i Kungl. teaterns i Stockholm stora foyer och 
där för all framtid förvaras. N. M. nr 921.

Maj 2. Af herr A. E. N}rstrand i testamente:
Sergel, J. T., tillskrifven:

Vaxpoussering, porträtthufvud i medaljong af okänd 
ung dam, sign. T. S. 1786. N. M. nr 926.

» 31. Af dödsboet efter framl. professorskan S. M. Eovén:
Ahlborn, Lea F., sven.sk, f. 1826, f  1897:

Guldmedalj öfver professor Sven Eovén, slagen af K. 
Vetenskapsakademien 1891, sign. Lea Ahlborn. N. M. 
nr 927.

Okt. 3. A f K. Akademien för de fria konsterna:
Sergel, J. T.:

Porträttbyst öfver honom själf. Gipsafgjutning efter 
originalet i bränd lera å Sponga, dat. 1793. N. M. nr 935.

Skulptören H. Elmqvist, hvars barnfigur »Gryning» af Staten 
beställdes i marmor 1901 att aflemnas under loppet af 1902, har 
fått anstånd till den 1 Juli 1903 med konstverkets aflemnande.

Bland skulptursamlingens nämnda förvärf under det gångna året 
förtjäna att särskildt framhållas den grekiska reliefen med fram
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ställningen af den s. k. dödsmåltiden (pl. i) samt de tre bysterna 
af J. T. Sergels hand.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR I902.

P l. I. D Ö D S M Å L T ID . Marmorrelief från 4:de århundradet före Kr.
Inköpt i Smyrna.

Med af seen de på den förra har e. o. amanuensen docenten Len
nart Kjellberg, som för musei räkning inköpt den i Smyrna, med
delat följande:

De romerska kejsarnes kult, hvilken icke var något annat än 
en kopia af ett grekiskt original, Alexander den stores och hans 
efterträdares, Diadochernas, apoteosering, plägar icke sällan betraktas 
såsom en abnorm utväxt på den antika religionens mångförgrenade
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träd. Och dock stod denna kult i ett intimare samband med den 
antika, särskildt grekiska, religiösa folkåskådningen än de s. k. Olym
piska gudarnes dyrkan, hvilken icke torde ha haft så synnerligen 
djupa rötter bland den stora massan af folket. Dessa mer eller 
mindre officiella grekiska kulter, hvilkas legender och myter hade 
att tacka skaldernas fantasi för sin tillkomst, rekryterade sina adep
ter hufvudsakligen bland det ringa fåtalet af bokligt och literärt 
bildade. Det var därför äfven från de högre ståndens sida, som 
kristendomen mötte det starkaste motståndet, under det att den bland 
det lägre folket lätt vann insteg. Hos detsamma lefde den urgamla 
uppfattningen af de döde såsom högre väsenden* och tron på deras 
inflytande och inverkan på de efterlefvandes öden och förhållanden ** 
ännu kvar i oförminskad styrka. Och detta inflytande troddes stå 
i direkt proportion till deras maktsfär här i lifvet: Ju större denna 
hade varit, desto mäktigare voro de äfven efter döden.***

Hur naiv och ursprungligt materiell denna de antika folkens 
föreställning om de dödes fortsatta lif och förbindelse med denna 
värld var, därom bär en serie grekiska reliefer, som genom ett ny- 
förvärfvadt exemplar äfven finnes representerad i Nationalmusei 
samling af antika skulpturverk, ett slående vittnesbörd. Man ser 
på dem en man liggande på en hvilsoffa med ett bord framför sig, 
på hvilket allehanda maträtter äro framsatta. I den ena handen 
håller han vanligen en dryckesskål eller ett dryckeshorn, för hvars 
fyllande en liten munskänk synes sörja, som är sysselsatt vid ett 
stort vinblandningskärl, en krater. På liggsoffan sitter en kvinlig 
gestalt, klädd i en fotsid dräkt och ofta med en slöja öfver hufvudet 
På några af dessa reliefer skänker hon ur en kanna i åt mannen. 
Från den motsatta sidan af reliefen i förhållande till denna hufvud- 
grupp ser man icke sällan en skara af i mindre dimensioner hållna 
figurer nalkas. Utmed bordet eller liggsoffans hufvudsida ringlar 
sig en orm i höjden. Detta djur, som inom den grekiska konsten 
symboliserar den i grafven boende själen, ger nyckeln till tolkningen 
af dessa reliefer: det är den döde, som, uppvaktad af den, som i 
lifvet stod honom närmast, af sin hustru, mottager de efterlefvandes 
pliktskyldiga materiella tribut och hyllning. Att den döde ansågs 
hafva behof och kunna njuta af sådana materiella håfvor, af mat 
och dryck, framgår af hela den grekiska grafritualen samt af flera

* Jmf. Odysseen X  526; Euripides, Plioinisserna vv. 1320 ff .; Cicero, De 
legibus II, 9, 22; Plutarchos, Qusestiones romanse 14.

** Aischjdos, Choepli. 463 ff.
*** Jmf. Uppert, Die Religionen der europäischen Culturvölker s. 328.
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ställen hos de antika författarne. Särskildt äro ett par ställen hos 
Lucianus karaktäristiska för den hos gemene man rådande föreställ
ningen i denna punkt.*

Dessa reliefer, som i synnerhet i stort antal blifvit funna i 
Ättika, där väl denna relieftyp utbildats, kunna på grund af stilistiska 
skäl dateras till slutet af det femte samt det fjärde århundradet f. 
Kr., den attiska konstens blomstringsperiod, då denna konst tryckte 
sin prägel på så godt som all konstproduktion inom den grekiska 
kulturvärlden. De flesta hafva sannolikt varit uppsatta på små 
pelare såsom votivgåfvor inom de heliga områden, där de under
jordiska och med dem besläktade gudamakter samt allehanda heroer 
dyrkades. De synas däremot icke, såsom man på grund af deras 
nära sammanhang med de dödes kult möjligen kunde förmoda, 
hafva användts såsom grafmonument. Icke heller hafva de blifvit 
funna på Athens akropolis, hvars tempel ju voro medelpunkten för 
den officiella statskulten.

I allmänhet torde de, åtminstone i Athen, mindre hafva ägnats 
åt vanlige dödlige, än åt de stam-, släkt- och yrkesheroer af många
handa olika slag, på hvilka det athenska socialt-religiösa lifvet var 
så rikt. Att dessa lägre kulter hade sina medelpunkter vid de resp. 
heroernas såsom helgedomar betraktade och omgärdade grafvar, och 
att på dessa platser relieferna med »dödsmåltiden» framför allt blif
vit uppställda såsom votivgåfvor, såsom synliga vittnesbörd 0111 släkt- 
eller skråmedlemmarnes pietetsfulla offervillighet kan väl få anses 
såsom sannolikt.

Dessa små monument, utförda, som de utan tvifvel voro, af van
liga marmorarbetare med en viss rutin, hafva nog aldrig framträdt 
med några anspråk på högre konstnärligt värde, och man bör därför 
ej heller vid deras stilistiska bedömande på dem lägga en alltför 
sträng måttstock. Men de reflektera på sitt sätt den stora konst, 
som under den ifrågavarande perioden hade sin brännpunkt i Athen, 
och bära i sina anspråkslösa former vittne om denna konsts ädla 
måttfullhet och oefterhärmliga gratie. Denna konst lefde icke på en 
privilegierad klass’ nåd och lyxbehof, den uppbars af ett helt folks 
religiösa och ästetiska lif.

Det exemplar af den ofvan beskrifna relief gruppen, som nyligen 
införlifvats med Nationalmuseets samlingar (pl. 1), är enligt en uppgift, 
hvars sanningsenlighet det icke finnes någon anledning att betvifla, 
funnet vid Sardes, Lydiens gamla hufvudstad, och är ett nytt bevis

Å r s b e r ä t t e l s e  f ö r  1902.

Charon 22 II, D e lu ctu  9.
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för den grekiska kulturens ocli den attiska konstens herravälde i 
dessa trakter redan före Alexander den stores helleniserande seger
tåg åt öster.1"

Hvad de tre Sergel-bysterna angår må här intagas följande 
redogörelse af amanuensen dr Georg Göthe:

Sjelfporträttet är endast en afgjutning af den bekanta vackra bysten 
i bränd lera å Sergelska egendomen Sponga, en byst, som Sergel, 
enligt inskriften, modellerade 1793 för sin gode vän grosshandlaren 
Erik Noer i Stockholm, men som af okänd anledning kommit att 
stanna i skulptörens ego.

Den andra gipsbysten framställer den gamla grefvinnan Charlotta 
Fredrika von Fersen, f. Sparre, (7 1795) och är nästan identisk med 
den berömda marmorbysten å Bogesund, hvilken som bekant intager 
ett mycket högt rum bland Sergels porträtt-arbeten. Dock är före
varande, dess värre två gånger bronserade, gipsexemplar i vissa de
taljer så pass afvikande från marmorbysten, att det knappast kan 
antagas vara en afgjutning efter denna, utan snarare en afgjutning 
efter den ursprungliga gipsmodellen. Den .skulle då vara tidigare 
än marmorn och därigenom ega ett speciellt intresse.

Den tredje bysten slutligen, det i Kgl. teaterns foyer uppställda 
porträttet af Gustaf III, är ett marmorarbete direkt utgånget ur 
den skicklige marmorskulptörens egen hand; den mjuka, eleganta, 
liffulla formbehandlingen vittnar därom. Konungen är framställd i 
den s. k. svenska dräkten (pl. 2), ej såsom å den stora marmor
bysten i Nationalmuseum uti antik mantel.

Denna .sist nämnda byst utförde Sergel 1792 i marmor, på be
ställning af hertigen-regenten, efter den kolossala gipsbyst, som han mo
dellerat till Gustaf III:s begrafniug i Riddarholmskyrkan. Den nu i 
Kgl. teaterns foyer uppsatta marmorbysten åter är utförd först efter 
konungens död, troligen samtidigt med de snarlika bysterna på Haga 
(marmor), i Kr. Hammers samling och i Svea gardes kasern i Stock
holm samt i Göteborgs museum (de tre sista i gips). De två sist
nämnda äro daterade 1794, hvarigenom ett ungefärligt datum är 
gifvet äfven för de andra.

Dessa samtida Gustaf III:s-byster bilda en grupp för sig bland 
Sergels många Gustafs-porträtt, en särskild porträtt-typ, som nära 
ansluter sig till den stora Skeppsbro-statyn, hvilken Sergel modelle
rat färdig året förut eller 1793. Han skrifver till G. M. Armfelt i

Jmf. Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums II s. 619 f.; V  s. 320.
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Byst i marmor af J. T. Sergel. 
Gåfva af hr Knut Andersson.

Pl. 2. KONUNG GUSTAF III
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juli 1793, att så snart som statyn (i modell) blir färdig, »det vill 
säga i denna månad», skall lian modellera en byst i naturlig storlek, 
och troligen är det denna byst, som återfinnes i de nyss uppräknade 
exemplaren, bland dem också bysten i Kgl. teatern. Hela karaktären i 
denna byst öfverensstämmer ganska väl med bronsstodens: anletsdra- 
gen äro spirituella med ett på samma gång imponerande och upprymdt 
uttryck, något som kommer ännu bättre fram i gipsbysten i Svea 
gardes kasern, med dess själfulla och milda tycke. Säkerligen hade 
Sergel för dessa senare porträtt af Gustaf III studerat den ännu 
befintliga ansiktsmask i gips, som togs strax efter konungens död. 
Han har själf, som det tyckes, efter dödsmasken modellerat i lera 
en ansiktsmask (i privat ego i Stockholm), hvilken i sin tur kan 
betraktas såsom en förstudie till den här af bildade.

