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T I L L  K O N U N G E N .

Frågan om ökaclt utrymme för Nationalmusei konstsamlingar 
—  den för närvarande viktigaste och mest trängande, för att museet 
skall kunna, soin sig bör, fylla sin uppgift —  är fortfarande olöst. 
De många förvärfven under senast gångna år ha gjort de svårig
heter, som jag i min förra underdåniga årsberättelse framhöll med 
afseende på samlingarnas uppställning i de för dem anvisade, otill
räckliga lokalerna, ännu mera i ögonen fallande, på samma gång träng
seln inom museets alla af delningar omöjliggör en såväl ur konst
historisk som dekorativ synpunkt tillfredsställande anordning af 
konstverken, af hvilka ytterligare ett antal måst undanställas eller 
placeras så, att de göra sig mindre godt eller icke alls gällande. 
Den lösning af frågan, som jag i nämnda berättelse i underdånighet 
framhållit såsom önskvärd eller att äfven bottenvåningen i nation al- 
museibyggnaden skulle upplåtas för Nationalmusei konstafdelning, 
anser jag fortfarande vara den för statens konstsamlingars intressen
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under nuvarande förhållanden lämpligaste. Detta kan dock ej ske, 
förrän den institution, som för närvarande disponerar denna våning, 
eller Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, för de 
under akademiens inseende ställda samlingarna erhåller annan lokal, 
som till läge och utrymme kan befinnas tillfredsställande. Att åtgärder 
under den allra närmaste framtiden vidtagas i detta syfte är en oaf- 
vislig nödvändighet för statens konstsamlingar. Det nuvarande till
ståndet måste ur museisynpunkt betecknas såsom ohållbart.

Tillökningen i konstsamlingarna har —  såsom af det följande 
framgår —  skett dels genom gåfvor, dels genom inköp. Bland gif- 
varne må här med tacksamhet särskildt nämnas grosshandlaren, 
R. V. O., Carl August Cedergren, som under året öfverlämnat ett 
belopp af 10,000 kronor till inköp af konstverk för samlingarna. 
De talrikaste förvärfven komma på gravyrsamlingen.

Nationalmusei gravyrsamling, som uppkommit genom samman
slagning af flera äldre samlingar, hvilka till stor del förvärfvats 
såsom gåfvor, har därigenom kommit att innehålla en mängd dubb
letter, hvilka för musei samlingar varit obehöfliga. Särdeles under 
de senaste åren ha förarbeten gjorts med desanimas frånskiljande 
från hufvudsamlingen. Därvid ha samtliga dubblettexemplar noga 
granskats och jämförts sinsemellan, hvarvid naturligtvis det till kon
servering och tr} ĉk bästa behållits för museisamlingen. Har en och 
samma gravyr förefunnits i olika s. k. épreuves, ha dessa likaledes 
behållits, likasom de dubbletter, som visat sig behöfliga för de olika 
specialsamlingarna i gravyrafdelningen, såsom porträttsamlingen, kos
tymsamlingen och ornamentstickssamlingen, hvilka inordnats i dessa. 
Äfven dyrbarare äldre blad, såsom af Albrekt Diirer och Rembrandt, 
hafva behållits. Undantag härifrån har i regel gjorts, endast när ett 
dubblettblad varit i mindre godt skick.

När afsöndrandet af dubbletterna var fullbordadt och katalog 
öfver dem upprättad, täcktes Eders Kungl. Maj:t i skrifvelse af den 
22 maj 1903 på af mig gjord underdånig framställning tillåta, att 
desamma finge på offentlig auktion i Stockholm eller annorstädes, 
därest så funnes lämpligare, försäljas, och att därigenom uppkommande 
behållning finge användas till komplettering af museets gravyr- 
samling, på sätt angående öfriga förvärf för samlingarna funnes 
i gällande nådiga museistadga föreskrifvet. Den första auktionen 
hölls i H. Bukowskis lokaler i Stockholm den 4 och 5 november, 
hvarvid en nettoinkomst af 11,919 kronor 90 öre tillföll museet. 
Den tryckta katalogen upptager 704 n:r, af hvilka 93 tillhöra 
den italienska skolan, 225 den franska, 128 den nederländska,
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110 den engelska och 148 den tyska. I de flesta nummer ingå 
flera blad.

Den nämnda behållningen var vida större, än man vågat hoppas. 
Gravyrsamlingen har härigenom satts i tillfälle att kompletteras i 
många afseenden. Detta är särskildt önskvärdt ur konstforskningens 
synpunkt. I detta afseende spela de moderna reproduktionsmeto- 
derna en stor roll, i synnerhet sådana de framträda i de samlingsverk, 
som utgifvas på kontinenten öfver de stora museernas konstskatter. 
Nationalmuseum har redan förut ett fåtal sådana verk, hvilkas dyr
het dock hittills omöjliggjort denna samlings komplettering. Nu 
kan detta nöjaktigt ske och har sitt berättigande af hänsyn till den 
stora allmänhet, som med växande intresse tager del af dessa repro - 
duktionsverk och endast genom dem är i tillfälle att erhålla känne
dom om de kontinentala galleriernas innehåll. Att fortgå på denna 
väg i någon större utsträckning, d. v. s. att upplägga stora samlingar 
af på mekanisk väg gjorda reproduktioner af konstverk för att främja 
studiet af konsthistoria, ligger dock vid sidan af inusei egentliga upp
gift och måste göra det redan af ekonomiska skäl. De ordinarie medel, 
livaröfver Nationalmuseum förfogar för inköp, äro icke större, än att 
de så godt som utslutande tagas i anspråk för inköp af konstverk, och 
kunna endast undantagsvis användas för reproduktioner af sådana. 
Visserligen ställas från vissa håll stora fordringar på museet i detta 
fall; det tillkommer dock, synes mig, universiteten och respektive 
högskolor att tillgodose dessa kraf. Ett konstmuseum skall samla 
konstverk, och konsthistorien måste där underordna sig konsten, 
hvilken senare inom musei murar har en större uppgift att fylla än 
den att tjäna som illustrationer åt den förra.

För gravyrsamlingens förvärf af in- och utländska gravörers 
arbeten redogöres i det följande.

Samlingarna.

Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 3 n:r, af hvilka 1 
genom inköp och 2 såsom gåfva.

A. Köp.
Sept. 18. Börjeson, John, svensk, f. 1835:

»Tröst», liten grupp i brons, sign. B — n. N. M. n:r 945.
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B. Gåfvor.
Mars 16. Af ungerska nationalmuseet i Buda-Pest:

Beck, Ö. F, ungrare:
Liten brons-plakett, utförd till museets ioo-årsfest 1902, 

sign. B. Ö. N. M. n:r 944.
Sept. 18. Af herr C. von Plåten:

Mortensen, L. Carl N., dansk, f. 1861:
»Före täflingskampen», staty i hvit marmor, sign. 1899 

Carl Mortensen 1903. N. M. n:r 946.
Statyn var utställd i gips på 1901 års internationella utställning 

i München. Den punkterades i Italien, men har färdighuggits af 
Mortensen själf.

Den af änkefru D. Nyström år 1901 skänkta ryttarstatyetten af 
konung Karl X V  (se årsber. för 1901, sid. 5) har öfverflyttats till 
Nationalmuseum (N. M. n:r 947).

Skulptören H. Elmqvist har fått ytterligare anstånd med afläm- 
nande af sin marmorfigur »Gryning» (se årsber. för 1902, sid. 6) till 
utgången af år 1903.

Såsom gåfva från Nationalmuseum har jämlikt Kungl. brefvet af 
den 17 april 1903 till magistraten i Lützen öfverlämnats för det där 
befintliga Gustaf-Adolfs-museets räkning en gipsafgjutning af Georg 
Petels bronsbyst af Gustaf II Adolf (N. M. n:r 353).

Till de under Nationalmusei intendents öfverinseende stående 
statssamlingarna har jämlikt Kgl. brefvet af den 29 nov. 1901 från 
Husgerådskammaren öfverlämnats ett antal på Stockholms, Drottning
holms och Gripsholms slott sedan gammalt förvarade och hittills 
under Husgerådskammaren hörande skulpturarbeten. De ha nu in
förts i de respektive statssamlingarnas inventarier.

Fornsakssamlingen (Göthe).
April 3. Två mindre fragment, hörande till den större (N. M. n:r 

1672) af de två, 1901 genom e. o. amanuensen docenten 
L. Kjellberg inköpta forn greki ska terrakotta-sarkofagerna 
af den s. k. Klazomenä-typen. Fragmenten ha i n f o g a t s  i 

vederbörande sarkofag.

Tafvelsanilingen (Göthe) har ökats med 14 nr, däraf 7 genom 
köp samt 7 såsom gåfva. Häraf ha med galleriet eller hufvudsam- 
lingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 9, med minia
tyr-, akvarell- och pastellsamlingen 2 nr. 3 ha öfverförts till förrådet.
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Oljemålning af I L  K. H . Prins Eugen.
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A.
Mars 6.

April 3

■» 3

Maj 8.

Juni 9.

» 9.

Sept. 1: 

Dec. 11

B.

Mars 6 

April 3

Köp.
Bossi, G. D., italienare, f. 1765, f  1853, vistades en tid 
i Sverige:

Porträtt i miniatyr af bergsrådet B. F. Rotlioff, sign. 
D. Bos st Fecit Car Igustafsstad 1800. N. M. tafvelsam- 
lings kat. Bih. nr 290.
Nordström, Karl F., svensk, f. 1855:

»Afton i parken», kolteckning med underlagd färg, sign. 
K. N. N. M. tafvelsamlingens kat. Bih. nr 291.
Bergh, Richard, svensk, f. 1858:

»Konstnärsförbundets styrelse», oljemålning, sign. R. B. 
190J. N. M. nr 1602. Statsinköp.
Johansen, Viggo, dansk, f. 1851:

»Bland konstnärer» (Mellem Kunstnere), oljemålning, 
sign. Viggo Johansen 190J. N. M. nr 1604. Såsom 
bidrag till taflans inköpande hade grosshandlaren C. A. 
Cedergren i gåfva lämnat 10,000 kr.
Brate, Fanny, fru, svensk, f. 1861:

»Namnsdag», oljemålning, sign. Fanny Brate 1902. 
N. M. nr 1605. Statsinköp.
Genberg, Anton, svensk, f. 1862:

»Vinterafton», motiv från Kall i Jämtland, oljemålning, 
sign. A. Genberg. N. M. nr t 606. Statsinköp. 

k Zorn, Anders L., svensk, f. i860:
»Braskkulla», oljemålning, sign, Zorn. N. M. nr 1607. 

Statsinköp.
. Asher, Louis, tysk, f. 1804, f  1878:

Porträtt i helfigur af Jenny Lind, sittande vid pianot, 
oljemålning. N. M. nr 1610.

Gåfvor.

Af framl. f. d. öfversten Gustaf Nyblaeus enligt gåfvo- 
bref 1897:
Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, f  1854:

Porträtt i knästycke af gifvarens moder, justi tierådin- 
nan H. G. Nyblaeus, oljemålning, sign. J. G. Sandberg 
pinxit 1824. Förr. nr 190.
Af Kgl. akademien för de fria konsterna (se sid. 10.): 
Zorn, Anders L., svensk, f. i860:

»Midsommardans», motiv från Dalarne, oljemålning, 
sign. Zorn 1897• N. M. nr 1603.
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April 3.

Sept. 18.

Okt. 16.

N ov. 21.

Af herr A. V. Spiik enligt förra ägarinnans, framl. fröken 
Bergströms i lifstiden uttalade önskan:
Wetterbergh, J. A., svensk, f. 1817, y 1861:

Porträtt i bröstbild af fornforskaren Ax. Ein. Holmberg, 
oljemålning, troligen utförd på 1850-talet. Förr. nr 191. 
Af framl. kompositören prof. Ivar Hallström i testamente 
(af 1898):
Troili, G. U., svensk, f. 1815, j  1875:

Porträtt i half figur af gifvarens moder fru A. M. Hall
ström, oljemålning, sign. G. U. Troili 1866.
Af H. K. H. prins Eugen, f. 1865 (skänkt på grund af 
nämndens därom gjorda framställning):

»Det lugna vattnet», oljemålning af gifvaren. N. M. 
nr 1609.
Af f. d. protokollssekreteraren F. O. Hindbeck enl. lians 
framl, moders, fru E. S. Hindbecks, i lifstiden uttalade 
önskan:
Krafft, P., d. y., svensk, f. 1777, f  1863:

Porträtt i bröstbild af excellensen Mattias Rosenblad 
(f. 1758, j  1847), oljemålning, sign. P. K rafft 1837. Förr. 
nr 192.

Den ofvannämnda, af Akademien för de fria konsterna skänkta 
oljemålningen af A. E. Zorn har inköpts och till museum öfver- 
lämnats på grund af grosshandlarens i Göteborg P. Furstenbergs och 
hans makas, fru G. P'urstenbergs, testamente af d. 29 juni 1898, hvari 
förordnades, att till nämnda akademi »skulle öfverlämnas ett belopp af 
25,000 kr. till inköp af ett eller flera utmärkta konstverk af särdeles 
framstående beskaffenhet under följande villkor:

att, alltid med iakttagande däraf, att konstverket i sitt slag är 
mer än vanligt framstående, vid inköpet icke afseende bör fästas vid 
konstnärens nationalitet;

att konstverket bör vara alster af den moderna konsten; 
samt att hvad som inköpes bör såsom gåfva öfverlämnas till 

Nationalmuseum i Stockholm.»
Det ofvan nämnda här af bildade porträttet af Jenny Lind in

köptes från Norge, där det senast ägts af hojesteretsadvokaten S. 
Prydz i Kristiania. Det målades omkring 1845 i konsul Arnemauns 
hem, i närheten af Aitona, där Jenny Lind då var gäst och stod 
fadder åt konsulns nyssfödde son. Hon skänkte porträttet åt denne 
sin gudson. Betecknande är, att det nothäfte, som står uppslaget
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på notställaren visar Mendelssohns vaggsång »Bei der Wiege», en 
anspelning på fadderskapet.

Svenska sångerskan och förutvarande aktrisen vid Kungl. Operan 
i Stockholm fröken Mina Fundin, som var Jenny Linds goda vän 
och ännu lefver i Stockholm, följde henne på hennes tyska resa 
nämnda år, gästade med henne den arnemannska familjen samt 
brukade närvara, då Jenny Lind i salongen satt för sitt nu omtalade 
porträtt. Fröken Fundin fick då af L. Asher i present en skiss eller 
förstudie till detta porträtt, hvilken hon ännu har kvar i sin ägo.

ÅRSB ER ÄT TEL SE  FÖR I 9 0 3 .

Det andra här afbildade porträttet, den af Domenico Bossi ut
förda miniatyrbilden af bergsrådet B. F. Rothoff, förtjänar framhållas 
såsom säkerligen ett bland de allra bästa profven af den skicklige 
miniatyrmålarens konst. De flesta af hans små porträttbilder äro, 
som bekant, utförda i lifliga färger. Men just dessa lifliga färger 
störa ej sällan intrycket genom sin hårdhet och skärpa. Man be- 
trakte till exempel grefvinnan Fr. Ch. Stenbocks porträtt i museets 
samling (N. M. nr 243). Mjukare och känsligare plägar hans kolorit 
bli, när han gör den mera monokrom eller öfvervägande går i en 
ton, såsom i de två gossporträtten, som Bossi utförde i J. T. Sergels
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hus eller i hans krets omkring 1800 (N. M. nr 244, 245, målade i 
gul ton). Men allra mest till sin fördel framstår han, när han utför 
porträttbilden enbart med blyertspennan och blott isätter en svag 
färgton i ansiktet, såsom här i Rothoffs porträtt. Hans säkra och 
karaktärsfulla teckning gör sig i sådana bilder ostördt gällande.

Rothoff, en rik brukspatron i Eskilstuna-trakten med titel af 
bergsråd, var en af J. T. Sergels närmaste umgängesvänner under 
dennes senare år. De brefväxlade, och, då Rothoff besökte Stock
holm, var han upprepade gånger Sergels gäst, likasom Sergel vid 
sina många resor neråt landet gärna tog in på »Carlgustafsstad», där 
Rothoff bodde. (Se miniatyrens signatur sid. 9.)

Under de år, som förflutit, sedan den senaste upplagan af den 
större och kritiska katalogen öfver utländska mästares taflor i galle
riet utkom, nämligen den franska upplagan af 1900, ha så många 
och märkliga utländska målningar tillkommit, att ett supplement an
setts behöfligt. Ett sådant har ock utgifvits, 16 sidor starkt, och 
däri har intagits också en del, af senare årens forskningar föran
ledda, ändringar i mästare-bestämningarna och i de historiska upp
gifterna.

Restaureringar af taflor. Genom konservatorn C. W. Jaensson 
ha följande oljemålningar restaurerats:

Grh. lir 7, 53, 92, 94, 211, 398, 399, 401, 866, 877, 879, 908, 
1009, 1088, III5, 1123, 1142, 1213, I28l, 1283, 1284, 1285, 1295,
1296, 1340, 1355, 1590, 1740 (jfr. årsber. för 1902 sid. 20), 1657
(C. H. Posse), 228 (okänd, se årsber. för 1900).

C. Striep, Ormar......................................................... .... N. M. nr 650
C. G. Pilo, Gust. III:s kröning.................................... » » 1004
N. de Eargilliére, Erik Sparres porträtt .....................  » » 1314
Anna Norstedt, Stilleben .............................................. » » 1485

» » »   » » 1550
R. Bergh, Eva Bonniers porträtt ................................  » » 1507
F. Hals, Fiolspelare .............................................. .........  » » 1567

Därjämte ha de enl. Kgl. bref af den 28 no v. 1902 från Grips- 
holmssamlingen gallrade och till deposition i andra samlingar af sedda 
porträtten (se årsb. för 1902, sid. 46) undergått en lättare rengöring.

Restaurering har beslutits af följande taflor genom samme 
konservator Jaensson, ehuru ej fullbordats:
Gustaf II Adolf .......................................... ...... ....... .........  Grh. nr 448
Ulrika Eleonora d. ä........................................ .................  » » 1398
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Allegori ................................................................................ Grh. nr 1715
Allegori ..............................................................    » » 1316
Drottning Kristina..........................................................   » » 653
Hedvig Elisabet Charlotta (?) .............................................  » » 824
August Vilhelm af Preussen ...........................   » » 1103
Sofia Dorotea af » ...........................................  » » 1099
Kristian August af Holstein .....................................   » » 1342
Nikod. Tessin d. y .................................................................  » » 1022
J. Hårleman ............................................................................ » » 1001
Drottningholms slott..............................................................  » » 836
Ulriksdals slott ..........................................................   » » 837
Familj etaf la ...............................................    » » 452

Af målningar, hvilkas restaurering tidigare beslutits, kvarstå i 
oafslutadt skick:

från t902 (se årsber. sid. 20, 2t) N. M. nr 1508, N. M. Förr.
nr 48, 58, 64, 65, Grh. nr 493, 219, 922, 451, 1198, 11, 22, 108,
109, 134S, 1342, 1001, 1024; från 1901 N. M. Förr. nr 181; från
1900 N. M. Förr. nr 139, 140; från 1896 N. M. Förr. nr 146.

Bland årets restaureringsarbeten är största intresset knutet vid 
restaureringen af Frans Hals’ Violinspelaren, som förvärfvades år
1901 och då befann sig i ett jämförelsevis mindre tillfredsställande 
skick. För taflans tillstånd före restaureringen samt för de åtgärder, 
som vidtagits för hennes försättande i sitt nuvarande skick, har 
museets tafvelrestauratör och konservator C. W. Jaensson lämnat en 
utförlig redogörelse, hvarur följande må här meddelas:

H ela  ansiktet m ed u n d an ta g  af underläppen och en del af hakan  var 
öfverm åladt. S om  denna ö fverm åln in g  v ar täm ligen  tu n n  och gjord  m ed fer- 
n issblandad olja  i färgen , hade den g u ln a t och m örkn at h ö g st b e ty d lig t. H ela  
d agersidan  hade u n g efär sam m a döda g u lg rö n a  färg  öfverallt. G en om  undre 
ög o n lo ck e ts  p åm åln in g  hade h ö g ra  ö g at n ågot förm inskats. N ä sv in garn as u n 
d erk an t vanställdes gen om  la gn in g en , som  p å  detta  ställe  v a r så  tunn, att den 
bo rtfa lln a  bitens form  skön jdes därunder. D en h vita  k ra g e n  var h e lt öfver- 
m ålad ; den hade förm od ligen  sett för otvättad  ut, sedan a n siktet b lifv it upp- 
sn y g g a d t, ty  n åg ra  e g e n tlig a  skador funnos ej därå, sedan ö fverm åln in gen  bort- 
tagits. H å re t var delvis orördt, m en ett täm ligen  ru n dt h å l fanns däri, så  stort 
som  en enkron a. H atten  v ar delvis öfverm ålad, så  ock  b ak gru n d en . D ärem ot 
voro  händerna orörda och dräkten  nedom  k ra g e n  likaså. H an d led en  på vän 
ster hade en tid igare  åstadkom m en  lagn in g , ty d ligen  g jo rd  af en fackm an ; den 
beh öfde ej gö ras om. D ocket på  fiolen  v ar n å g o t öfverm åladt. S n ä ck a n  sönd- 
rig  och illa lagad . På större delen af an siktet och h atten  sam t vän stra sidan 
af b a k g ru n d e n  satt färgen  lös, och  n ågra  bitar voro  redan bortfallna, livarför 
taflan m åst förses m ed glas.
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F ö r att återställa taflan i g o d t sk ick  m åste en ren to alerin g  företagas. 
Sådan kan  ske  p å  två  sätt: a n tin gen  gen om  att helt och hå llet a flägsn a  den 
gam la  du ken  och därefter fastsätta själfva färg h in n an  på n y  d u k  eller så, att 
den gam la  duken, b e ty d lig t afslipad, får kvarsitta. H är b lef det n ö d vä n d ig t 
att vä lja  den senare u tvägen .