Denna marmorbyst har ursprungligen tillhört kommerserådet 
J. D. Wahrendorff (f 1803), därefter samlingen på Löberöd och slut
ligen f. d. statsministern grefve Arvid Posse, ur hvars kvarlåtenskap 
den inköptes 1901 af den nuvarande gifvaren.

13

Tafvelsamlingen (Göthe) har ökats med 41 nr, däraf 13 genom 
köp samt 28 såsom gåfva. Häraf ha med hufvudsamlingen af olje
målningar i Nationalmuseum införlifvats 30 nr, med miniatyr-, akva
rell- och pastellsamlingen 3 nr; 8 förvaras tills vidare i förrådet.

A. Köp.

Jan. 10. Hilleström, P., d. ä., sven.sk, f. 1732, j  1816:
Stockholms-interiör från 1790-talet; oljemålning, sign. 

Hille ström. N. M. nr 1572.
Mars 7. Österman, K. Emil, sven.sk, f. 1870:

Porträtt af svenske landskapsmålaren Edvard Rosenberg, 
oljemålning, sign. E. Österman 1901. N. M. nr 1573. 
Statsinköp.

» 7. d’Agar, Jakob, fransman, verksam i Danmark, f. troligen
1642, f  1715:
Porträtt af Kristian V  af Danmark, oljemålning. Förr. 

nr 184. Gripsholm nr 1786.
April <|. Kallenberg, Anders H., svensk, f. 1834, f  1902:

Stående tjur, oljemålning, sign. A. H. Kallenberg. N. 
M. nr 1574.

Skånskt slättlandskap, skizzerad oljemålning, sign. A. 
H. Kallenberg. Förr. nr 185.



14

Maj 2.

» 2.

» 2 .

» 2.

2 .

» 2 .

» 2 .

B.
Febr. 7.

April 4.

Maj 2.
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Nordström, Karl F., svensk, f. 1855:
Sommarafton vid hafvet, kolteckning med underlagd 

färg, sign. K. N. N. M. tafvelsamlings kat. Bih. nr 290. 
Statsinköp.
Sjöberg, J. Axel, svensk, f. 1866:

Isen lägger sig, oljemålning, sign. A. Sjöberg. N. M. 
nr 1575. Statsinköp.
Hullgren, K. Oskar, svensk, f. 1869:

Dyningar, oljemålning, sign. Oscar Hullgren 1902. N.
M. nr 1576. Statsinköp.

När fyren tändes, oljemålning, sign. Oscar Hullgren 
ip o i.  N. M. nr 1577. Statsinköp.
Smith, Vilhelm, svensk, f. 1867:

Osteria; motiv från Italien, oljemålning, sign. Wilhelm 
Smith 1902. N. M. nr 1578. Statsinköp.
Schultzberg, Ansli. E.» svensk, f. 1862:

Midvinter, granskog i Sverige, oljemålning, sign. Schultz
berg. N. M. nr 1579. Statsinköp.
Bergström, Alfr. M., svensk, f. 1869:

Afton vid en sjö, svenskt sommar-motiv, oljemålning.
N. M. nr 1580. Statsinköp.
Simon, lyucien, fransman, f. 1861:

Skymningsprat, sign. L. Simon, oljemålning. N. M. 
nr 1601.

Gåfvor.
Af herr Vilh. Bendix:
Krafft, P., d. y., svensk, f. 1777, f  1863:

Porträtt af gifvarens fader, oljemålning, sign. P. Krafft 
1826. Förrådet nr 182.
Mazér, Karl P., svensk, f. 1807, j  1884:

Porträtt af gifvarens moder, oljemålning, sign. C. P. 
Mazér i 8j 6. Förr. nr 183.
Af fröken K. E. Kock i testamente:
Andersson, A. Gustaf, svensk, f. 1780, j  1833:

Porträtt i miniatyr af grosshandlaren K. J. Kock, sign. 
G. Andersson 182g. N. M. tafvelsamlis kat. Bih. nr 288. 
A f herr A. E. Nystrand i testamente:
Earson, Nils A., svensk, f. 1872:

Porträtt i miniatyr af gifvarens mor, sign. Nils Larson 
95. N. M. tafvelsamhs kat. Bih. nr 289.
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Maj 31

» 31

» 31

» 31.

» 31«

» 3 !• 

» 3 T- 

» 31. 

» 3 i-

» 31,

» 3 1- 

» 31.

» 31.

Af konsul O. Fil. Heilborn i testamente följande 18 olje
målningar af moderna franska konstnärer:

Corot, Camille, f. 1796, f  1875:
Landskap med björkar, sign. Corot. N. M. nr 1581. 

Dupré, Jules, f. 1812, f  1849:
Landskap, ekar vid ett vatten, sign. J. Dupré. N. M. 

nr 1582.
Haf, två seglare i storm, sign. Jules Dupré. N. M. 

nr 1583.
Kreatur vid ett skogsvatten, sign. Jules Dupré. N. M. 

nr 1584.
Jacque, Charles E., f. 1813, f  1894:

Fårahjord i en ekskog, sign. Ch. Jacqtte. N. M. nr 1585. 
Tacka med lamm i ladugården, sign. Ch. Jacque. N.

M. nr 1586.
Två får i ladugården, sign. Ch. Jacque. N. M. nr 1587. 

Millet, Jean François, f. 1814, f  1875:
Hafsstrand, sign. J, F. Millet. N. M. nr 1588. 

Vollon, Antoine, f. 1833, f  1900:
Spansk gitarrspelare, sign. A. Vollon. N. M. nr 1589. 

Ribot, Théodule, f. 1823, f  1891:
Sofvande gumma, sign. T. Ribot. N. M. nr 1590.

Diaz (de la Peña), Narcisse V., f. 1807, f  1876:
Venus och Amor, sign. N. Diaz —  60. N. M. nr 1591. 

Henner, Jean Jacques, f. 1829:
Källnymf, sign. J. J. Henner. N. M. nr 1592.

Isabey, L. G. Eugène, f. 1804, f  1886:
Förankrade fartyg, sign. E. Isabey 60. N. M. 1593. 
Förnämt par i en kyrka, sign. E. Isabey 70. N. M. 

nr 1594.
Chevilliard, Vincent J. B., f. 1841:

Slut på fastan, sign. V. Chevilliard. N. M. nr 1595. 
Claude, J. Maxime, f. 1824:

Solnedgång vid hafvet, sign. J. Max. Claude 1882.
N. M. 1596.
Bargue, verksam på 1880-talet, död ung:

Studiehufvud, ung man. N. M. nr 1597.
Baron, Henri C. A., f. 1816:

Antik flöjtspelerska, sign. H. Baron. N. M. nr 1598.
» 3 1 .
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Maj 31.

» 31-

» 3 1-

» 31*

Sept. 1 o.

» 10.

Af grossh. Johan och fru Klara Scharp i testamente: 
van Cuylenborch, Abrah., holländare, f. i 1600-talets bör

jan, f  1658:
Nymfer i en grotta med antika ruiner, oljemålning. N. 

M. nr 1599.
Lauréus, Alexander, svensk-finsk, f. 1783, j  1823:

Italienskt bondfolk i en gammal hvalfbyggnad, oljemål
ning, sign. A. Lauréus Roma 1821. N. M. nr 1600. 
Hoet, Gerard, holländare, f. 1648, f  1733:

Hainan bönfallande inför Ester, oljemålning, sign. G. 
Hoet. Förr. nr 186.
Larson, S. Markus, svensk, f. 1825, f  1864:

Storm vid en klippkust, oljemålning, sign. Marcus Lar
son p t. 1854.. Förr. nr 187.
A f fru J. Cervin, f. Meurk, i testamente:
Skjöldebrand, E. G., svensk, f. 1816, j  1868:

Porträtt af Karl XV:s lille son (f. den 14 Dec. 1852, j  
den 14 Mars 1854), oljemålning. Förr. nr 188. Grips- 
holm nr 1787.
Af herr Hjalmar Hansen (norrman i Paris):
Trägårdh, Karl L., svensk, f. 1861, f  1899:

Betande får, franskt landskap, oljemålning, sign. C. Trä
gårdh pj. Förr. nr 189.

Arbetet på ett hufvudinventarium öfver alla Staten tillhöriga 
målningar har fortsatts. Serien A  är under utskrift, och serien B, 
omfattande de på Gripsholm förvarade målningarna, under arbete.

Årets märkligaste förvärf är 
utan tvifvel den Heilbornska taf- 
velsamlingen.

Antalet moderna utländska 
och speciellt franska målningar i 
Nationalmusei galleri har hittills 
varit helt ringa. Först ifrån 1890- 
talet ha dylika förvärfvats antingen 
genom gåfva —  såsom E. Manets 
porträttmålning — eller hufvud- 
sakligast genom köp, såsom arbe
ten af H. Leys, F. von Lenbach 
(2 nr), J. F. Raffaélli, J. Villegas,Pl. 3. OSKAR FILIP IIEILBORN.
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E. R. Ménard (2 nr), H. Thoma, samt nu senast i år den stora 
duken af Lucien Simon, som på årets ena Paris-salong (Société 
Nationale des beaux-arts) utgjorde ett af de mest bemärkta numren.

Pl. 4 . LANDSKAP MED BJÖRKAR. Oljemålning af C. Corot.
Heilborns testamente.

Detta inköp förmedlades å Nationalmusei vägnar i Paris af konst- 
skriitställaren J. K. Janzon i förening med konstnärerna Alfr. Wahl
berg och Aug. Hagborg.
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Genom konsul Heilborns testamente ökades denna utländska 
samling på en gång med 18 nr franska taflor, åt livilka ett särskildt 
kabinett upplåtits i museet.

De Heilbornska målningarna äro i egentlig mening kabinetts- 
taflor, dukar af litet format och intim karaktär, och de trifvas godt 
samman som en naturlig grupp, trots det att de företräda ej färre 
än 13 olika konstnärer. Men dessa franska konstnärer tillhöra till 
stor del samma tid och samma smakriktning. Det, som utgör sam-

Pl. 5. H A F S S T R A N D . Oljemålning af J. F. Millet.
Heilborns testamente.

lingens styrka och ger den dess egentliga karaktär, är nämligen, 
att den genom sina bästa nummer på ett förträffligt sätt represen
terar den intressanta och för hela det moderna måleriet så utom
ordentligt betydelsefulla s. k. Fontainebleau-skolan från 1800-talets 
midt. I främsta rummet äro Corot, Millet och Dupré godt före
trädda, och jämte dem märkas Ch. Jacque och N. V. Diaz. De 
öfriga målarne i samlingen tillhöra ej Fontainebleau-gruppen, de flesta 
också en något senare åldersperiod. Men några betydande namn 
möta oss dock äfven bland dem, såsom Ribot, Vollon och Henner.
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De öfriga taflorna utgöra hvad man skulle kunna kalla samlingens 
lättare gods.

Samlingens alla nummer äro inköpta i Frankrike af gifvaren
själf.

Oskar Filip Heilborn var född i Stockholm den 22 Aug. 1825. 
Han kom tidigt till utlandet, först till Hamburg, senare till Mar
seille, där han etablerade en träimportaffär och blef konsul för de 
dåvarande fria riksstäderna Hamburg, Dybeck och Bremen. Vid 
den stagnation, som inträdde med 1870 års fransk-tyska krig, upp
hörde Heilborn med sin affär och lefde numera som rentier i Mar
seille, ända tills han för ungefär åtta år sedan återflyttade till Stock
holm, där han, en gammal sjuklig ungkarl med små behof för egen 
del, lefde i största tillbakadragenhet bland sina närmaste släktingar 
till sin död, som inträffade den 9 Maj 1902.

Hans tafvelsamling var oaktadt sin ringa omfattning icke okänd 
inom den franska konstvärlden. Redan 1889 nämnes den af Henri 
Garnier i Guide de 1’amateur bland bemärkta privatsamlingar i Frank
rike, och redan då, men äfven så sent som i slutet af 1890-talet i 
Stockholm, mottog egaren upprepade gånger lockande anbud från 
några af Frankrikes mera framstående experter på hela samlingen 
eller delar däraf (speciellt Corot och Dupré). De ställde betydande 
summor i utsikt för eventuella köp. Heilborn beslöt sig emellertid 
för att behålla samlingen och behålla den odelad. Och bakom detta 
beslut låg, det kan man nu efter hans död förstå, den vackra tan
ken att en gång låta samlingen komma hans fädernesland och födelse
stad till godo, ett hedrande drag hos den gamle konstvännen.

Restaureringar af taflor. Genom artisten C. W. Jaensson ha 
följande porträtt tillhörande Gripsholmssamlingen restaurerats:

Anna Stake................................  N. M. Förrådet nr 24 Grh. nr
Lovisa Ulrika ...................................................................... » »
Karl VI ................................................................................  »
Hans gemål ......................................   » »
Sofia Rosenhane..................................................................  » »
Åke Tott................................................................................  » »
Ulrika Eleonora d. y ........................................................... » »
Gustaf II Adolf (af Merian)..............................................  » »
Nils Axelson Posse ............     » »

1714
328
307
308 
221

1678
1410
1675
1713
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Beata De la Gardie ...........................................................  Grh. nr 214
Kristina Sture.....................................................................  » » i458
Kl. Kristerson Horn.............................................................. » » 165
G. Durietz ............................................................................... » » 208

Restaurering af följande taflor har beslutits, ehuru ej ännu 
fullbordats:
Danae och guldregnet, af G. Salviati.......................... N. M. nr 1568
Fiolspelare, af F. Hals d. ä...........................................  » » 1567
Elisabet af Mecklenburg .................................................  Grh. nr 879
Ludovica » » .................................................  » » 877
Magdalena Sibilla af Slesvig-Holstein ............................  » » 7
Gustaf Adolf af Mecklenburg.............................................  » » 866
Karl Karlsson Gyllenhjelm ................................................  » » 493
Hedvig Eleonora, drottning af Sverige............................  » » 1296
Anna Dorotea af Slesvig-Holstein ...................................  » » 1284
August Fredrik » » »   » » 1281
Augusta Maria » » »   » » 1283
Maria Elisabet » » »   » » 1295
Magdalena Sibilla af » »   » » 1285
Sofia Amalia af » » . .............................. » » 908
Sofia, drottn. af Danmark.................................................... » » 1115
Fredrik III » » .................................................  » » 92
Maria Eufrosyna....................................................................  » » 219
Hogenskild Bielke...........................................................    » » 922
Karl X I I ..................................................................................  » » 1123
Maria Stuart...........................................................................  » » 1142
Kristian III af Danmark med gemål? ............................  » » 94
Fredrik III af Holstein .......................................................  » » 1340
Margareta Vasa ....................................................................  » » 451
Sofia Dorotea af Braunschweig.......................................... » » 1198
Ol. Cromwell...........................................................................  » » 1213
Magdalena Sibilla af Hessen-Darmstadt ......................... » » 11
Ludvig af Hessen-Darmstadt ..........................................  » » 22
Karl Johan, pfalzgrefve .......................................................  » » 1088
Georg II af Hessen-Darmstadt.......................................... » » 53
Karl, landtgrefve af Hessen-Kassel...................................  » » 108
Maria Amalia, den förres gemål ......................................  » » 109
Johan Georg af SI.-Holstein ............................................. » » 1348
Kristian August » ..........................................  » » 1342
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Gustaf IV Adolf som barn ..............................................  Grh. nr 1590
Fredrik I, konung af Sverige.......................................  » » 1355
Ulrika Eleonora d. y.  ............................................  » » 401
Adolf Fredrik, konung af Sverige....................................  » » 399
Gustaf III .............................................................................  » » 398
Göran Nordberg..................................................................  » » 1009
Johan Hårleman ..................................................................  » » 1001
Erik Sparre.............................. ...................................... ......  » » 1024
G. A. Reuterholm ......................................... ......................  » » 1740
M. Charlotta Raab, f. Hårleman .................................... » » 210
Fredrik IV af Holstein................... .........................  N. M. Förr nr 48
Karl Gyllenstjerna, grefve .........................    » » » 58
Reinh. Johan v. Fersen, grefve .............................  » » » 64
Hans maka .............................................    » » » 65

(de 4 sistnämnda ur Mälsåkersamlingen).

Dessutom beslöts att låta de enl. Kgl. br. af d. 28 Nov. 1902 
från Gripsholmsamlingen gallrade och till deposition i andra sam
lingar afsedda porträtten undergå en lättare rengöring.

Af målningar, hvilkas restaurering tidigare beslutits, kvarstå i 
icke fullt afslutadt skick vid 1902 års slut: ur N. M. förråd, från 
1896 nr 146 (Dietterlein), från 1900 nr 139 och 140 (E. Gyllenstjerna 
och fru), från 1901 nr 181 (Loureiros porträtt).

Handteckningssamlingen (Kruse, Siren) har vuxit med 126
nr, hvaraf 68 genom köp, de öfriga såsom gåfvor.

A. Köp.

April 4. Ornaméntala handteckningar af J. E. Rehn, J. Ph. Bou- 
chardon (tillskrifna) m. fl. konstnärer från 1700-talet 
68 nr.

B. Gåfvor.

Jan. 10. Af fröken Charlotte Bandelin:
Landskaps-, figur- och djurstudier af K. S. Graffman 

46 nr.
April 4. Af dödsboet efter prof. Aug. Malmström enligt den aflidnes 

förordnande:
Figur- och landskapsstudier af A. Malmström, 5 nr.
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Maj 2. Af aflidne vexelmäklaren A. E. Nystrand enligt testa
mente:

Porträtt af enkefru A. C. Nystrand, blyertsteckning af 
Anders Zorn, i nr.

Af med. d:r W. Bergsten, Norrköping:
BiblivSka och historiska kompositioner af franske konst

nären Fr. Verdier, 3 nr.
Okt. 3. Af d:r O. Sirén:

Familjebild, svartkritsteckning af franske konstnären Louis 
van Loo, 1 nr.

Af dödsboet efter prof. Ang. Malmström:
Studie af A. Malmström till oljemålningen »Älfvalek», 

gouache, 1 nr.
Nov. 7 Af konstnären Alfred Bergström:

Den girige, pennteckning af Gunnar Åberg, 1 nr.

Af teckningarna hafva 58 öfverförts till samlingen A: egentliga 
handteckningar, 68 till samlingen B: arkitektur- och ornamentsrit- 
ningar. Samtliga bladen hafva införts i accessionskatalogen och in
ordnats i samlingen (Kruse).

Arbetet med lappkatalogiserande af den Tessinska handteck- 
ningssamlingens italienska del har påbörjats och omfattat inalles 
230 italienska teckningar (Sirén). Såsom väsentligaste frukten af 
det arbete med vetenskaplig bearbetning af den italienska delen af 
Tessinska handteckningssamlingen, hvarmed d:r Sirén liufvudsakligen 
varit sysselsatt under året, har han utgifvit ett tryckt verk på franska 
språket med 39 illustrationer: Dessins et tableaux de la renaissance
italienne dans les collections de Suède, Stockholm 1902,

Det under âr 1901 påbörjade arbetet med uppsättning å kar
tonger af den Tessinska handteckningssamlingen har under året 
fortsatts och omfattat inalles 667 teckningar, af hvilka 330 tillhöra 
de italienska skolorna, 337 andra skolor (7 tyska, 218 nederländska, 
112 franska). I främsta rummet hafva de mera värdefulla bladen 
utvalts, och är härvid särskildt att märka, att hela den dyrbara 
Reinbrandtsamlingen sålunda blifvit monterad på fullt tidsenligt sätt.

Arbetet, som utfördes genom hofbokbindaren G. Hedberg i 
museets restauratorsatelier under tiden 16 Juni— 12 September, öfver- 
vakades i fråga om de italienska teckningarna af d:r Sirén, i fråga 
om de öfriga af d:r Kruse.
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Af de sålunda monterade Rembrandtbladen bar ett urval af 29 
st. ingått i den Rembrandt-utställning, som den 2 November öpp
nades i gravyrsalen (se sid. 28).

Bland de under året förvärfvade handteckningarna erbjuder den 
å Bukowskis auktion d. 19 Mars inköpta savtlingen a f  ornaméntala 
handteckningar a f svenska konstnärer från 17oo-talet ett stort in
tresse. Samlingen, hvilken tillhört friherrinnan Kristina Johanna 
Eva Emerentia Leijonhufvud, f. Rålamb, och ursprungligen kommit 
från familjen von Eantingshausens egendom Granhammar, lär, enligt 
uppgift, ha legat i ett konvolut med påskrift »Rehn, Bouchardon 
m. fl.» Blott ett af bladen —  utkast till en vattenkonst med en 
naken egyptier stående mellan två fiskar på en stor röd porfyrvas 
—  är signeradt, nämligen med »Rehn» (dock knappast egenhän
digt), de öfriga äro anonyma. Genom jämförelse med andra blad 
i museets teckningssamling har emellertid amanuensen vid afdel- 
ningen dr. J. Kruse ansett sig kunna förslagsvis åsätta flerta
let af dessa ornaméntala kompositioner, nästan samtliga stam
mande från rokokoperioden, mästarenamn. »Den snälle och mun
tre hofintendenten», den mångkunnige och med så fin smak ut
rustade J. E. Rehn (1717— 1793) torde sålunda ha komponerat 
icke blott den nämnda vattenkonsten utan äfven åtskilliga andra 
blad, såsom ännu ett utkast till en vattenanordning, en brunn 
i rokokostil med .sjöjungfrur, vägganordningar i rokokostil, grupp 
af troféer och fanor, en grafvård med en genie hållande ett medal- 
jongporträtt af en kvinna och ett flyktigt utkast till en gobelin i 
rokokostil med svenska riksvapnet, måhända ett af utkasten till rygg
stycket i Adolf Fredriks tronhimmel väfdt af Duru och nu i Sta
tens Historiska Museum (jfr teckning af Rehn till denna i Eich- 
hornska arkitektur- och ornamentritningssaml. i N. M.) m. m. Den 
till Sverige inkallade franske skulptören J. Ph. Bouchardon (1711 —  
I753) torde få anses såsom upphofsmannen till några teckningar för 
ornamental skulptur, såsom en kartusch med två genier, af hvilka 
den ena håller upp en kunglig fransk krona, vidare ett ramverk 
krönt af Frankrikes dauphins vapen, flankeradt af en sittande genie 
med en dufva i famnen och nedtill visande staden Paris’ vapen, 
slutligen två fontän-anordningar med grottartad bakgrund samt med 
karyatider och putti m. fl. blad. Ur Burchard Prechts atelier 
torde stamma åtskilliga utkast till föremål i träskulptur: tafvelram 
med Sparre-vapnet, spegelramar, gueridon i barockstil prydd med 
en amorin, en kartusch med greflig krona och två sittande allego
riska kvinnogestalter m. fl. blad.
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Den af fröken Charlotte Bandelin genom konstnären Nils 
Kreuger skänkta samlingen af handteckningar, som utförts af Karl 
Samuel Grajf}nan (1802 — 1862), har likaledes sitt stora intresse. Den 
i sin ungdom så lofvande konstnären, hvars bana redan tidigt bröts 
af vansinne, uppträdde dels såsom landskapsmålare, dels såsom teck
nare för litografi. Att han verkligen var en begåfvad konstnär, visa 
dessa vid en Stockholmsk husauktion på Söder räddade teckningar 
i högre grad än både hans målningar och de af Billmark utförda 
litografierna efter hans skotska utsikter. De hastigt utkastade teck
ningarna förråda nämligen en friskhet, som åtminstone delvis gärna 
försvann i en sirligt utpenslad målning eller en glatt litografi. 
Samma iakttagelse kan som bekant göras beträffande andra samtida 
konstnärer, t. ex. dansken Lundbye. I den lilla samlingen finnas 
landskapsstudier såväl från Sverige (t. ex. ett par små friska studier i 
olja af Stockholms slott och en barrskog, som från utlandet, bland 
hvilka senare märkas studier af fiskarebåtar i Holland samt utsikter 
från Pyreneerna och södra Frankrike på 1830-talet. Vidare förekomma 
figurstudier, bland hvilka gruppen »Flyktiga fångar», ett manspor- 
trätt (själfporträtt?), samt förträffliga studier af djur och träd, sär- 
skildt sydländskt yppiga stora lindar.