Sedan  taflan tagits u r ram en, beströks m åln in gen  ym n igt m ed k lister. D etta  
m åste sk e  m ed en stor och m ju k  pensel sam t ined y ttersta  fö rs ik tig h e t, enär 
de löst sittande b itarn a eljest lätt k u n d e  följa  m ed penseln; det aflopp ly c k lig t
vis u tan  att m insta b it lossnade. P å  den så bestrukna taflan  u tbreddes n u  ett 
s ta rk t silkesp ap p er, som  tryck tes fast m ed en bom ullssudd. Sedan detta  torkat, 
p åk listrad es ytterliga re  ett, h varefter du ken  lossades från  blin dram en . D å  u p p 
täcktes, att taflan  v a rit rentoalerad en g å n g  förut. Sedan den u n d re  du ken  
från skilts, visade det sig , att orig in ald u k en s b aksid a  v a r  b estru k en  m ed röd 
o lje färg , h v ilk e t sk ett för att sk yd d a  taflan  m ot fukt. D å m en ingen  m ed en 
re n to ale rin g  m ed bibehållen  d u k  är att gen om  d u k en s baksid a  få  in  ett binde- 
äm ne, som  åter k a n  fästa den lossnande färgen  vid densam m a, förstår m an lätt, 
att e tt sådan t m ål ick e  kan  nås, ifa ll duken  gen om  ett o lje färgsla ge r b lifv it g jo rd  
o g en o m trä n g lig . H är gä lld e  alltså att b o rttag a  denna rödfärg, m en det b lef 
e tt både lå n g t och svårt arbete. G enom  användande af skafstå l och  sandsten 
m. m. aflägsn ades så sm ån in gom  rödfärgen, hvarvid  större delen af d u k en  helt 
n a tu r lig t följde.

Sedan  bak sid an  var så  beh an dlad, att sjä lfva  öfverföran d et p å  n y  d u k  
k u n d e  ske, v id to g  detta, som  n atu rligtv is var syn n erlig t spän nan de, såsom  för- 
enadt m ed stor risk. D et lyck ad es d o ck  öfver förvän tan  väl.

D ärefter återstod den intressantaste delen af arbetet e ller ö fverm åln in gen s 
borttagan de. B örjan g jo rd es m ed kragen , såsom  det m inst ö m tå lig a  partiet. 
D å  läm p ligaste  lösn ingsm ed let b lifv it funnet, v id to g  restau rerin gen  af ansiktet. 
H ela sk u g g sid a n  var oskadad m ed u n d an ta g  af n ågra  u tfa lln a  sm ärre bitar. 
S ed an  densam m a b lifv it befriad  från påtn åln in gen, återfanns, origin alfern issan  
därunder, h v ilk et var en b o rgen  för, att denna del ick e  h aft v id are  b eh of af 
den ö fverm åln in g, den fått; livad  som  v e rk a t störande hade b lo tt v a rit sm uts.

D e större felen i d agersidan  voro: E tt  hål i tin n in gen  1 x 3  cm., ett kil- 
fo rm ig t sår sn edt genom  ö g o n b ry n e t m ed spetsen i öfre ö g o n lo ck e t; en bläsa 
m idt i pannan, sam t ett n å g o t m indre h å l i kinden. Jäm te dessa fu n n o s ett 
fem tiotal hål, så stora som  efter en gröfre nål.

F rå g a r m an s ig  nu, h varfö r denna öfverm åln in g företagits, då endast la g n in g  
af felen  b o rt ske, lig g e r  svaret täm ligen  k la rt för h var och en, som  n å g o t 
sy ssla t m ed restau rerin g. A tt in gen  restaurator, ej heller n ågon  konstnär m ed 
förstånd om taflans värd e sk u lle  tillåtit s ig  en slik  ö fverm åln in g  är säkert, här 
h ar en d ile ttan t varit fram m e, som, då han ej ku nd e härm a den gam la m ål
n in gen s utseende, bredde u t s ig  o m k rin g  felen m er och mer; däraf den lika  
tonen öfverallt, däraf också den tu n na påm ålningen, som , då den var ny, troligen  
var så  pass gen o m sk in lig , att n å g o t af u n d erliggan d e  fä rg  syn tes igen om .

Arbetet var därmed lyckligen afslutadt. Det .sätt, hvarpå denna 
restaurering utförts länder konservatorn Jaensson till all heder. Också 
har nämnden låtit till sitt protokoll den 9 juni uttala »sin syn
nerliga tillfredsställelse med det förtjänstfulla sätt, hvarpå detta an
svarsfulla arbete blifvit utfördt».
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Handteckningssam lingen (Kruse, Siren) har vuxit med 816 
nr, hvaraf 282 genom köp, de öfriga såsom gåfvor.

A. KöpK
Mars 6. Handteckningar af G. de Marées (?), J. T. Sergel, k. J.

Desprez, J. E. Reim, J. Rodin och J. P. Cumelin, 9 nr. 
En samling af arkitektur-, ornaments- och akt-teckningar, 

af Nikodemus Tessin d. ä. och d. y. m. fl. svenska 
konstnärer, 80 nr.

»Björs-Mia» och »Kulla i sorgdräkt», af G. T. Wallén. 
(Statsinköp den 4 april jämlikt Kgl. brefvet af den 
24 april 1903) 2 nr.

»E. Martins kullerbytta den 19 december 1805 hos Sergell», 
af J. T. Sergel, 1 nr.

»Romerskt triumftåg» och »Sabinskornas bortröfvande», 
af E. J. Desprez, 2 nr.

Själfporträtt af S. Marcus Larson, 1 nr. 
»Rum-dekorationer och kompositioner af Masreliez», 187 nr 

i ett band.

Maj 8.

Juni 9.

Okt. 16.

Nov. 21. 
Dec. 30.

B. Gåfvor.
Mars 6. A f dr J. Kruse:

Utsikt från Mora, af J. M. Stäck, 1 nr 
April 3. Af anonym gifvare:

Teaterdekoration, af P. E. Limnell, 1 nr.
Okt. 16. Af bokförläggare Hasse V. Tullberg:

Kompositioner af Agi Lindegren till praktverket »Les 
maisons souveraines de 1’Europé», 532 nr.

Af teckningarna hafva 16 öfverförts till samlingen A: egentliga 
handteckningar, 800 till samlingen B: arkitektur- och ornaments- 
ritningar. Samtliga bladen hafva införts i accessionskatalog och 
inordnats i samlingen. 3 af dem framställa porträtt, öfver hvilka 
lappkatalog upprättats och samordnats med motsvarande katalog 
öfver graverade porträtt.

Arbetet med lappkatalogiseringen af den tessinska handteck- 
ningssamlingens italienska del har fortsatts och omfattar inalles 
omkring 270 blad, så att numera 20 volymer (omkring 500 blad) 
äro genomarbetade och beskrifna. Till reproducerande i det i Wien 
af J. Schönbrunner och J. Meder utgifna verket »Handzeichnungen 
alter Meister aus der Albertina und anderen Sammlungen» hafva 
124 teckningar (52 italienska, 30 franska, 41 nederländska, 1 tysk)
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utvaltvS, af hvilka 7 tillhöra den anckarsvärdska samlingen, återstoden 
tessinska samlingen. Vetenskaplig granskning och bestämning af 
dessa teckningar har utförts, hvarjämte beskrifningar öfver dem af- 
fattats på tyska språket till införande i nämnda verk. (Sirén).

Handteckningssamlingens ovanligt stora tillväxt under året har 
i nästan uteslutande grad gällt dess afdelning B: arkitektur- och 
ornamentsritningar. Alltsedan 1890 års inköp ur den stora eich- 
hornska samlingen har denna del af museets teckningar icke er
hållit någon så afsevärd tillökning.

Längst tillbaka i tiden af dessa nya förvärf gå de 80 st. arki
tektur- och ornamentsteckningar (jämte några anatomi- och skelett
studier), hvilka inköptes i maj månad, I främsta rummet äro där 
att märka Nikodemus Tessin d. ä. och d. y., men äfven andra konst
närer, såsom Hårleman och Rehn. Samlingen, hvilken en gång till
hört det delagardieska arkivet å Löberöd och ursprungligen stammar 
från Carl Gustaf Tessin, som i den egenhändiga katalogen öfver 
sin handteckningssamling upptagit flera af dessa blad, erbjuder ett 
stort intresse ur speciellt svensk arkitekturhistorisk synpunkt och 
kompletterar på ett värdefullt sätt den förut i museet befintliga, 
likaledes från Tessin stammande rika samlingen af detta slag. Man 
finner i samlingen planer till festanordningar vid Hedvig Eleonoras 
och Ulrika Eleonora d. y:s bröllop samt vid baler, maskerader och 
andra högtidliga tillfällen i Stockholms slott, både det gamla och 
det nya, och i Kungshuset, som efter branden 1697 ända till år 
1754 utgjorde konungafamiljens bostad. Äfven förekommer en om
sorgsfullt färglagd planritning af Tessin d. y. öfver Drottningholms 
slott med hela den franska trädgårdsanläggningen, prydligt signerad 
och daterad af mästaren själf: »N. Tessin inventor et fecit A:o
1689»; vidare densammes utkast till piedestaler å Drottningholm 
samt hans omsorgsfulla anatomistudier med tillhörande detaljerade 
beskrifningar på franska, teckningar till broderier, bland hvilka ett 
par till ett praktfullt rokokoschabrak, som enligt Carl Gustaf Tessins 
påskrift »broderats på drottningens (Lovisa Ulrikas) befallning i 
Dresden» o. s. v.