Till belysning af prof. J. Aug. Malmströms (1829— 1901) konst- 
närsskap bidraga i sin mån de från konstnärens dödsbo skänkta 
teckningarna, bland hvilka märkas en akvarellskizz af en zigenar- 
familj och det intressanta utkastet i gouache till oljemålningen 
»Älfvalek». (Kruse).

Gravyrsamlingen (Looström, Kruse, Folcker, Siren) har ökats 
med 653 nr, hvaraf 429 nr genom köp, 116 nr såsom gåfva, 100 
nr kontraktsenligt öfverlämnade och 8 nr på annat sätt införlifvats 
med samlingen.

A. Köp.

Jan. 10. Die graphischen Künste, årg. X X V  jämte 2 bilagor till 
årg. X X IV : Jahresmappe d. Gesellschaft f. vervielfälti
gende Kunst in Wien 1901 samt Der grosse Wald, 
etsning af W. Hecht efter J. v. Ruysdael, 3 nr.

» Cust, L.: The National Portrait Gallery I, 1 nr.
Bode, W.: Rembrandt, Tief. VI, 1 nr.Febr. 7.
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Febr. 7.

Mars 7. 
April 4.

»

»

»

Maj 2.

» 31.

Sept. ro.
»

Nov. 7.

»

Hofstede de Groot, C.: Zeichnungen von Rembrandt van 
Rijn. Folge II, Rief. 2, i nr.

Eklund, P. B. : Porträttgalleri af framstående .svenske män, 
ny serie. H. 109— 128, 20 nr.

5 porträttgravyrer, 1 porträttlitografi, 6 nr.
Venturi, A.: La Galleria Crespi, 1 nr.
Alhard von Drach, C.: Urkundliche Nachrichten über 

noch . . .  zu Cassel vorfindliche Kunstgegenstände . .. 
H. 1. Aeltere Silberarbeiten, 1 nr.

Okänd: gravyr öfver rokoko-gevär, i nr.
Gravyrer af utländska mästare efter svenska målares ar

beten, 4 nr.
Gravyrer från 1400- och 1500-talen af tyskarne H. Alde- 

grever, familjen Hopfer, L. Krug, H. S. Lautensack, I. 
v. Meckenen, M. Schongauer, V. Solis, M. Zasinger och 
italienaren G. Ghisi, upptagna i Bartsch: Peintre-gra
veur, eller (några få) i Passavant: Peintre-graveur, 102 nr.

Carpelan, W. M.: Voyage pittoresque aux alpes norvé
giennes, Stockholm 1821— 23, i nr.

Vues norvégiennes, Stockholm 1826— 27, 1 nr*

Linnerhjelm, C.: Vitterhetsförsök, Stockholm 1795, explr 
med dedikationsetsning, 1 nr.

Uplands herregårdar, Stockholm 1881, 1 nr.

Boye, F.: Riksdagshistorien ifrån 1627 till och med 1823. 
Del. i — 2. Stockholm 1825— 27, i nr. Med porträtt
etsningar.

Martin, E. och F. E. : Allmogestycken, etsningar, 9 nr.

Hirth, G.: Kulturgeschichtliches Bilderbuch, Band V  o. 
VI, 2 nr.

Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina etc. 
Band VI, Lief 11 — 12. Band VII, Lief 1 — 12, 14 nr.

Tallberg, A.: Porträtt af Viktor Rydberg, fotogravyr med 
akvatintalavyr efter A. Edelfelt, 1 nr.

Berndes, A. U.: Gravyrer, 13 nr.
Martin, J. F.: Akvarellerade gravyrer, 6 nr.
Sierakowski: Amor och Psyke, ak vatin t agravyr efter J.

T. Sergel, 1 nr.
Martin, J. F.: Karlbergs slott, akvarellerad etsning, 1 nr.
Zorn, A. L.: Etsningar, 10 nr.
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Dessutom hafva under året inköpts diverse fotografier (referens- 
fotografier, afbildningar af sv. konstnärers arbeten, afbildningar af 
porträttmålningar m. m.), 225 nr.

B. Gåfvor.

Jan. 10.

Febr. 7.

Mars 7. 

April 4. 

Maj 2.

» 31.

» 31.

» 3 i-

Sept. 10.

Okt. 3.

»

»

A f grosshandlaren Artur Thiel:
Spielmann, I.: The Royal Pavilion. Paris International 

Exhibition 1900, i nr.
Af Sv. Slöjdföreningen:
Poreningens mönster för konstindustri och slöjd, årg. 

28, 1 nr.
A f arkitekten Agi Eindegren:
Ex-libris, etsningar af gifvaren, 7 nr.
A f kapten O. Gripensvärd:
Landskapsetsningar af gifvaren, 2 nr.
A f konstnären A. Tallberg:
Skotskt landskap, etsning af gifvaren, 1 nr.
A f firman Wahlström & Widstrand:
Svenskt Pantheon. H. 8— 10, 3 nr.
A f fil. d:r A. Blomberg:
Gustaf III till häst vid revolutionen 1772, gravyr af okänd 

italiensk mästare 1700-talet, 1 nr.
Af d:r John Kruse:
Andersson, N. E.: Vinterskymning å Stockholms ström, 

etsning, 1 nr.
A f grosshandlaren Ludvig Arosenius:
Franska litografier, scener från revolutionen 1830, 12 nr. 
A f konstsamlaren M. Fenaille, Paris:
Gravyrer efter målningar af N. Lafrensen d. y., 5 nr.
A f H. Maj:t Konungen:
Schreiber, W. L.: Manuel de VAmateur de la gravure au 

XV:e .siede, Tome IV, 1 nr.
Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens album 1901 i 2 ex. (med och utan skrift), 5 nr. 
Af sekreteraren K. Wåhlin:
Affisch af G. Munthe öfver nordiska konstutställningen i 

Krefeld 1902, 1 nr.
A f bokförläggaren Hasse V. Tullberg:
Les Maisons souveraines de 1’Europe, praktupplagan, ex. 

nr 34, samt Die souveränen Fürstenhäuser Europas, 
praktupplagan, ex. nr 20, 2 nr.
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Okt. 3. Af generalkonsul E. Philipson:
Die Rembrandtansstellung zu Amsterdam, 1 nr.

» Af herr J. Robert E. Dickson:
Die Rembrandtausstellungen zu London und Amsterdam, 

1 nr.
Dec. 15. Af herr P. L. Hj. Eneroth:

Etsningar af gifvaren, 3 nr.
» Af Nordin & Josephsons bokhandel:

Konstnärliga affischer, 35 nr.
» Af herr J. Robert E. Dickson:

Société internationale chalcographique 1886— 97, 1 nr.
» 29. Af herr J. Robert E. Dickson:

Rovinski, D.: L ’œuvre gravé de Rembrandt, 1 nr.
Dessutom hafva diverse fotografier skänkts af: arkitekt J. F. 

Olson, hofrättssekreteraren A. Durling, bildhuggaren C. Milles, rådman 
V. Noréus, herr A. Appelt, Köpenhamn, d:r F. R. Martin samt mu
seets tjänstemän, 24 nr, h varjämte diverse fotogravyrer och ljus tryck 
skänkts af: Generalstabens lit. anstalt, auditören frih. J. Rudbeck, 
fröknarna S. och C. Jansson och anonym gifvare, 7 nr.

C\ Kontrakts enligt dfverlämnade fotografier efter konstverk i 
Statens sam lingar:

Af Generalstabens Lit. Anstalt, 13 nr.
Af fotografen H. Lindeman, 55 nr.
Af Sven Scholanders fotografiaffär, 24 nr.
Af tidningen Iduns fotograf, 6 nr.
Af fotografen A. Blomberg, 1 nr.
Af bildhuggaren T. Lundberg, 1 nr.
Gravyrsamlingen har ytterligare ökats med 2 danska etsningar 

öfverförda från boksamlingen, 2 nr.
Till fotogravyrsamlingen har från biblioteket öfverförts 1 nr.
Till planschverksamlingen ha från biblioteket öfverförts jultid

ningarna Jul, Julkvällen och Julrosor samt Konstnärsförbundets års- 
häfte, samtliga 1902, äfvensom Figaro illustré, Salons de 1902, La 
société nationale des beaux arts, 5 nr.

Arets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i samlin
gen (Kruse), fördelar sig på följande sätt: Gravyrer och etsningar 
181 nr, litografier 13 nr, fotografier 349 nr, planschverk och foto- 
mekaniskt tryck (fotogravyrer, ljustryck, affischer) 110 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer, litografier samt 
fotogravyrer och ljustryck, hvilka framställa porträtt (gravyrer 30 nr,
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litografier 2 nr, fotogravyrer och ljustryck 6 nr) samt öfver årets 
accession af planschverk (64 nr) har lappkatalog upprättats (Kruse) 
likaså öfver äldre svenska gravyrer med 231 nr (Eooström) samt 
öfver 16 under året inkomna Martin-gravyrer och öfver porträtt i 
Gazette des beaux-arts, årg. 1875— 77 med 82 nr (Kruse).

Den beskrifvande förteckningen öfver Zorns etsningar har kom
pletterats med alltifrån 1898 till och med 1902 inkomna blad, 21 
nr (Kruse).

Beskrifvande katalog öfver samtliga under år 1883 inkomna 
litografier har utarbetats med 16 nr (Wåhlin).

Ornamentsticksamlingen, som upplades år 1901, har vidare 
fullständigats, i det äfven de svenska, norska och danska afdelnin- 
garna af hufvudsamlingen genomgåtts och ornaméntala blad uttagits 
och införlifvats med den nybildade samlingen. Därjämte ha i sam
lingen inordnats alla ornamentstick i en af Sv. Slöjdföreningen år 
1885 aflämnad större samling ornaméntala förläggsblad af alla slag. 
Ur samlingen af gravyrdubletter hafva sådana blad, som referera sig 
till kostymhistorien, uttagits och kronologiskt ordnats för att ingå 
såsom en särskild grupp i denna nybildade samling (Folcker).

Den i gravyrsalens mellersta af delning från och med den 7 Nov. 
1901 anordnade utställningen af gamla italienska handteckningar 
aflöstes under Maj månad af en af d:r F. R. Martin anordnad ut
ställning af bokband från 1500-talet till 1800-talets början tillhörande 
dels Kungl. Biblioteket och Nationalmuseum, dels anordnaren och 
andra privatpersoner. Därefter följde under tiden 4 Juni— 25 Okt. 
en utställning af moderna franska, tyska, engelska, holländska och 
belgiska litografier och etsningar, hvilken såsom tillfällig deposition 
utlånats af enskild person.