Ett synnerligen intressant förvärf från en senare tid utgöres 
af ett större band i tvärfolio, innehållande 187 delvis akvarel- 
lerade originalteckningar af Louis Masreliez, som inköpts från hr 
Kristian Hammer, i hvars ägo de sedan åtskilliga år tillbaka be
funnit sig.

Louis Masreliez (f 1810) var såsom utöfvande konstnär den 
mest typivSke representanten för den sengustavianska tidens smak i



PI. 4. RUMSDEKORATION I DROTTNING SOFIA MAGDALENAS VÅNING PÅ STOCKHOLMS SLOTT. Af Louis Masreliez.
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fråga om innandekoration och konstslöjd. Också åtnjöt han hos 
sin samtid det största anseendet såsom sådan, och i all synnerhet 
voro dess mest framstående smakdomare, en Sergel, en Karl Aug. 
Ehrensvärd m. fl., hängifna beundrare af hans konstnärskap, åt hvil- 
ken beundran de gifvit uttryck icke blott i sin förtroliga korrespon
dens utan äfven i offentliga dokument. Under en mångårig vistelse 
i utlandet hade Masreliez särskildt studerat den antika konstens 
form- och mönstervärld. Hemkommen blef han dess mest hängifne 
förespråkare, ställde sig därmed i opposition mot den gamla smak
riktningen och hedrades såsom sådan med epitetet »Nordens Rafael, 
som omsider besegrat och utrotat den osmakliga franska stilen». De, 
som höllo fast vid denna, förklarade visserligen detta beröm orättvist, 
enär Masreliez »äfven om han hade portföljer fyllda med teckningar, 
dock nästan ingenting målat». När så den antikiserande smakens 
tid var ute, blef Masreliez snart glömd. Allteftersom hans studier 
och skisser dragits fram i ljuset, har han åter blifvit känd och er
känd, och ingen skall numera vilja förneka, att han gjort sig väl 
förtjänt af sin samtids beundran, liksom af eftervärldens.

I museet finnas förut io volymer teckningar af Masreliez, hvilka 
tillhört konung Karl XV:s samling och 1874 öfverlämnades från 
Kungl. biblioteket. De utgöras dock nästan uteslutande af figur- 
och arkitekturstudier från Italien och kunna med undantag af 3 
blad (2 för Sofia Albertinas palats, 1 för Haga) ej ge någon före
ställning 0111 Masreliez’ ovanliga förmåga som rumsdekoratör. 
1891 förvärfvades äfven några få vackra rumsdekorationsritningar af 
Masreliez (till Stockholms slott samt Haga).

De nu för Nationalmusei samlingar förvärfvade handteckningarna 
kunna emellertid kallas Masreliez’ bästa verk, hvilka sålunda blifvit 
tillgängliga för konstforskningen.

De framställa så godt som uteslutande rumsdekorationer och 
ritningar till möbler m. fl. konstslöjdföremål. Hvarje blad visar 
konstnärens snart sagdt outtömliga rikedom på idéer, hans sinne 
för rytmik i väggfältens indelning, hans kompositionsförmåga och 
äfven hans djupgående studier i den antika mytologien och den 
otroliga lätthet, hvarmed han rör sig i allegoriens och symbolikens 
eljest ofta svårförstådda värld. Enhvar, som sett Gustaf III:s pa
viljong på Haga, känner, hvars andas barn denna mönstervärld är. 
Originalen till dessa arbeten återfinnas i den nu inköpta samlingen. 
Därjämte visar ett flertal blad hans kompositioner för konungens 
våning på Stockholms slott, liksom för drottning Sofia Magdalenas 
och hertig Karls. I ett af drottningens smårum påträffa vi sålunda
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den förtjusande väggdekorationen i blått och hvitt med en af genier 
uppburen fontän, hvarur en svan dricker, samt allegoriska kvinno
gestalter af antik skönhetstyp, hvilka amoriner hjälpa att uppfästa 
blomstergirlander på väggen (Pl. 4). Bland de för hertigens säng
kammare utförda arbetena fästes uppmärksamheten särskildt vid den 
plafond, om hvilken Karl Aug. Ehrensvärd den 3 augusti 1794 skref 
till Masreliez följande:

> Hertigen tyckte, att ett så vackert tak borde vara för ett mera 
tillgängligt rum än en sängkammare, dit ej många gå, och beslöt således, 
att divanen skulle målas med det därtill projekterade taket.»

I öfrigt träffa vi här de stilfulla väggdekorationerna till Sofia 
Albertinas (n. v. arffurstens) palats, där hennes krönta namnchiffer 
förekommer bland genier, som representera musiken och målarekonsten, 
hvilka hon själf idkade, vidare till Gustaf IV Adolfs våning på 
Stockholms slott, där dörrarna prydas af konungens namnskiffer och 
valspråk i guld, till mera tillfälliga dekorationer för Riddarholms- 
kyrkan, för Vauxhallen i Kungsträdgården m. fl.

Samtliga dessa arbeten äro utförda med den yttersta omsorg och 
noggrannhet och ett förvånande tålamod. Endast en plansch är mera 
flyktigt utkastad. Om densamma meddelar Masreliez den upplysningen, 
att den är afsedd för »Gustaf III:s divan». »Kungen beställde den den 
ena dagen och ville ha den färdig dagen därpå.» Masreliez föreslog 
då, att sagda målning skulle göras »i imitation efter en turkisk ta
pet, på hvilken var inväfd Karl XII:s historia».

Dessutom förekomma några få teckningar för enskilda personer: 
hofstallmästaren Adolf Fredrik Munck (3 för hans ekipage, 2 för hans 
bostad å slottet), riksrådet grefve Nils Adam Bielke (4 rumsdekora- 
tioner, till Sturefors?) samt »Hildebrand», antagl. David Gotthard 
Henrik, till Eriksberg (1 rumsdekoration, till Eriksberg?).

I sin helhet utgör den nu förvärfvade samlingen en ypperlig 
illustration till sin tids konstsmak och .skall tvifvelsutan blifva till 
mycket gagn för vår tids arkitekter och mönsterritare samt en in
tressant bekantskap att göra för hvarje konstvän.

Från vår egen tid är slutligen den genom gåfva af bokförläg
garen Hasse W. Tullberg inkomna stora samlingen teckningar af 
arkitekten Agi Lindegren till praktverket »Ees maisons souveraines 
de TEurope».

Gravyrsamlingen (Looström, Kruse, Folcker, Sirén, Granberg, 
Romdahl) har ökats med 675 nr, hvaraf 451 nr genom köp, 138 nr
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såsom gåfva, 28 nr kontraktsenligt öfverlämnade och 58 nr på annat 
sätt införlifvade med samlingen.

A. Köp.

Jan. 12.

»

»
»

»
Febr. 6. 
Mars 6.

»

April 3.

Maj. 8

»

Juni 9. 
Sept. 18.

»
Okt. 16.

»

Nov. 21.

Haglund, R.: Från främmande länder, etsningar, 15 nr.
Tallberg, A.: Porträttetsningar, 2 nr.
liklund, P. B.: Porträttgalleri af framstående svenske män, 

ny serie. H. 129 — 146, 18 nr.
Die vervielfältigende Kunst der Gegenwart H. X L IV  

(Lithographie 11), 1 nr.
Gronau, G.: Aus Raphaels Florentinertagen. Berlin 1902, 

1 nr.
Cust, L.: The National Portrait Gallery Vol. II, 1 nr.
Bell, Mrs A.: Thomas Gainsborough. London 1897, 1 nr.
Armstrong, W.: Sir Joshua Reynolds. London 1900, 1 nr,
Frizzoni, G.: Collezione Morelli. Milano 1886, 1 nr.
Franska etsningar från 1800-talets senare del, 4 nr.
Diverse gravyrer af svenska och utländska mästare, 20 nr.
Die graphischen Künste, år g. X X V I jämte 4 bilagor till 

årg. X X V  och X X V I: Jahresmappe d. Gesellschaft f. 
vervielfältigende Kunst in Wien 1902, d:o 1903 samt 
Bacchantenzug, etsning af W. Unger efter Fr. Stuck, 
och Am Webstuhl, litografi af Max Svabinsky, 5 nr.

Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina etc. 
Band VIII, Lief. 1 — 12, 12 nr.

Porträtt af grefve Kaunitz Rietberg, gravyr af J. G. Haid 
efter M. Meytens d. y., 1 nr.

Haglund, R.: Stockholmsvy från Skeppsholmen, etsning 
efter akvarell af E. Martin, 1 nr.

Gravyrer af Dürer, Goltzius, Schelte å Boiswert, Crispin 
de Passe m. fl., 9 nr.

Grosch, H.: Gamle norske Billedtsepper. Berlin 1901, 1 nr.
Hofstede de Groot, C.: Zeichnungen von Rembrandt van 

Rijn. Folge III, Lief. 1, 1 nr.
Bode, W.: Rembrandt, Lief. VII, 1 nr.
»Eleverna vid Marieberg år 1842 ritade och litograferade 

af John Arsenius», 31 nr.
Litografier (85) och etsningar (6) af och efter franska konst

närer, 91 nr.
Svenska kungliga porträtt af utländska gravörer, 3 nr.
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Nov. 21.

»

»

Dec. 11.

»

Friedländer, Max J.: Meisterwerke d. niederländischen 
Malerei . .. auf der Ausstellung zu Brügge 1902, Mün
chen 1903, 1 nr.

Handzeichnungen alter Meister der holländischen Schule. 
H. Kleinmann & C:o, Haarlem, 4 årgångar, 1 nr.

Berenson, B.: The drawings of the florentine painters, Vol. 
I— II, London 1903, i nr.

Temple, A. G.: The Wallace collection (paintings) at Hert
ford house, i nr.

Bode, W .: Die fürstlich Lichtensteinsche Galerie in Wien, 
i nr.