Slutligen följde, sedan såväl den sistnämnda utställningen som 
de i gravyrsalens båda sidoafdelningar kvarvarande utställningarna 
af graverade porträtt från den gustavianska tiden och moderna sven
ska och utländska grafiska blad upphört, en i hela gravyrsalen an
ordnad, den 2 November öppnad Rem brandtu tställn ing, hvilken om
fattar 29 originalteckningar (ur Tessinska samlingen), 61 etsningar, 
38 reproduktioner af handteckningar, 127 fotogravyrer efter målnin
gar samt 2 kolfotografier, samtliga tillhörande Nationalmuseum utom 
6 fotogravyrer och 2 kolfotografier, som tillhöra Hallins konsthandel 
och af densamma utlånats till utställningen (Kruse).

En synnerligen värdefull tillökning till gravyrs anilin gens äldre 
del bilda de å Bukowski-auktionen den 19 Mars inköpta bladen, alla
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af tyska gravörer från 1400- och 1500-talen utom ett, som stuckits 
af italienaren G. Ghisi (1520— 82). Bladen, hvilka stamma ur en sam
ling, som tillhört framlidna professorskan Sonja Kovalevsky, i hvars 
ägo den kommit genom arf från hennes far, äro delvis af stor sällsynt
het. Det äldsta af dem alla är guldsmeden och gravören Israel von 
Me ekenen's (slutet af 1400-talet, f  1503) bild af honom själf och 
hans hustru Ida (Bartsch 1). Som bekant har kopparstickskonsten så
väl i Tyskland som Italien utgått ur guldsmedernas verkstäder, och 
äfven ur gravyrhistorisk synpunkt är sålunda det gamla bladet af 
intresse oafsedt dess konstnärliga värde. Med ärlig och sanningskär 
realism, som erinrar om den van Eyckska konsten, har Meckenen i 
dessa mot hvarandra vända bröstbilder af ett medelålders par, afteck- 
nande sig mot ett praktfullt textilmönster, gifvit sitt eget fula ansikte 
med den stora näsan, de små halfslutna ögonen och den sömniga mi
nen vid sidan af sin hustrus gladare och vackrare ansikte med stora 
ögon, liten mun och vaken min. Exemplaret är något fläckigt och 
en smula söndrigt, men det är ett godt aftryck, i det hela i godt 
stånd och har kvar konstnärens monogram och hela underskriften: 
Figuracio. facierum. Israhelis. et. Ide. eius. Uxoris.

De öfriga tyska bladen äro alla af konstnärer, som tillhöra ge
nerationen efter Dürer och rönt ett bestämmande inflytande af dennes 
mäktiga konstnärsindividualitet. En af de främste bland de s. k. 
»småmästarne», guldsmeden Aldegrever (1502— omkr. 1555) är repre
senterad af flera blad med bibliska ämnen, af hvilka åtskilliga äro 
dubletter till föregående sämre exemplar i museet, samt af porträttet 
af Luther (B. 184) pendant till samme konstnärs bild af Melanchton, 
hvilket museet förut äger. Det nyförvärfvade porträttet är tyvärr 
ett mycket nött och gulnadt exemplar, men det torde vara svårt att 
numera komma öfver något bättre af den populäre reformatorns kon
terfej, som säkert gått flitigt mellan vänners och fienders händer. 
Museets exemplar af pendantbilden, Melanchton, är, antagligen af 
samma skäl, i föga bättre tillstånd.

I Augsburg verkade guldsmeds- och gravörfamiljen Hopfer, 
livilkens oftast handtverksmässigt utförda blad äro märkliga i tek
niskt afseende. Dürer hade experimenterat med att etsa på järn. 
och familjen Hopfer tar med mycken energi upp denna teknik, 
Dylika etsningar på järn äro i allmänhet af en viss grof och suddig 
men stundom kraftig verkan; så är också fallet med de nu förvärf- 
vade bladen af Daniel Hopfer (7 1536), bland hvilka märkas profil
porträttet af kejsar Maximilian I (B. 79) och bilden af dennes hofnarr 
Conrad von der Rose (B. 87). Det senare bladet (hvilket förut i
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Epreuve 2 finnes i samlingen) erhölls i Bpreuve 3, som har den för
villande öfverskriften: »Claus Stürtz den Becher». Denna öfverskrift, 
som skall beteckna den beryktade sjöröfvaren Stortebecker, lär hafva 
åsatts den glade och martialiske hofnarrens bild, på det att afsätt- 
ningen af densamma skulle gå så mycket raskare. Äfven några 
ornamentstick af Daniel Hopfer inropades. Af de mindre kända 
Hieronymus och Lambert Hopfer förvärfvades en del kopior efter 
Dürer jämte den förres porträtt af juristen Leopold Dick (B. 61) 
och ett ornamentstick af den senare.

Af den produktive Nürnbergermästaren Virgil Solis (1514— 62) 
förvärfvades ett flertal gravyrer. Här märkas särskildt några af de 
i nutidens konstindustrimuseer eftersökta fina och fantasifulla orna
mentstick för vapengravering, guldsmedsarbeten o. d., i hvilka denne 
gravör liksom Aldegrever och andra »småmästare» excellerade.

Det ståtligaste bladet i hela denna samling ganunaltyska gra
vyrer är dock nürnbergaren H. S . Lautensacks (1524— 63) här afbil- 
dade stora midjestycke af juristen och senatorn i Nürnberg d:r Georg 
von Roggenbach (pl. 6), förevigad af konstnärens grafstickel och etsnål 
anno 1554 vid 38 års ålder. Den af bildades namn förekommer ej 
på själfva gravyren, hvilken blott i en grekisk inskrift presenterar 
honom som en »god man», hvadan Bartsch upptagit porträttet såsom 
obekant, men Passavant har på Berlinerkabinettets exemplar funnit 
nyssnämnda beteckning i gammal påskrift. Bladet är ett fram
stående exempel på solid tysk porträtteringskonst efter Dürer och i 
hans anda, och bilden af denne Nürnberg-patricier med de stora, 
förnämt half slutna ögonen, den kraftigt böjda näsan och den egen
domliga, fint tecknade munnen hör till dem, som etsa sig in i be
traktarens minne. I bakgrunden har konstnären raderat en pitto
resk vy af en stad med gafvelhus, skyddade af en tinnkrönt borg 
uppe på en klippa, dit en fästningsmur slingrar sig upp. Tvifvels- 
utan visar denna vy det gamla Nürnberg, som Dürer på liknande 
vis, ehuru från annat håll, framställt i sitt kopparstick med den hel. 
Antonius (B. 58). Landskapet i Altdorfers art med ett risigt träd 
i förgrunden och liksom hos Altdorfer utfördt med etsnålen gör en 
mycket frisk och vacker verkan. Själfva porträttet är delvis grave- 
radt (särskildt ansiktets modellering), delvis etsadt —  en blandnings- 
teknik, som Lucas van Leyden varit den förste att använda (i sitt 
porträtt af kejsar Maximilian 1520) och som Lautensack gärna tog 
upp i sina porträttgravyrer, af hvilka flera förut finnas i museet.

Giorgio Ghisis stora kopparstick Venus och Adonis (B. 42) är 
en god exponent af typiskt italiensk gravyrkonst.
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Bland årets förvärf af svenska grafiska blad märkas fyra å konst
auktion i Wien inropade gravyrer efter svenske mästare (2 Maria 
Teresia-porträtt af M. Meytens d. y. och G. De Marées porträtt af 
kejsar Karl VII och hans gemål), de 5 gravyrerna efter Lafrensen d. y., 
hvilka den parisiske konstsamlaren Maurice Fenaille skänkt, vidare 
ett antal Martin-blad’ några svartkonstblad af A. U. Berndes af sär- 
skildt utsökt beskaffenhet, somliga före all skrift, och 10 etsningar 
a f Zorn. Ett blad af mera kuriositets- än konstintresse är po
lacken Sierakowskis akvatintagravyr efter Sergels Amor och Psyke. 
Denne greflige gravör-dilettant var, som man ser af ett af honom 
själf likaledes i akvatintagravyr utfördt visitkort i museets samling, 
Polens chargé d'affaires i Stockholm och hörde till Sergels umgän
geskrets. (Se bilden af honom å Sergels karrikatyrteckning af en 
fest å Lilla Nyckelviken befintlig i museet och afbildad i Göthes 
Sergel-monografi, sid. 194).

Planschverksamlingen, som särskildt anlitas af den stora publi
ken och är af den största vikt för dess konstuppfostran, har under 
året erhållit sin värdefullaste tillökning tack vare tvenne mecenater: 
generalkonsul Ernst Philipson och herr J. Robert E. Dickson. Den 
förre har öfverlämnat det stora fotogravyrpraktverket öfver Rem- 
brandt-utställningen i Amsterdam 1898, den senare såväl det mot
svarande verket öfver Rembrandt-utställningen i London 1899 som 
ryske senatorn Rovinskis 1890 utgifna verk öfver Rembrandts etsnin
gar, illustreradt med 1,000 fototypier och afbildande mästarens samt
liga etsningar i samtliga états (variationer af plåten genom tillägg 
och ändringar). Genom dessa frikostiga gåfvor vid sidan af förut
varande Rembrandtverk i museets planschverksamling är studiet af 
den enastående germanske mästaren väl tillgodosedt i National
museum. I betydlig mån har genom dessa nya verk anordnandet 
af Rembrandt-utställningen i gravyrsalen möjliggjorts.

Herr Dickson har ytterligare öfverlämnat en högst värdefull gåfva 
till planschverksamlingen, nämligen: Société Internationale Chalco- 
graphiqué's samtliga publikationer från sällskapets stiftande 1886 till 
dess upplösning 1897, hvilket verk i förträffliga fotogravyrer, åtföljda 
af sakrik text, meddelar afbildningar af en mängd af gravyrkonstens 
allra äldsta produkter i Tyskland och Italien, hvilka numera före
komma endast i ett eller några få exemplar i något af de stora 
europeiska koppars ticks-kabinetten (Kruse).
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Konstslöjdafdelningen (Looström, Folcker, Upmark). 
Tillökningen under året utgör tillsammans 212 nr, af hvilka 

14 förvärfvats genom köp samt 198 nr erhållits i gåfva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1901 Tillväxt Summaårs slut 1902

Keramiska föremål........................................... 5 ,139 19 5,158
Glas ............................................................... 711 I 73 884
Em alj.................................................................. 584 584
Guld och silfver ...................... ....................... 471 13 484
Ur......................................................................... 365 _ 365
Oädla metaller ................................................. 1,009 2 1,011
Möbler (träföremål)......................................... 627 2 629
Elfenben 0. d..................................................... 160 2 162
Sten .............................. .................... 249 _ 2 4Q
Textil konst ..................................................... 1,008 1

t J

1,009
Diverse . ............................«.... 608 608

Summa 10,931 212 ” 443

A. Köp.

Febr. 7.

» 7-

April 4.

Maj 31. 
Sept. 10.

10.

Grupp i elfenben: Silenus, sittande, lyfter Bacchusbarnet, 
som griper efter en drufklase, hållen af en nymf. —  
Sydtyskt arbete 1600-talet.

Flamsk väfnad, dynvar, mönstermotiv: strid mellan foglar, 
komp. och väfd af fröken Ingeborg Arbo. —  Modernt 
norskt arbete.

Soppterrin af flintporslin med lock, oval, dekor, tryckt i 
svart med landskap (Tullgarns och Leckö slott). Märkt 
Rörstrand — 1800-talets början.

Chiffonier af mahogny. 1820-talet
Fat af fajans. Sign. P. H. B . (Peter Hannong Haguenau 

—  Balthasar). —  1700-talets förra del.
Flaskställ (»porte-burette») af fajans. Sign. J. H. (Josef 

Hannong, Strassburg) —  1700-talets förra del.
Fat af fajans. Sign. (Frankenthal) 1700-talets midt.» 10.
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Sept. io.

» I o.

I O .

» i o.

i o.

» I o.

Okt. 3.

Blomskål (Jardinière) af fajans; ej sign. Rouen 1700- 
talets förra del.