Davies, Gerald S.: Hans Holbein the younger. 1903, 1 nr.
Rooses, Max: P. P. Rubens, sa vie et son oevure, 1 nr.
Kristeller, Paul: Andrea Mantegna. 1902, 1 nr.
Dobson, A., and Armstrong, W.: William Hogarth 1902,1 nr.
Armstrong, W.: J. M. W. Turner, 1899, 1 nr.
Servaes, Fr.: Giovanni Segantini, 1902, 1 nr.
Zeichnungen alter Meister im Kupferstichkabinet zu Ber

lin. Band I. H. 1— 6, 6 nr.
Hirth und Muther: Meisterholzschnitte aus vier Jahrhun

derten, i nr.
Holbein, H., d. j.: Der Todtentanz. Facsimile-Druck nach 

der Lyoner-Ausgabe von 1538. 1884, 1 nr.
Armand-Durand et G. Duplessis: Oeuvre de Andrea Man

tegna, 1 nr.
Musée des arts décoratifs. Vol. I— X, i nr.
Heaton, J. A.: Furniture and decoration in England during 

the 18th century. Vol. I— II, 1893, 1 nr.
Diverse utländska gravyrer (10) samt litografier (2), 12 nr.
Chodowiecki, D.: Diverse gravyrer, 84 nr.
Ekroth, E.: Tio kåkar, etsningar, 10 nr.

» 30. Die kaiserl. Gemäldegallerie in Wien, 120 Heliogravüren 
mit Text von E. Ritter von Engerth. Band 1 — 2. Wien 
1892, 1 nr.

» Holbeins pictures at Windsor Castle described by E. Law.
London 1901, 1 nr.

» Regise Familiae Mediceorum Etrurise Principum Effigies, 
kopparstick af Adr. Haelwegh m. fl., 43 nr.

Dessutom hafva under året inköpts diverse fotografier (referens - 
fotografier, af bildningar af sv. konstnärers arbeten, af bildningar af 
porträttmålningar m. m.), 55 nr.
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Till planschverkssamlingen har dessutom (å Gripsholmsanslaget) 
inköpts porträttverket » Bibliothèque nationale. Chefs d’oeuvre. Musée 
du Cabinet des Estampes publié sous la direction de Henri Bouchot. 
2e série, Portraits, H. i — 2, 2 nr.

B. Gàfvor.

Jan. 12.

»

Febr. 6.

»

Mars 6.

»

April 3. 

Sept. 18.

»

»

Okt. 16.

Af konstnären Anders Zorn:
Etsningar af moderna franska och engelska konstnärer 

(22) samt litografier (3) af Gleichen— Russwurm, 25 nr.
Af firman Wahlström & Widstrand:
Svenskt Panthéon. H. 11 — 13, 3 nr.
A f firman Albert Bonnier:
»Larssons», planschverk med 32 af bildningar, 1 nr.
Af direktör Frithiof Hellberg:
Titt-ut, litografi efter akvarell af Carl Larsson, 1 nr.
Af densamme å kominitterades för pressens lotteri vägnar:
Nordensvan, G.: Gripsholm och dess konstskatter 1902. 

Exemplar på japanskt papper, 1 nr.
Af fil. lic. G. Upmark:
Veber, J.: Le bain de pieds international, färglitografi, 1 nr.
Af Sv. Slöjdföreningen:
Föreningens mönsteralbum 1902 och 1903, årg. 29— 30, 

2 nr.
Af hr J. W. Frohne, Köpenhamn:
Den keramiske Samling Frohne i Kjöbenhavn, 1 nr.
Af konstnären Carl Kjellin:
Corot, J. B. C.: Souvenir d’Italie, etsning, 1 nr.
Af fru Helen Berg, herr P. Wikström j:or och herr C. 

Suneson:
4 större gravyrverk af Max Klinger: Rettungen ovidischer 

Opfer, Eva und die Zukunft, Amor und Psyché, Vom 
Tode, Theil II samt 2 enstaka gravyrer af densamme, 
6 nr.

A f dr John Kruse:
Nederländska gravyrer från 1500- o. 1600-talen samt en 

engelsk gravyr, 11 nr.
A f Föreningen för grafisk konst:
Föreningens album 1902 — 1903 i 2 ex. (med och utan 

skrift), 5 nr.
Af konstnären Axel H. Hägg:
Två af gifvaren utförda etsningar, 2 nr.
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Nov. 21. Af H. Maj:t Konungen:
Biblia pauperum . .. herausgegeben von Paul Heitz mit 

einer Einleitung von W. L . Schreiber, i nr.
» Af herr J. Robert E. Dickson:

Rovinski, I).: L ’oeuvre gravé des élèves de Rembrandt, 
1 nr.

» Af konsthandlaren C. U. Palm:
Bleek, P. van: Helig familj, mezzotintgrav3rr efter A. van 

der Werff, i nr.

Dec. 30. Af bokförläggaren K. O. Bonnier:
Gösta Berlings saga af Selma Lagerlöf, 5:te uppl., ill. af 

G. Pauli, 1 nr.
Legender och visor af Oscar Levertin, 2:dra uppl., ornerad 

af O. Hjortzberg, 1 nr.
Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg, ill. af A. Edel- 

felt, 1 nr.

Dessutom hafva diverse fotograjier skänkts af: Linköpings mu
seum, dr S. Ambrosiani, baron H. Rehbinder, konsthandlaren C. U. 
Palm samt museets tjänstemän, 69 nr, hvarjämte diverse ljustryck 
skänkts af en af de senare samt mr A. E. Gathorne-Hardy och redak
tionen af Ord och Bild, 3 nr.

C. Kontraktsenligt öfverlämnade fotografier efter konstverk t 
Stätens samlingar :

Af Generalstabens lit. anstalt, 1 nr.
Af fotografen H. Lindeman, 18 nr.
Af Justus Cederqvists kemigr. anstalt, 6 nr.
Af tidningen Iduns fotograf, 3 nr.
Gravyrsamlingen har ytterligare ökats med 1 dansk etsning öfver- 

förd från boksamlingen, 1 spansk gravyr (porträtt af Richard Wag- 
ner), hvilken för flera år sedan såsom gåfva af konstnären af miss
tag sändts till oriktig adress och först nu anländt till museet, samt 
diverse, förut magasinerade gravyrer af E. Martin o. J. Way, 14 nr.

Till fotogravyrsamlingen har från boksamlingen öfverförts 1 nr.
Fotografisamlingen har ytterligare ökats med diverse, förut maga

sinerade blad, 37 nr.
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Planschverkssamlingen har ytterligare ökats med från boksam- 
gen öfverförda: Kammecker, J. L.: Trägårdz-man, Stockholm 1731 
(med kopparstick af C. R. Gråberg), Lagerberg, C.: Ur Göteborgs 
konstsamlingar och jultidningarna Jul, Julkvällen och Julrosor 1903 
samt det förut magasinerade verket Svenska konstminnen från medel
tiden och renässansen, H. 1 — 2, 6 nr.

Årets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i samlingen 
(Kruse med hjälp, hvad fotografiaccessionen beträffar, af Romdahl 
under senare delen af året), fördelar sig på följande sätt: Gravyrer
och etsningar 270 nr, litografier 125 nr, fotografier 189 nr, plansch
verk och fotomekaniskt tryck (fotogravyrer och ljustryck) 91 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer, litografier samt 
fotogravyrer och ljustryck, hvilka framställa porträtt (gravyrer 72 nr, 
litografier 32 nr, fotogravyrer och ljustryck 6 nr), samt öfver årets 
accession af planschverk (93 nr) har lappkatalog upprättats (Kruse), 
likaså öfver äldre svenska gravyrer, bokstäfverna C— Ge med 255 nr 
(Looström) samt under året inkomna 10 Martin-gravyrer, 4 Berndes- 
gravyrer samt 20 nederländska och 10 engelska gravyrer (Kruse).

Under året har det länge önskade lappkatalogiserandet af de 
utländska gravyrerna kunnat, tack vare ökade arbetskrafter, taga 
sin början. Och har sålunda en gravörkatalog upprättats öfver 
hela den nederländska skolan, såvidt den ej upptages i Bartsch’ 
Peintre— graveur, hvarvid e. o. amanuensen Romdahl katalogiserat 
oktavformatet, bokstäfverna A— G samt V  jämte hela folioformatet, 
e. o. amanuensen Granberg oktavformatet H — V med undantag af 
Rembrandt och Reinbrandts skola.

Den under året ansenligt ökade samlingen af Chodowiecki-gravy- 
rer har nyordnats i anslutning till Engelmanns monografi (Romdahl).

Arbetet med redigerandet af katalogen öfver gravyr dubletter (upp
gjord under flera föregående år för nederländska skolan af undertecknad 

Looström, för de återstående skolorna af e. o. amanuensen 
dr O. Sirén, hvarjämte e. o. amanuensen Romdahl under 
året katalogiserat Bartsch-gravyrer och Callot-blad) har 
utförts af amanuensen dr Kruse, som äfven i och för 
auktionen ordnat och numrerat samtliga blad, hvilka 

stämplats med en särskild utgallringsstämpel (fig. 5).
Tack vare dubblettauktionens gynnsamma förlopp har först 

planschverkssamlingen kunnat kompletteras, äfvensom behöfliga verk 
anskaffats för den vetenskapliga bearbetningen af museets konst- och 
konstlöj dssamlingar.

Likaledes ha härigenom rikligare medel beredts till inköp af

N. M.
UTG.
Fig- 5-
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såväl äldre mästares arbeten som alster af den i våra dagar 
åter lifligt blomstrande grafiska konsten. En början har gjorts 
genom inköp af 84 gravyrer af Daniel Chodozviecki (1726— 1801), 
livars redan förut i museet ganska rikt företrädda verk nu 
blifvit tillökadt med flera viktiga och typiska blad. Chodowiecki 
har af Eippman kallats »den eminente framställaren af det preussiska 
folkets och Berlinersocietetens lif i senare hälften af 1700-talet», och 
man behöfver, för att inse sanningen af detta yttrande, blott kasta 
en blick på två sådana förträffliga, med drag ur folklifvet fyllda 
blad, som de nu förvärfvade bilderna af den gamla landtliga Bran- 
denburger Thor och de af »le beau monde» besökta Tälten i Berlins 
Thiergarten (Engelmann 39 och 83). Af ett stort kulturhistoriskt 
intresse är den lilla älskliga, kring aftonlektyren samlade familje
krets, som bildar titelbladet till Cramers Unterkaltungen (E. 37b). 
Det stora bladet, som afbildar prinsessan Fredrika Sofia Vilhelminas 
bröllop i Berlin med Vilhelm V af Oranien 1767 (E. 46), hör till 
gravörens främsta arbeten icke minst genom dess rika inramning, 
som är ett af de mest glänsande profven på sin mästares fina sinne 
för det dekorativa.

Det märkligaste förvärf af äldre gravyrkonst, som gjorts under 
året, är den lilla samling af 9 gravyrer, som en gång tillhört 
det delagardieska arkivet på Eöberöd. En af Dier ers mästerliga 
häststudier, den s. k. »Eilla hästen» (Heller 92), blef härigenom 
representerad i samlingen med ett synnerligen vackert och kraf
tigt épreuve, som öfverträffar ett förut där befintligt exemplar 
och låter detta kopparsticks skönhet komma till sin fulla rätt 
Af Henrik Goltzius (1558— 1616) förvärfvades den intressanta lilla 
ovala bröstbilden af en okänd dam från 1580 (Bartsch 191), om 
livilken man endast känner, livad inskriften säger: »In lieden ge- 
duldich. Aetatis suse 30» — ett utmärkt godt kopparstick i först
klassigt épreuve. Till samlingen hörde ytterligare den med Rubens 
samtida målaren Eynhoudts’ (f. 1605) radering efter en af Rubens för 
hans eget grafkapell målad madonna, vidare Schelte a Bolswerts 
(f. 1586) stick efter v. Dycks Madonna med Jesusbarnet och S:a Kata
rina, en af Bartsch okänd kopia (med C. Danckerts adress) af J. 
Saenredams (1565— 1607) stick efter Eucas van Leyden: Davids 
triumf (Bartsch 109) samt ett blad af Crispi?i de Passe (f ornkr. 1636) 
efter M. de Vos: Kristus tvår lärjungarnes fötter, hvilket synes vara 
sällsynt, enär det ej upptages i Frankens utförliga monografi.

Samlingen af moderna grafiska verk har under året i främsta 
rummet genom två dyrbara gåfvor fått viktiga tillskott. Konstnären
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Anders Zorn skänkte 22 etsningar af franska, engelska och ameri
kanska konstnärer samt 3 landskapslitografier af tysken Gleichen- 
Russwurm. Bland etsningarna, af hvilka många äro försedda med 
egenhändiga dedikationer till Zorn af resp. mästare, märkas arbeten 
af så berömda konstnärer som Manet (en lätt konturetsning: por
trätt af Mille Eva Gonzalèz), Be snar d  (2 kvinnostudier och 1 in
teriör), Guérard, Whistler (»Bibi, L ’Alouette», en liten sittande lockig 
flicka, utförd 1859) och Seyrnour-Haden (ett landskap).

Tysklands berömdaste nu lefvande grafiker, den äfven som må
lare och skulptör verksamme Max Klinger har blifvit på ett rikt 
sätt representerad i samlingen genom en gåfva, för hvilken museet 
i främsta rummet har fru Helen Berg å Heleneborg att tacka, men 
till hvilken benägna bidrag äfven lämnats af grosshandlaren Per 
Wikström j:or och bokförläggaren Carl Suneson. Samman med de 
förut i samlingen befintliga Klinger-verken: Brahmsfantasien och 
några enstaka gravyrer gifva de nu skänkta 4 stora sammelverken 
och 2 enstaka gravyrerna en god bild af den store grafikerns ut
veckling från ungdomsåren, då han bl. a. skapade 3 af de nu er
hållna verken: »Rettungen ovidischer Opfer» (1879), »Amor und
Ps3̂ che» och »Eva und die Zukunft» (båda utgifna 1880) till manna
ålderns väldiga skapelser: »Brahmsphantasie» (1894) och »Vom Tode», 
hvars andra dels hittills utkomna 6 blad (af planerade 12) nu er- 
höllos. Denna andra del, som innehåller så berömda blad som 
»Mutter und Kind», »Und Doch» och »An die Schönheit», är tills 
vidare det sista af konstnärens arbeten på det grafiska området, då 
skulpturen sedan dess synes fullt sysselsätta honom.

Vid omnämnandet af under året nyförvärfvade prof på modern 
grafisk konst bör ej glömmas den samling af 85 litografier af och 
efter franska konstnärer vid 1800-talets midt, som inköptes å auk
tionen efter framlidne målaren och ryttmästaren John Arsenius. 
En hel rad framstående mästare äro här representerade, såsom Ga- 
varni (två af hans förnämsta verk: Dans les coulisses 1846 och 
La lanterne magique, Beraldi nr 229 och 271), Delacroix, Decamps, 
Corot, Dupré, Millet, Rousseau, Troyon, Diaz m. fl. (Kruse).

Konstslöjdafdelningen. (Looström Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsammans 57 nr, af hvilka 34 

förvärfvats genom köp samt 23 erhållits i gåfva.
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Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1902 Tillväxt Summa
års slut 1903

i

Keramiska föremål ....................................... 5,158 51 5,209
Glas .................................................................. 884 I 885
Emalj ............................................................... 584

!
584 !

Guld och silfver............................................. 484 2 486
Ur ...................................................................... 365 _ 3651

i Oädla metaller.................................................. I,OI I — 1,011
Möbler (träföremål) ....................................... 629 — 629
Elfenben 0. d .................................................. IÖ2 — 162
Sten ......................................................... 249 _ 2 49
Textil konst..................................................... 1,009 3 1,012
Diverse... .............................................. 60 ̂ 6O2' !

Summa 11>143
v !

11,200

A. Köp.
Jan. 12.

»

»

»

April 3.

Kaffekanna af fajans, dekoration: blad i relief, blommor i 
camaïeu bleu. Sign.: Stockholm m. (Rörstrands äldsta, 
tyska period).

Bordskifva af fajans, djup, fyrsidig med sneddade hörn, 
dekor.: midtgrupp af blommor och fåglar, bordyr af
girlander, camaïeu bleu. Sign.: Stockholm II/5 1750.
(Stället det ursprungliga, i omåladt trä.)

Skål i lergods, dekor.: mosaik i leror af olika färger på
gul botten. Sign.: (Fabriken Amstelhook i Holland) 
modern.

Vas af fajans, långsträckt päronform, dekor.: landskap 
i lustre-färger. Sign. (Societa ceramica artistica fioren- 
tina; i Florens) modern.

Vas af fajans, nedåt starkt utvidgad päronform, röd lustre- 
glasyr. Sign.: (Societa ceramica artistica fiorentina i
Florens) modern.

Vas af stengods, uppåt vidgad äggform, dekor.: jämnbreda 
blad i låg relief, helt grön matt glasyr. Sign.: (Grueby 
pottery, Boston, U. S. A.) modern.

Miniatyrkakelugn (modell) af fajans, fyrsidig, dekor.: land
skap och rokokoornament i camaïeu bleu. Sign.: Stock
holm 29 / 10 1746.
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April 3 

Maj 8.

»

»

Juni 9. 

Sept. 18. 

Okt. 16. 

Nov.

»

Dec. 30.

»

»

Tekanna af fajans, låg äggform, dekor.: medaljonger i hvitt 
på blå botten. Sign.: Stockholm E.

Kopp med fat af porslin (koppens form cylindrisk), dekor.: 
kinesiska figurscener i landskap, i rika färger med guld, 
matt. Sign.: koppen dubbelt E under kungl. krona i 
blankt och blått; fatet dubbelt E med V  samt EE i 
rödt (Sèvres 1773, målning af E. Eecot). Har enl. au
tentiskt dokument tillhört drottning Marie Antoinette, 
gåfva af henne till grefve Gustaf Filip Creutz.

Brokad, ett stycke, spiralmönster i hvitt och violett, kom
position af Kolo Mozer (Wien).

Brokad, ett stycke, mönster: växt- och djurmotiv i gult, 
grönt och chokladbrunt; komposition af Bernard Pankok 
(München).

Relief medaljong i biscuit. Porträtt af Alexander Brog- 
niart (Sèvresfabrikens chef), hvitt på blå botten, stämpel: 
»Rörstrand».

Broderi (»stubb»), hvitt silke på hvit atlas, bred bordyr 
Eudvig XIV:s stil. 1700-talets förra del.

Plgurin i biscuit, stående »putto». Sign.: (Niederviller) 
1700-taiets senare hälft.

Skål med lock (sockerask) af porslin, dekor.: buketter och 
flätbrodyrer i rödt och guld. Sign.: (Wien) 1700-talet.

Allmogesmycke (Striglakors) i silfver, delvis förgylldt, med 
filigran och facetterade röda glasstenar. (Skåne.)

Allmogesmycke (bröstbucklor) af förgylldt silfver med 
genombruten rosett och hängplåtar. (Skåne.)

Samling af moderna fajansarbeten, komponerade af Harald 
Slott-Möller, utförda å fabriken Aluminia i Köpenhamn, 
nätnl.: Blomvas med undersats. Stor vas i flaskform 
med tre grepar. Blomvas med fabrikens namn. Jar
dinière, fyrsidig. Teflaska. Senapskannor. Plaska, 
fyrsidig. Skål, rund. Ejusstake. Tändsticksställ. Tallrikar 
2. Asiett.

Eampfot i fajans, komp. af Th. Bindesböll, utförd af 
Ipsens enke i Köpenhamn.

Ejusstakar ett par, i fajans, komp. af Th. Bindesböll, utförda 
af Ipsens enke i Köpenhamn.

Vas med lock i fajans, päronform, genombrutet arbete, 
komp. af Ax. Jensen, utförd af Ipsens enke i Köpenhamn.
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B.

Febr. 6.

»

Maj 8.

»

Sept. 1$

»

Okt. 16.

»

N ov. 21 

Dec. 11

Gåfvor.

Af K. Öfverintendentsämbetet (genom öfverintendenten 
A, T. Gellerstedt):
2 st. kakelungskakel med dubbelmonogram F. I. G. och 
rokokoornament i camaïeu bleu.

Af kapten A. F. B. von Schinkel:
Kaffekopp med fat af porslin, dekor.: Friherrl. ätten 
Cronstedts vapen i camaïeu rose med guld. 1700-talets 
senare del (Marieberg).

Af öfverintendenten Axel af Buren:
Vattenbehållare med bassäng af fajans (stor), dekor.: 
breda lambrekiner och brodyrer i camaïeu bleu. Rouen 
1700-talets början.

Af konsthandlaren C. U. Palm.
Rockknapp af porslin, cirkelrund, dekor.: stjärnor, guld, 
blått och hvitt. Köpenhamn 1700-talets senare del.

Af kapten A. F. B. von Schinkel:
Tallrik af fajans, dekor.: stor blomma och bordyr i 
färger på hvitt. Holstein, Kellinghusen 0111kr. 1800. 