Vattenbehållare (Fontaine) af fajans; ej sign. Rouen 1700- 
talets förra del.

Soppterrin af tenn, oval rokokoform. Stämplar: JÖ N 
KÖPING, kontrollmärken, mästaremärke A. H. D. 
(Adolf Helleday) samt årsbokstaf Z 2 (?). Svenskt ar
bete, 1700-talet.

Gångjerns- och låsbeslag af silfver och messing, rikt dekor, 
genombrutet och graveradt arbete med Strumpebands- 
ordens devis samt kurfurstens af Sachsen vapen och 
årtalet 1680.

Porträttmedaljong i svart porslinsmassa: kompositören B.
Crusell. Sign.: Posch f  1826, Rörstrand.

Ljusarm af messingsplåt, trearmad, med inskrift: JOACHIM 
SACH TLEBEN . —  CH R ISTIN A LO R E N TZ — 1658. 
Svenskt arbete.

Psalinboksspännen af silfver, ett par, i drifvet arbete; rokoko. 
1700-talets midt.

B .

Febr. 7.

April 4.

» 4.

Maj 2.

Gåfvor.

A f grosshandlaren Vilhelm Bendix:
En samling glaskärl (173 nummer) omfattande skålar, 

flaskor, kannor, pokaler, bägare och dryckesglas m. m. 
af orientalisk, venetiansk, böhmisk, tysk, svensk o. a. 
tillverkning från 1400 -  1800-talen.

Af grosshandl. Hjalmar Troilius:
Praktskrin, utfördt i ädla träslag, maroquin och brons 

med målningar i miniatyr, modernt tyskt arbete. Sign. 
August Klein, Wien. (Har utgjort en liedersgåfva till 
generaldirektören C. O. Troilius från tyska järnvägs- 
föreningen).

Enl. testamente af fröken Karolina Emilie Elisabet Kock:
Fingerring af guld med emalj. Svenskt arbete från år 

1800.
Af kapten A. F. B. von Schinkel, Karlskrona:
Fat af fajans dekor, i färger. Slesvig-Holstein. 1700 talets 

senare hälft.
Fat af fajans dekor, liknande föreg. Slesvig-Holstein. 

1700-talet.
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Maj 2.

» 3 i -

N ov. 7.

Dryckeskanna af fajans, dekor, i blå camaieu. Sign. (Rör
strand 1759).

Dryckeskanna af fajans, dekor, i blå camaieu. Ej sign. 
(Rörstrand).

Dryckeskanna af fajans, dekor, i blå camaieu. Ej sign. 
(Delft. 1700-talet).

Dryckeskanna af fajans, dekor, i blå camaieu. Sign. L. 
(Delft. 1700-talet).

Dryckeskanna af fajans, dekor, i blå camaieu. Ej sign. 
(Delft. 1700-talet).

Genom testamente (28/I2 1901) af kronofogden Z. Blom- 
qvist:

Grupp i biscuit: Diana, omgifven af årstiderna. Sign. (La 
Courtille). 1700-talets senare del.

Genom testamente af grosshandl. Joh. H. Scharp och 
hans maka fru Klara Scharp, f. Westman:

Dryckeskanna af silfver i rikt drifvet och ciseleradt ar
bete med figurframställningar (kring lifvet Lukretias 
död — på locket Proserpinas bortröfvande). Sign.: N. 
(inom sköld) och en krona. 1600-talet.

Nautiluspokal i fattning af silfver, buren af en delfin. 
Sign.: Danska kontrollmärken och stämplar från 1697 
— 1700.

Nautiluspokal i fattning af silfver, buren af en »putto». 
Ej sign. Tysk 1600-talets slut.

Skål med lock af silfver, filigranarbete på förgyld botten. 
Märkt: I. F. S. 1700-talet.

Bägare af silfver med lock, filigran arbete på förgyld bot
ten, med insatta medaljonger i emalj. Märkt: Stock
holms kontrollstämpel —  R. W. K. —  H. 1700-talet.

Bägare lik föreg. Samma märken.
Bägare af silfver med lock, filigranarbete på förgyld bot

ten. Märkt: I  F. S.
Skrin af silfver i helt filigranarbete. Märkt: Stockholms 

kontrollstämpel. 1700-talet.
Prydnadspjes af silfver, helt filigranarbete i form af ett 

ägg. Kinesiskt arbete.
Statyett af elfenben —  Aposteln Petrus. Tyskt arbete 

1600-talet.
Genom testamente af grefve Tom Piper:
Dosa (tabatière) af guld, graveradt och guillocheradt arbete
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med infattadt miniatyrporträtt af grefvinnan Ebba Piper, 
f. Ruuth. Sign. D. Bossi f  1807. Kejsarstil.

Nov. 7. Af kapten A. F. B. v. Sehinkel, Karlskrona.
Grupp af porslin —  herde och herdinna med lam, dekor, 

i färger. Sign. (Köpenhamn) A. H. Danskt arbete, 
1700-talets senare hälft.

Kopp med fat, prydda med adliga ätten Stålhandskes 
vapen i guld och tusch. Kinesiskt, 1700-talet.

» 7. Af H. K. H. Prins Christian af Danmark genom H. K.
IL Prins Eugen:

Dessert-tallrik af porslin, med monogrammet C. A. (Christian- 
Alexandrine) under kungl. krona, brädden i genombrutet 
arbete. Sign. (Bing o. Gröndahl, Köpenhamn). Modern. 

Dec. 15. A f kapten A. F. B. v. Sehinkel, Karlskrona.
Tallrik prydd med adliga ätten Celsings vapen samt bor- 

dyrer, blått och hvitt. Kinesisk, 1700-talet.

De under året gjorda inköpen hafva som vanligt haft till syfte 
att förvärfva sådana konstslöjdalster, af hvilka exemplar saknats i 
samlingen och hvilka vare sig från typologisk synpunkt, för sin säll
synthet eller sitt större konstnärliga värde varit egnade att på i 
möjligaste mån tillfredsställande sätt komplettera. De ringa medel, 
hvaröfver museet för detta ändamål förfogar, lägga emellertid allt- 
jämnt väsentliga hinder i vägen för förvärfvandet af verkligt fram
stående, representativa prof af högre konstindustriel tillverkning —  
särskildt då priserna på dylika föremål från äldre tider i konstmark
naden sprungit upp till en förut ej anad höjd. Inköpen måste där
för hufvudsakligen begränsas till sådana föremål, som äga mindre in
tresse för den enskilde samlaren, men dock från stil- och mönster
synpunkt tillfredsställande representera någon af konstslöjdens arter 
under en viss epok.

Bland årets accession är från denna synpunkt märkligast ett 
garnityr af beslag i silfver och messing dateradt 1680. Det syn
nerligen prydliga arbetet i genombruten och graverad silfverplåt, 
framställande ett rikt, stiliseradt växtmönster, bär strumpebandsordens 
bekanta devis samt Kursachsens vapen. Det torde således kunna 
anses vara utfördt i England och hafva tillhört ett förvaringsskrin 
för denna ordens insignier, öfverlemnade till regerande kurfursten af 
Sachsen. Denne var då Johan Georg III, hvilken just 1680 vid 
33 års ålder tillträdde regeringen och dog år 1691. Han var för
mäld med prinsessan Anna Sofia af Danmark, dotter till Fredrik III
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Tillhörande grossliandl. och fru Scharps testamente.
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hans söner, Henrik och Johan, samt sonsonen Henrik d. y. blefvo 
guldsmeder. Hans enka och en sondotter gifte sig med mästare i 
samma yrke. Själf blef han mästare år 1687 och dog såsom ålderman af 
skrået år 1722. Att han var en af sin tids förnämsta guldsmeder i 
hufvudstaden bestyrkes däraf, att hans namn ganska ofta förekom
mer i kungliga räkenskaper från 1700-talets början jämte tidens 
främste guldsmedsuamn, såsom en Peter Henning, en Cousinet; han 
kallas där »Monsieur» W. och skrifver sjelf sina räkningar på tyska, 
hvaraf torde framgå, att han var en af de många inflyttade handt- 
verkare, som i slutet af 1600-talet slogo sig ned i vårt land.

En annan märklig pjes bland det Scharpska silfret är den stora 
skålen med lock, också den utförd i rikt filigranarbete; den bär 
märket I. F. S., en på fili granföremål synnerligen ofta förekommande 
signatur, hvars tolkning tills vidare icke är gjord (se pl. 12).

Ännu en gåfva bör särskildt nämnas. Det är en grupp i por
slin framställande en herde och en herdinna, omgifna af några lam 
och en hund. Pjesen, som är dekorerad i färger, förskrifver sig från 
Köpenhamns kungliga fabrik, och dess signatur A. H. 1785 visar, 
att den formats af den i Köpenhamnsfabrikens historia framstående 
modellören Andreas Hald. Den är skänkt till museet af kapten 
Axel von Schinkel, som med gåfvan af denna i konstmarknaden 
högst dyrbara pjes gifvit ett nytt och vackert bevis på sitt intresse 
för konstslöjdsamlingens värdiga tillökning. (Folcker).

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 422 
nr, hvaraf tidskrifter (tidskriftshäften) 238, allmän konsthistoria 36, 
arkitektur 10, skulptur 1, måleri 25, kataloger och diverse 110, 
konstslöjd 2.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af: H. M. K ON U N GEN , 
H. K. H. prins Eugen, Generalverwaltung der Königl. Sammlungen 
(Berlin), Direction der Königl. Gemäldegalerie (Dresden), Ministeriet 
for kirke- og undervisnings-væsenet i Danmark, Upsala universitet, 
Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Vitt.-, Hist.- o. Antikv. akademien, 
Kungl. akademien för de fria konsterna, Stockholms stadsfullmäktige, 
Sv. Slöjdföreningen, Sv. Teknologföreningen, Sv:s allmänna konst
förening, Sv. konstnärernas förening, Konstnärsförbundet, Pressens 
lotteri, Nordiska museets styrelse, Närkes fornminnesförening, Re
daktionen af Ord och bild; museer och utställningar i Altona, Cin
cinnati, Göteborg, Krefeld, S:t Louis, Malmö, Padua, Trondhjem; 
konstliandlarne J. M. Heberle, W. A. Mansell, F. Müller, Ch. Sedel-
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meyer, C. J. Wawra, K. U. Palm (Bukowski); generalkonsul O. 
Heilborn, rektor K. Lundberg, hrr O. Landtblom, K. Schnitler; 
förff. dr J. H. von Hefner-Alteneck, W. Neumann, frk S. Leijon- 
hufvud samt tjenstemän vid Nationalmusei konstafdelning.

Depositioner och flyttningar.

A.

a )

Maj 2.

» 3 1-

b)

April 4.

» 4.

» 4.

» 4.

c )

April 4.

d)
Juni 4.

Deponerade i Nationalmuseum.

Sku Ip tur fö r  em ål:

Af Upsala studentkårs direktion:
22 st. täflingsskizzer till det tillämnade Sten Sture-monu- 

mentet i Upsala. Återställda.
Af d:r F. R. Martin:
Porträttbyst i brons af Victor Hugo, utförd af A. Rodin. 

Återställd.

Målningar:

Af finske konstnären A. Edelfelt:
Porträtt af prof. P. Krohn och hans son Mario samt af 

intendenten E- Nordström och operasångerskan Aino 
Ackté. Återställda.

Af grefvinnan Elisabet Wachtmeister, f. von Plåten:
Porträtt af densamma, af A. Edelfelt. Återställdt.
Af fru L. Reuterskiöld, f. Nordenfalk:
Porträtt af densamma, af A. Edelfelt. Återställdt.
Af direktör Sven Palme:
Porträtt af friherrinnan F. von Born samt af fru Hanna 

Palme, af A. Edelfelt. Återställda.