Af konsthandlaren C. U. Palm:
Skål med lock af fajans (s. k. kallskål), dekor.: stili
serade blommor och vapensköld med monogram D. T. 
F. F. och årtal 1635 i blått med gult på hvitt. 
Hamburgertillverkning.

Af K. Öfverintendentsämbetet (genom öfverintendenten 
A. T. Gellerstedt):
9 st. kakelugnskakel, dekor, med dubbelmonogram F. I. G. 
och med svenska riksgloben i camaïeu bleu. (Rörstrand 
1700-talets midt.)

Af konsul Hj. Wikander:
Bägare af glas, s. k. tärningsbägare, dekor.: facetter och 
bladornament i slipning, dubbla bottnar, mellan hvilka 
tre tärningar af ben. Tyskt arbete. 1700-talet.

. Af kapten A. F. B. von Schinkel:
Gräddkanna af porslin, kaskforin, dekor.: adelsätterna 
Friedenreichs och Lindsfelts vapen i guld och färger. 
Kinesisk. 1700-talets senare del.

Af attachén dr F. R. Martin:
5 st. kakelplattor (hvaraf en persisk från 1300-talet, 
fyra från mindre Asien. 1700-talet).
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Det bristande utrymmet på denna afdelning, hvilket för hvarje 
år gör sig alltmera kännbart, inverkar helt naturligt äfven på sam
lingens accession. Ingen möjlighet finnes längre att inom de för 
afdelningen upplåtna lokalerna på lämpligt sätt utställa mera skrym

mande konstslöj dföre
mål. Det har därför 
blifvit nödvändigt att 
undan för undan, allt 
eftersom plats måste 
upplåtas för de nya 
förvärfven, öfverflytta 
äldre delar af samlin
gen till förråden samt 
att begränsa inköpen 
till företrädesvis sådana 
mindre föremål, som 
ännu kunna inflickas 
i resp. afdelningar af 
» kleinkunst », keram ik, 
glas o. d.

Bland gåfvorna är 
den af öfverintendenten 
Axel af Bnrén skänkta 
vattenbehållaren med 
bassäng (pl. 6) en syn
nerligen ståtlig pjäs. 
Den har den för dylika 
föremål från 1600-talet 
typiska halfverade pä
ronformen med öfver
stycke af två delfiner, 
bärande en mussla. 

Pl. 6. V A T T E N B E H Å L L A R E  M ED B ASSÄN G  A F  Dess dekoration af bre- 
F a j a n s . Rouen-tillverkning, 1600-talets slut. lambrekiner af ka-

G åfva af öfverintendenten A x e l af Burén. . .
raktenstisk fransk art 
i blå camaïeu känne

tecknar den såsom ett alster af Rouenfabriken, ehuru den, såsom 
oftast är fallet med dessa, ej är signerad. Ovanlig till sina dimen
sioner är den betydligt större än någon i museets samling förut be
fintlig dylik pjäs, och dess värde ökas därigenom, att dess bassäng äfven 
är i behåll, något som ej är fallet med samlingens andra vattenbehållare.
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En annan fajanspjäs af särskildt intresse och af större raritets- 
värde än den förra är den af konsthandlaren C. U. Palm öfverläm- 
nade s. k. »kallskålen» (pl. 7). Namnet kommer däraf, att kärlet 
begagnades för servering 
af den under 1600-talet 
mycket brukliga, lika be
nämnda öl- eller vinbland
ningen och å inre brädden 
var försedt med en rundad 
sil för att vid drickandet 
afsila de kryddor o. d., 
hvarmed drycken var för
satt. Den högst karakte
ristiska formen, liksom de
korationen i blått ined gult 
på hvit botten, anger skålen 
såsom ettHamburgerarbete 
af den sällsynta fabrikation, 
som kan sägas vara upp
täckt af den om konstslöjdens historia så förtjänte direktören för 
Kunstgewerbemuseet i Hamburg Justus Brinckmann. Förevarande 
skål bär årtalet 1635. Nationalmuseum äger förut tre pjäser af denna 
tillverkning, den äldsta från år 1624. Af särskildt intresse bland dessa 
är ett större krus dateradt 1634 och försedt med generalriksränt- 
mästaren Mårten Wewitzer Rosenstjernas vapen samt hans och hans 
frus initialer. Han var ägare till Rörstrand, där han uppbyggde det 
nuvarande boningshuset och dog år 1638. (Bielkes saml. nr 1724.) 
Detta och en skål af år 1648, prydd med Hamburgs vapen, äro deko
rerade med alldeles samma växtmotiv som »kallskålen».

Bland öfriga gåfvor under året må särskildt nämnas två pjäser 
af s. k. »vapenporslin», skänkta af kapten Ax. von Schinkel. Den 
ena är en större gräddkanna med alliansvapnen Friedenreich-Einds- 
felt och sålunda tillverkad för fideikommissarien Karl Magnus Frie- 
denreich, som 1783 gifte sig med fröken Beata Elisabet Lindsfelt. 
Af samma servis finnes förut i samlingen en ensam kaffekopp. 
Dessa vapenserviser, som under det Ostindiska kompaniets dagar 
beställdes i Kina af svenska adelsfamiljer och, såsom det anmärkts, 
liufvudsakligen af sådana, som då nyligen fått sitt adelskap, tillhöra 
nu i sina sista fragment konstmarknadens största rariteter och be
talas med priser, som i förhållande till deras konstnärliga värde måste 
kallas orimliga.

3
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Af större intresse än denna kanna är en likaledes af kapten
von Schinkel skänkt kaffekopp

Pl. 8. K O P P  OCH  F A T  A F  PORSLIN .

med fat, dekorerade med friherrliga 
ätten Cronstedts vapen.

Då denna ätt, som var ganska 
fåtalig, utdog redan i tredje led, har 
koppen redan härigenom sitt rätt 
stora kuriositetsvärde; man torde 
till och med kunna såsom dess ur
sprunglige ägare nämna någon af 
bröderna, generalen Jonas eller hof- 
rättsrådet Fredrik Cronstedt.

Men sitt största värde har den 
i form och dekoration synnerligen 
eleganta pjäsen däri, att den utan 
allt tvifvel är förfärdigad vid Marie- 
bergs porslinsfabrik och bildar en 
vacker tillökning till museets allt 
för ringa samling af dessa dyrbara 
svenska tillverkningar.

Sevres-tillverkning af år 1773,

Hvad beträffar årets inköp, ha 
dessa till allra största delen in

skränkts till keramikens alster; dels af äldre och moderna utländska 
fabrikat, dels af äldre svenska fajanser.

D}ubarast är såväl till konstvärdet som det historiska och pen
ningvärdet en kopp med fat af Sévres-porslin (pl. 8). Deu högst eleganta 
målningen med figurmotiv »å la chinoise» i guld och färger, är en

ligt hvad fatets signering i rödt (pl. 9) anger, utförd af 
L. Lecot, en af Sévresfabrikens mera framstående målare, 
och är tillverkad år 1773 enligt årsbokstafven V  inom 
namnchiffret i samma signatur. Koppens signatur visar 
Sévresmärket i blått (pl. 10) utan kronogram.

Hvad som förlänar dessa föremål ett så ovanligt histo
riskt värde är, att de enligt fullt autentiska dokument ha 
tillhört drottning Marie Antoinette af Frankrike. Koppen 

a  och fatet, som af henne personligen begagnades vid hen-
j f f lK  nes tesoaréer, gafs såsom minnesgåfva till svenske am-

bassadören skalden grefve Gustaf Filip Creutz, som stod 
/ \  synnerligen väl hos drottningen. Från honom, som dog 

ogift, kom den till hans brorsdotter Hedvig Eleonora 
Fig. 10. Creutz, gift med friherre P. G. Banér, och ärfdes sedan

'V

L L
F ig. 9.



3 5Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖR 1 9 0 3 .

af deras dotter Anna Magd. Baner, 
gift med frih. Blechert Wacht- 
meister, hvilken år 1839 skänkte 
den dyrbara pjäsen till gross
handlaren i Stockholm Gust.
Adolf Holm, från hvilkens släkt 
den nu kommit i Nationalmusei 
ägo.

Samlingen af äldre svenska 
fajanser har under året fått en 
värdefull tillökning genom in
köpet af några särskild t intres
santa pjäser.

Den till tillverkningsåret 
äldsta af dessa torde vara en 
mindre kaffekanna i blâ camaïeu, 
hvilken, ehuru icke daterad, så
väl i sin form som sin dekore
ring af ett egendomligt stilise- 
radt kinesiskt blomstermotiv, vi
sar sig tillhöra Rörstran dsfabri- 
kens äldsta, s. k. tyska period 
och möjligen är utförd af J. G.
Taglieb, som var fabrikens verk
mästare i slutet af 1730-talet.

Den lilla miniatyrkakelugnen (pl. 11), som är daterad 29/3 1746, 
bär Anders Fahlströms signatur (Fig. 12), förskrifver sig alltså från Rör- 
strandsfabrikens första blomstringstid. Dess eleganta modellering och

Pl. 11. KAKELUGNSMODELL 
A F  FAJAN S. Rörstrand 1746.

~JT*iX P

Fig. 12. R Ö R ST R A N D SM Ä R K E  a få r  1746.

nätta dekorering med landskap i blâ camaïeu förlänar den ett sär- 
skildt värde ur konstsynpunkt, vare sig den nu tjänat som modell 
för fabrikens bekanta kakelugnstillverkning eller kanske snarare är 
att betrakta som ett konstnärligt lekverk af den förträfflige ledaren 
af den dåtida Rörstrandsfabriken.

Till denna fabrikens blomstringstid hör också ett mindre ser
veringsbord, dekoreradt i delvis kinesisk stil i blâ camaïeu, dateradt
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1L/s 175° och signaturen att döma (pl. 13) måladt af Anders 
Berg. Denna bordskifva, som sällsynt nog är fullkomligt oskadad, 
liar också i behåll sitt originalställ af omåladt trä i svängda rokoko
former.

Fig. 13. R Ö R STR A N D SM Ä R K E 1750.

Bland inköpen af moderna keramiska alster bör särskildt på
pekas en mindre samling danska fajanser, komponerade och dekore
rade af den bekante målaren Harald Slott-Möller samt utförda af 
fajansfabriken Aluminia i Köpenhamn. Denna tillverkning — ny 
för året — utgör en af de mest lyckade lösningar af den viktiga 
frågan om åstadkommande af en prisbillig, på samma gång som verk
ligt konstnärlig keramik och bör såsom sådan icke fattas i ett konst- 
industriellt museums samlingar.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 455 
nr, livaraf tidskrifter (tidskriftshäften) 284, allmän konsthistoria 30, 
arkitektur 2, skulptur 4, måleri och handteckning 19, konstslöjd 3, 
kataloger och diverse 113.