Teckningar:

Af finske konstnären A. Edelfelt:
Teckningar och illustrationer till Runebergs Fänrik Ståls 

sägner, 232 blad pennteckningar, oljemålningar, kolrit
ningar, akvareller och gouacher. Återställda.

Grafiska blad:

A f enskild person:
En samling moderna franska, tyska, engelska, holländska 

och belgiska litografier och etsningar, utställd i gravyr
salen (se sid. 28). Återställd.
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e) Konsts loj dalster:

Maj i. Af d:r F. R. Martin:
En samling bokband från 1500-talet till 1800-talets början 

utstäld i gravyrsalen (se sid. 28). Återställd.
Den af herr V. Bendix förut deponerade samlingen af glas har 

numera såsom gåfva af ägaren införlifvats med konstslöjdsamlingen
(se sid. 34).

B. T ill Nationalmuseum ha flyttats:

Från Gripsholm för att restaureras:
Krafft, D. von: Magdalena Sibilla af Mecklenburg... Grhm, nr 7
Okänd: Margareta Vasa ..................................................... » » 451
Scheffel, J. H.: Göran Nordberg ....................................  » » 1009
de Marées, G.: Margareta Ch. Raab .............................  » » 211

De till jubileumskonstutställningen i Karlsruhe 1902 utlånade 
taflorna:
H. K. H. Prins Eugen: Sommarnatt.......................... N. M. nr 1502
Björck, O.: Porträtt af H. K. H. Prins Eugen ...... » » » 1482

hafva återställts.

C. Frän Nationalmuseum ha flyttats:

a) Till Pradogalleriet i Madrid för färdigmålning genom konst
nären :
Rosen, G. von: Porträtt af infanten Don Baltasar

Carlos, kop. efter Velasquez ................................  N. M. nr 1347
Återställd.
b) Till utställningen af väfda tapeter i Nord. museets byggnad 

å Eejonslätten:
5 väfda tapeter tillh. Kungl. Husgerådskammaren och depone-

rade i Nationalmuseum:
Hiskias historia, 2 tapeter........................................  H. G. K. nr 1 —  2
Stridsscen, 1 tapet............................................  » » » » 4
Vilds vinsjakt » ..........................................  » » » » 12
Scen ur Meleagers historia, 1 tapet........................ » » » » 139

Återställda, utom nr 12 och 139, som skola restaureras. 
Porträtt af drottning Kristina, väfdt i tapisseri N. M. nr 380

» » öfverintend. Hårlem an, » » Grhm, » 1332
» » zar Peter I, » » » » 1 2 7 1
» » Eudvig X V  » » » » 1 1 8 9
» » prinsessan Sofia Albertina » » » utan nr.
» » Gustaf III, » » Drhm, utan nr.
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Tapet med blomstermotiv, väfd efter ritning af G. Wennerberg, N.
M 94/
1VJ-  /1897  •

Samtliga återställda.
c) Till Örebro för Närkes Fornminnesförenings historiskt-topo

grafiska utställning för Örebro län:
Anckarsvärd, J. A.: Attersta kvarnar i Närke 1825, sepiateckning. 
Martin, E.: Olshammars kyrka, akvarell, N. M. 410/84.
Scholander, F. W.: Örebro borggård 1865, blyertsteckning.
Sergel, J. T.: Porla brunnsgäster 1812, sepiateckning, N. M. m /93. 
Cronstedt, Eva: Smedja vid Axbergshammar, tuschlavyr.
Winqvist, J. A.: Bron öfver Svartelfven vid Hammarn, blyerts, N. 

M. <»/90.
Okänd: Utkast till nybyggnad vid Eoka, pennteckning, N. M. 1139/90.
P'otografi af Quistbro kyrka.......................... Upmarks top. saml. 465

» » Bodarne » .......................... » » » 464
Återställda.
d) Till Gripsholni återflyttade efter verkställd restaurering:

Ehrenstrahl, D. K.: G. Durietz .....................................  Grhm nr 208
» Beata De la Gardie ...................  » » 214

Meytens, M. van, kop. efter: Kejsar Karl VI ............   » » 307
» Kejsarinnan Elisabet Kristina .........  » » 308

Elbfas, J. kop. efter: Klas Kr:son Horn .........  » » 636
Ehrenstrahl, D. K. » » Åke A:son Natt och Dag » » 964
Elbfas, J.: Kristina Sture .................................................  » » 1458
Pesne, A.: Eovisa Ulrika .................................................  » » 328
Meytens, M. van: Sofia Rosenhane ................................. » » 221
Okänd: Åke Tott..................................................................  » » 1678
Merian, M.: Gustaf II Adolf..............................................  » » 1675
De Marées, G.: Ulrika Eleonora d. y ..............................  » » 1410
Okänd: Nils A:son Posse d. y ............. . Grhm (N. M. förr. nr 23)

» Anna Stake.................................................  ( » » » » 24)
Därjämte har till Gripsholm återställts porträttmedaljong i gips 

af A. G. Silfverstolpe (Grhm nr 1510), hvarjämte dit jämlikt Nämn
dens beslut öfverflyttats:
d’Agar, Jakob: Kristian V  af Danmark, N. M. förr. nr 184. 
Skjöldebrand, E. G.: Karl XV:s son, hertigen af Södermanland, 

Grhm nr 1787.
e) Till Upsala och Lunds universitets resp. konstsamlingar samt 

till Kalmar, Venersborg och Örebro resp. museer hafva de enligt 
Kungh Brefvet af den 8 Mars 1901 utgallrade målningarna (se Års
berättelsen för 1901, sid. 24— 27) under året afsändts.
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Samlingarna å de kungl. lustslotten.

i. Gripsholm. Den stora tillväxt, porträttsamlingen å Grips- 
holms slott vunnit under det senaste årtiondet och det i följd däraf 
strängt anlitade utrymmet i slottets lokaler, hvilket under nuvarande 
förhållanden knappast medgifver plats för ytterligare förvärf, gör det 
nödvändigt att under den närmaste tiden företaga en utgallring af 
sådana målningar, som i sin egenskap af dubletter äro obehöfliga 
eller ur vare sig konstnärlig eller historisk synpunkt mindre lämpa 
sig för att ingå i samlingarna därstädes. Ett underdånigt förslag är 
af mig i detta afseende sedan någon tid under utarbetning, men 
torde till följd af sin omfattning och de många synpunkter, som 
måste tagas i betraktande vid en sådan utgallring, icke komma att 
för Eders Kungl. Maj:t framläggas förr än nästkommande höst. I 
och för nödiga omflyttningar bland målningarna samt för att bereda 
bättre plats åt nyrestaurerade porträtt, i all synnerhet åt den af H. 
M. Konungen skänkta såväl ur konstnärlig som historisk synpunkt 
högst värdefulla Mälsåkersamlingen, som till stor del ännu kvarstår 
i Nationalmusei vindsvåning, blef det emellertid önskligt, att en 
partiel utgallring företogs redan under 1902 af sådana delvis gan
ska stora målningar, hvilka onödigtvis upptoge plats och icke vore 
af intresse för Gripsholmssamlingen.

Med anledning häraf ingick Nationalmusei Nämnd den 3 Okt. 
till Eders Kungl. Maj:t med en underdånig framställning att få ur 
Gripsholmssamlingen utgallra 15 målningar, hvilket Eders Kungl. 
Maj:t täcktes i nåder bifalla, hvarefter desamma intogos till Stock
holm för att restaureras. För detta ändamål kvarstå de ännu i mu
seum. Närmare redogörelse för detta ärende kommer att ingå i års
berättelsen för 1903.

Arbetet med upprättandet af ett hufvudinventarium öfver por
trättsamlingen har under året fortsatts, liksom samlingen i mindre 
väsentliga delar omordnats.

De besökandes antal har under sommaren ej varit så stort som 
eljes, hvilket har sin förklaringsgrund i den otjänliga väderleken. 
Af de vid samlingarnas förevisning influtna medlen ha i öf verens- 
stämmelse med Kungl. Brefvet af den 24 Maj 1901 på National
musei andel för år 1902 kommit kr. 449,31 (föregående år kr. 652,95). 

Fritt tillträde till slottet och samlingarna beviljades deltagarne i som
markurserna i Stockholm, hvilka till ett antal af omkring 500 per
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soner besökte Gripsholm den 13 Augusti under ledning af 111ig, 
amanuensen E. G. Folcker och skriftställaren Georg Nordensvan.

Rörande restaureringar i samlingen se sid. 19.
2. Drottningholm. Å  Drottningholm har besiktning förliden 

sommar ägt rum särskildt af J. F. Eemkes stora bataljmålningar, 
som skildra konungarna Karl X:s och Karl XI:s drabbningar, hvilka 
ha sin plats i de åt nordost vettande gallerierna i slottets bägge 
våningar, där de äro inboaserade i väggarna. De befinna sig för 
närvarande i ett ganska dåligt skick och stå förfallet nära. Hufvud- 
sakliga anledningen härtill ligger utom i deras ålder i den starka 
temperaturväxling, hvilken lokalerna äro underkastade. Sommaren 
år 1890 undergingo de senast en restaurering. Två alternativa för
slag förelågo då, det ena att dukarna skulle nedtagas från väggarna 
och fullständigt restaureras, förstärkas med ny duk, då alla lossnande 
färgpartiklar åter kunde fästas, bortfallna delar lagas och de gamla 
retuscherna borttagas, hvarefter dukarna, spända i kilramar, skulle 
upphängas så, att luften cirkulerade mellan dem och väggen. Det 
andra förslaget gick endast ut på att underkasta dem en mindre 
genomgripande restaurering.

Detta senare förslag kom då till utförande. Emellertid äro dessa 
dukar nu åter i behof af att restaureras. Nödvändigt blir därför, att de 
urtagas ur väggarna och anordnas så, att luften har tillfälle att 
spela in mellan dukarnas frånsida och muren, till förhindrande af 
mögelbildningar. Detta arbete var afsedt att utföras förliden som
mar, men som fråga lär vara, att Drottningholms slott i den när
maste framtiden skall undergå en mera genomgripande restaurering, 
torde äfven de nämnda bataljmålningarnas iståndsättande lämpligast 
böra uppskjutas till samma tid.

De i Drottningholmsparken placerade marmorstatyerna hafva 
samtliga undergått en grundligare rengöring. Vid af 111ig och musei 
konservator, professor P. D. Holm, den 2 September företagen be
siktning å desamma har det visat sig, att de marinorpiedestaler, 
hvarpå de stå, äro i ett synnerligen bristfälligt skick och hota att 
delvis falla sönder, hvarför det torde blifva nödvändigt att i den 
närmaste framtiden vidtaga åtgärder mot deras förstöring. Öfver 
den gjorda besiktningen har ett detaljeradt instrument uppsats, som 
angifver de delar af figurerna, som under århundradenas lopp afsla- 
gits eller på annat sätt förkommit.

Personalen. Intendenten har åtnjutit semester, under hvilken 
amanuenserna Kruse (i 2 veckor) och Göthe (i 4 veckor) författ-
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ningsenligt uppehållit intendentsbefattningen. Intendenten har i konst
ärenden under en vecka företagit en resa till Berlin.

Amanuensen dm Göthe har åtnjutit semester, under hvilken e. o. 
amanuensen Folcker uppehållit hans befattning. Äfven under d:r 
Göthes tjänstgöring som intendent har Folcker uppehållit hans be
fattning.

Amanuensen d:r Kruse har åtnjutit semester, under hvilken e. o. 
amanuensen Wåhlin uppehållit hans befattning. Dessutom har d:r 
Kruse åtnjutit en månads tjänstledighet för hälsans vårdande, och 
har hans befattning under denna tid uppehållits af e. o. amanuensen 
Folcker. Under d:r Kruses tjänstgöring som intendent har e. o. 
amanuensen Sirén uppehållit hans befattning.

Sekreteraren Wåhlin har åtnjutit en månads tjänstledighet, un
der hvilken d:r Kruse bestridt sekreteraregöromålen. Wåhlin har i 
4 veckor innehaft amanuensförordnande.

e. o. Amanuensen Folcker, som tjänstgjort 3 dagar i veckan, har 
i 8 veckor innehaft amanuensförordnande. Såsom juryman vid den 
internationella konstslöjdutställningen i Turin har Folcker åtnjutit 3 
veckors tjänstledighet.

e. o. Amanuensen f i l . lic. Upmark har tjänstgjort 3 dagar i vec
kan intill den 1 Maj, då han i anledning af erhållen anställning vid 
Nordiska museet lämnade sin befattning vid Nationalmuseum.

e. o. Amanuensen fil. d:r Sirén liar tjänstgjort 3 dagar i veckan 
och i 2 veckor innehaft amanuensförordnande. Sirén har under 
årets lopp åtnjutit sammanlagdt 16 veckors tjänstledighet för konst
studier i utlandet, företrädesvis vid handteckningssamlingen i Uffi- 
ziernas galleri i Florens.

Tafvelrestaur atören Jaens son har med understöd af Gripsholms - 
medel jämlikt Kungl. Brefvet af den 8 Mars 1901 i omkring 3 må
nader uppehållit sig i München, där han under ledning af professor 
Alois Hauser tagit kännedom om nyare, i utlandet förekommande 
metoder för restaurering af äldre målningar.

Tjänsteresor. Intendenten har i tjänsteärenden företagit resor 
till Gripsholm 14 dagar, till Drottningholm 3 dagar och till Rosers - 
berg 1 dag, d:r Göthe till Gripsholm 3 dagar, e. o. amanuensen 
Folcker till Gripsholm 8 dagar och till Rosersberg 1 dag.
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Utgifna arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1902:

vStatens konstsamlingarvS tillväxt och förvaltning 1901. Under
dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 37 sid., n:r 26 
af Meddelanden från Nationalmuseum.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor och 
vattenfärg i Nationalmuseum. ic8:de upplagan. Red. af G. Göthe.

Tjänstemän vid Nationalmuseum ha under året offentliggjort:

Lo o ström, L ., Årsberättelse afgifven på Kongl. Akademiens för de 
fria konsterna högtidsdag den 30 Maj 1902.

Göthe, G., redigerat en tysk upplaga af »Nationalmusei konstskatter, 
utförda i ljustryck af Generalstabens Eitogr. anstalt. Text af 
G. Göthe». Den tyska öfversättningen verkställd af E. Schard. 

----- , Anmälningar af G. Nordensvan, Gripsholm och dess konst
skatter i Nord. Tidskrift 1902, sid. 401— 416 samt af O. Sirén, 
Dessins et tableaux de la renaissance italienne dans les collec
tions de Suède i samma tidskrift, sid. 481— 488.

Kruse, J Petter Gabriel Wickenberg 1812 — 1846. Sveriges A ll
männa Konstförenings Album X, med 46 bilder. 68 sid. 
Stockholm 1902. Fol.

----- , En gammalflorentinsk bildkrönika och en teckning i Natio
nalmuseum. Ord och Bild 1902, sid. 276 — 282.

Folcker, E. G., redigerat Meddelanden fr. Sv. Slöjdföreningen I, II 
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Siren, 0 ., Carl Gustaf Pilo och hans förhållande till den samtida 
porträttkonsten i Sverige och Danmark. Ett bidrag till Skan
dinaviens konsthistoria. Sveriges Allmänna Konstförenings 
Album XI, med 24 helsidesplanscher, 263 sid. Stockholm 
1902. Eiten 4:0.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valde af Kungl. akademien 
för de fria konsterna, hafva under året varit professorn friherre 
Gustaf Cederström och statybildhuggaren Teodor Lundberg med 
professor Adolf Lindberg och genremålaren Axel Kulle till supple
anter; valde af svenska konstnärer, som utfört arbete, hvilket blifvit 
åt staten på förslag af dess inköpsnämnd inlöst, konstnärerna Anders 
Zorn och Alfred Bergström med konstnärerna Johan Tirén och 
Gottfrid Kallstenius till suppleanter.

Nämnden höll ordinarie sammanträde den 21 och 24 Mars i 
Svenska konstnärernas förenings utställning i Kungl. akademien för 
de fria konsterna och för granskning af direkt hembjudna arbeten 
och uppsatte därvid följande förslag till inköp:

Dyningar. Oljemålning af Oscar Hullgren.
Osteria. Oljemålning af Vilhelm Smith.
Midvinter. Oljemålning af A. Scliultzberg.
När fyren tändes. Oljemålning af Oscar Hullgren.
Afton vid en sjö. Oljemålning af Alfred Bergström.
Extra sammanträde hölls efter därom af två nämndens leda

möter framställd anhållan å Konstnärsförbundets utställning den 20 
och 24 Mars, hvarvid följande inköpsförslag uppsattes:

Barnet. Statyett i brons (cire perdue) af Christian Eriksson.
Isen lägger sig. Oljemålning af Axel Sjöberg.
Sommarafton vid hafvet. Kolteckning med underlagd färg af 

Karl Nordström.
Genom nådigt bref af den 18 April har E. Kungl. Maj:t godkänt 

inköpsnämndens vid ofvannämnda sammanträden upprättade förslag.
Sedan anmäldt blifvit, att Göteborgs konstförening ämnade d. 

15 Januari 1902 i Göteborg öppna en större konstutställning, till 
hvilken inbjudning utfärdats redan i April månad 1901 till Sveriges 
konstnärer, och då deltagandet i utställningen visade sig skola blifva 
synnerligen lifligt, syntes det Statens inköpsnämnd önskvärdt, att det 
tillfälle till förvärf, som sålunda yppade sig, icke måtte gå obeaktadt 
förbi. Med anledning häraf ingick nämnden till Eders Kungl. Maj:t 
med underdånig anhållan att erhålla nådigt uppdrag att infinna sig 
i Göteborg vid utställningens öppnande eller så snart därefter ske 
kunde, hvilket beviljades. På förslag till inköp för statens räkning
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uppsattes då Emil Östermans porträtt i olja af landskapsmålaren 
Edvard Rosenberg till ett pris af 3,000 kr., hvilket förslag stadfästes 
genom Kungl. brefvet af den 7 Februari.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 12 sammanträden samt 
deltagit i inköpsnämndens 4 sammanträden. Protokollen öfver för
valtningsärenden uppgå till 50. Diariet upptager 492 inkommande 
ärenden, hvaraf 25 Kungl. bref, beslut och remisser samt 36 skrif- 
velser från myndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 71 utgående 
skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postförsändelser är 829.

Besöken å söckendagar hafva ända från år 1881 endast en gång, 
nämligen utställningsåret 1897, uppgått till en högre siffra än under 
år 1902. Antalet besökande under detta och närmast följande fyra 
år framgår af följande öfversikt:

1902 1901 1900 1899 1898

Fridagar ...................... ...... 44,568 29,492 32,544 24,107 24493
Betalningsdagar ............ ... 9,246 6,219 7,064 5,711 5>54x
Frikort ................................ 4,706 3,268 3, i94 3,146 3,238

Summa 58,520 38,979 l 42,802 32,964 33472

På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

M å n a d Fridagar Bet.-dagar M. frikort
1

Summa

Januari... .................. 3 ,0 67 313 369 3,749
Februari .............. . . 2,215 289 370 2,8 74
M ars.......................... 1,851 432 412 2,695
April ...................... 11,429 1,909 1,201 14,539
Maj .......................... 2,893 496 283 3,672
Juni .......................... 3,212 718 359 4,289
Juli .......................... 5,081 1,676 178 6,935
Augusti ................... 4,889 1,583 208 6,680
September ................ 3,259 714 279 4,252
Oktober ................... 2,587 503 39 i 3 4 8 i
November ................ 2,703 406 424 3,533
December ................ 1,382 207 232 1,821

Summa | 44,568 | 9,246 4,706 58,520



52 NATION ALM U SEI INTENDENTS

Största antalet besökande å fridag den 7 april ....................  2,253
Minsta » » » » » 2 9  mars...................  m
Största » » » bet.-dag » 12 april....................  238
Minsta » » » » » 9 oktober ... ............  11

Söndagsbesöken torde enligt ungefärlig beräkning uppgå till 
95,000, livarigenom totalantalet besökande blir 153,520.

Hvarje söndag fr. o. m. den 9 mars t. o. m. den 27 april kl. 
3 —  4 ,3 0  e. 111. hafva medlemmar af föreningen Studenter och arbetare 
i grupper om högst 20 personer besett samlingarna under ledning 
af tjänstemän vid museet m. fl.

I de den 10— 23 augusti af särskilda kommitterade anordnade 
sommarkurserna i Stockholm hafva ingått förevisningar af samlin
garna under ledning af mig, amanuensen dr. Göthe, e. o. amanuen
serna Folcker och Wåhlin, lektor Johan Bergman samt skriftställarne 
E. Alkman och Carl G. Eaurin, hvilka förevisningar i vissa fall haft 
karaktären af själfständiga föredrag.

Förevisningar af samlingarna hafva också ägt rum för eleverna 
i de högsta klasserna af Beskowska skolan under ledning af ama
nuenserna dr. Göthe och Kruse samt e. o. amanuenserna Wåhlin 
och Sirén; hvarjämte ett flertal skolor såväl inom Stockholm som 
från landsorten afgiftsfritt fått besöka museum, då samlingarna före
visats af dem åtföljande lärare eller lärarinnor. Äfven för militär 
ha vid flera tillfällen under året särskilda förevisningar ägt rum un
der ledning af musei tjänstemän.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har be
viljats åt 446 personer, hvaraf män 189, kvinnor 257.

Motsvarande siffror under de fem närmast föreg. åren äro:

M än.......................................
Kvinnor................................

1901 1900 1899 1898 1897

151
205

144
231

161 
211

138
220

92
191

Tillsammans 356 375 372 358 283
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Ekonomi. Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,638: 05, 
influtna vid försäljning af lilla svenska målningskatalogen kr. 697: 50

» » » » stora » » » 135: —
» » » » franska katalogen........................ » 225: —
» » » » skulpturkatalogen........................ » 225: 25
» » » » vägledning i konstslöjdsaml. ... » 300: —

influtna genom bokhandeln.................................................  » 55: 30

Summa kr. 1,638: 05

Enskilda medel. 1) J. S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresmedel ........................................................................ kr. 18,437: 50
räntemedel o. d..... .............................................................  » 387: 87

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 153,650: 54
liar minskats med kr. 904: 32.

Fastigheternas värde upptages fortfarande till kr. 275,000 för 
nr 59 Drottninggatan, kr. 35,000 för nr 11 Holländaregatan, till
sammans kr. 310,000.

Till inköp af konstverk ha användts kr. 1,325.
Af årets behållning öfverföras till underhållsanslaget kr. 800 

och till femårsfonden kr. 5,000. Disponibla medel utgöra kr. 2,294: 13.
2) Femårsfonden utgör vid årets slut kr. 5,000.
3) J. H. Scharps do7iation. Donationskapitalet kr. 100,000 är 

fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet. De för 
depositionsändamål disponibla medlen utgjorde vid årets slut kr. 
39: 82. Till inköp af konstverk ha användts kr. 4,460: — .

4) Jacques Lamms prisfond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,609: 88, har ökats till kr. 11,034: 90.

5) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,755: 21, utgör vid årets slut kr. 10,381: 27. Ett resestipendium 
å kr. 800 är utbetaldt till e. o. amanuensen Karl Wåhlin.

Stockholm, Nationalmuseum, mars 1903.
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