Samlingen har fått mottaga gâfvor af: H. M. Konungen, Mini
stère de l'instruction publique et des beaux-arts (Paris), Generalver
waltung der Königl. Sammlungen (Berlin), Ministeriet for kirke- 
og undervisnings-væsenet i Danmark, Riksarkivet, Kungl. vitt.-, hist.- 
o. antikvitetsakademien, Kungl. akademien för de fria konsterna, 
Sv. slöjdföreningen, Sv. teknologföreningen, Sv:s allmänna konst
förening, Sv. konstnärernas förening, Redaktionen af Ord och bild; 
museer och utställningar i Bergen, Boston, Buda-Pest, Cincinnati, 
Göteborg, Haag, Kristiania, Malmö, Neapel, Padua; konsthandlarne 
J. M. Heberle, H. Helbing, K. W. Hiersemann, E. Hirschler, F. 
Müller, K. U. Palm (Bukowski), E. Wasmuth; förf. H. Bing, J. Bogh,
A. E. Gothorne Hardy, Aug. Hahr, F. R. Martin, H. Sauermann, 
N. Sjöberg samt tjänstemän vid Nationalmusei konstafdelning.
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Depositioner och flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum,

a) Målningar :

Mars 6.

Sept. 18.

» 18.

» 18.

» 18.

Okt. 16. 

Dec. 30.

Af norske konstnären Eilif Petersen:
Fyra norska landskapstaflor (Ruskevejr, Höstdag, Sommar

dag, Fjällgårdarna Herinanstad och Grihammar). Olja. 
Återställda.

Af H. K. H. Kronprinsen:
Porträtt af H. K. H. Kronprinsessan Victoria, af tyske 

konstnären Otto Propheter. Olja. Återställd.
Af norske konstnären E. Werenskiold:
En blond dam. Återställd.
Af konstnären A. E. Zorn:
Okänd italiensk herre, tillskrifven G. B. Moroni. Olja. 

Återställd.
A f Jursdala församling, Kalmar län, för en tid af 8 måna

der, genom kyrkoherden C. Svenoni:
Altartriptyk med rörliga flyglar med 3 temperamålningar 

och 2 oljemålningar, af Lubeckerskola från omkr. 1500. 
Af konstnären Carl Larsson:
Den första utanläxan. Olja. Återställd.
Af konstnären Richard Bergh:
De gamla på stranden, inköpt af danska staten. Olja. Åter
ställd.

b) Konsts loj dföremål:

Sept. 18. Af sällskapet Par Bricole:
Fajansbål, Rörstrandsarbete från midten af 1700-talet samt 

fajanskanna, Gustafsbergsarbete från 1800-talet.
» 18. Af konstnären A. L. Zorn:

Fyra hautelisseväfnader, antagligen sydtyskt arbete från 
omkr. 1500.

B . T ill NationalmiLseiim ha flyttats:

Från Gripsholm för att restaureras:
Krafft, D., kopia efter Ehrenstrahl: Gustaf II Adolf. Grhm, nr 448
Sävenbom, J.: Utsikt af Drottningholms slott .........  » » 836

» » » » Ulriksdals »   » » 837
Breda, C. F. v.: C. H. Posse .....      » » 1657
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Från Gripsholm för att kopieras:
Pasch, Ulr.: E. M. Staël von H olstein................... Grhm, nr 1577

Återställd.
Från Östergötlands museum i Linköping 9 st. därstädes under 

åren 1887 och 1891 deponerade oljemålningar (se årsberättelsen 1887 
sid. 42, och -1891 sid. 21).

C. Frän Nationalmuseum ha flyttats:

a) Till Kristiania för en af därvarande Kunstforening anordnad 
Fearnley-utställning:

Jämlikt Kgl. br. af d. 30 januari 1903.
Fearnley, T.: Skogslandskap..........................................  N. M. nr 1262

Återställd.
b) Till Köpenhamn för Konstnärsförbundets utställning:

H. K. H. Prins Eugen: Sommarnatt .............. ........... N. M. nr 1502
Åsterställd.
c) Till Berlin för Carl Larsson-utställning:
Jämlikt Kgl. br. d. 10 okt. 1903.

Larsson, Carl: Porträtt af August Strindberg, teckning. N. M. 2/i9oo
Återställd.
d) Till Gripsholm återflyttade:

Ehrenstrahls atelié: Okänd man .................................... Grhm, nr 228
Krafft, D. v.: Magdalena Sibilla af Mecklenburg .....  » » 7
Scheffel, J. H.: Göran Nordberg ................................  Grhm, nr 1009
de Marées, G.: Margaretha Ch. R aab..................... » » 211
Breda, C. H. v.: C. H. Posse.......................................  » » 1657

Samtliga efter verkställd restaurering, den sistnämnda äfven 
kopierad.

e) Till Visby för att deponeras i landshöfdingens ämbetsbostad 
(Kgl. bref 11 dec. 1903).
Berger, J. Kr.: Fridhem på Gottland,...... .........................  N. M. 1064

D) Frän Gripsholm enl. K  fl. bref d. 28 nov. 1902 utgallrade:

a) Till Ulriksdals slott:
Sävenbom, J.: Utsikt af Ulriksdals slott ................... Grhm, nr 837

b) Till Kgl. Kammarkollegium:
Schröder, G. E.: Justitia och Aequitas.................. ... » » 296

» » Pax och Concordia ..............................  » » 297
de Marées, G.: Fredrik I .................     » » 324
Ehrenstrahl, kop. efter: Gustaf II A d o lf.......................  » » 448

» » » Ulrika Eleonora d. y...............  » » 1398



PI. 14. D R O T T N IN G  K R IS T IN A . Oljemålning. Sannolikt af M ikael D ahl. 

Tillhör statens samlingar på Strömsholms slott.
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Schröder, G. E.: Ulrika Eleonora d. y. .................... Grhin, nr 1359
c) Till Kgl. Kammarrätten:

Beck, D., kop. efter: Drottning Kristina ....................  » » 653
Ehrenstrahl, » Fidelitas .......................................  » » 1315

» Concordia ...................................  » » 1316
de Marées, G.: Fredrik I ...................................    » » 1383
Starbus, J .: Ulrika Eleonora d. y............................   » » 1423

Samlingarna på de kungliga lustslotten.

Gripsholm. I det föregående (sid. 37, 38) har redogjorts för de 
flyttningar till och från Gripsholmssamlingarna, som under året ägt 
rum; likasom för därvarande konstverks restaurering (sid. 14).

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

Antalet besökande, som erlagt stadgad inträdesafgift till slottet, 
har under året varit större än under något af de senare åren. Af 
de vid samlingarnas förevisning influtna medlen ha i öfverensstäm- 
melse med Kungl. brefvet af d. 24 maj 1901 på Nationalmusei an
del för år 1903 kommit kr. 942,61 (föregående år kr. 652,95).

Strömsholm. D. 24 september företogs af mig inventering och 
besiktning af statens konstsamlingar på detta slott, och befunnos 
samtliga konstverk i synnerligt godt skick. Ett af dem, konung 
Karl XI:s familjetafla —  en förminskad kopia af Ehrenstrahls mål
ning på Gripsholm —  befanns flyttadt till ståthållarebostället där
städes.

Inventariet upptager 35 nummer målningar, porträtt, allegoriska 
bilder, djurstycken —  samt de i stora matsalen inboaserade, af Uars 
Bolander år 1774 utförda väggmålningarna, framställande kinesiska 
landskap med figurstaffage och stillebensstycken med blommor, frukter 
och gamla holländska fajansfat m. m. (9 större pannåer, 2 mindre 
dylika och 6 dörröfverstycken, samtliga i inventariet upptagna under 
ett nummer). Bland de många ur såväl konstnärlig som historisk 
synpunkt märkliga porträtt, som finnas på slottet, är det här under 
pl. 14 afbildade, framställande drottning Kristina, af sjmnerligt in
tresse. Det har funnits på Strömsholm ända sedan änkedrottning 
Hedvig Eleonoras dagar, såsom synes af 1708 års inventarium öfver 
lösörena på slottet, där bland porträtten i »Hennes Kungl. Maj:ts 
alkov» nämnes ett, framställande »drottning Kjerstin till knäna».
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Med ungdomligt utseende, ljust hår, med inflätade pärlband, går 
drottningen fram i ett lummigt landskap, fästande sina klara blå 
ögon på åskådaren ocli iklädd ett slags amasondräkt med blus af 
hvitt siden, sammanhållen kring lifvet af en gördel af ädla stenar i 
guldfattning, en hvit sidenkjol och en fladdrande, kort mantel med smal 
guldbård, hopfäst öfver högra axeln med ett stort smycke. I högra 
handen, som hon stöder mot höften, håller hon det pärlbesatta riks
äpplet och den vänstra är stödd mot ett lejon, som går bredvid 
henne. Öfver det hela hvilar en charme af ungdom och skönhet, 
tvifvelsutan olik drottning Kristina, men dock af förträfflig verkan.

Hvem som målat denna intagande fantasibild, finnes icke upp- 
gifvet, och taflan är icke signerad. Inför densamma kommer man 
dock ofrivilligt att erinra sig ett annat knästycke af en annan 
svensk regent, fantastiskt och opsykologiskt äfven det, men med en 
viss sträfvan efter idealisering och skönhetsverkan, nämligen Mikael 
Dahls af den unge Karl X II (Nat:museum nr 947). Mycket finnes 
också, som talar för, att han målat denna drottning Kjerstin. Dahl 
vistades i Rom samtidigt med henne och målade då faktiskt år 1687 
hennes porträtt, sannolikt framställande henne i yngre dagar, hvilket 
kau slutas däraf, att, då drottningen frågade konstnären, hvad han 
ämnade sätta i hennes hand på porträttet och denne föreslog en sol
fjäder, hon invände: »Gif mig ett lejon, ett sådant lämpar sig bättre 
för en drottning af Sverige.» Detta synes tyda på, att hon skulle 
framställas i yngre år, då hon ännu var drottning. Med denna 
historia för ögonen (hvilken berättas af Horace Walpole i hans Anec- 
dotes) och de likheter, som i öfrigt finnas mellan detta och andra 
porträtt af Mikael Dahl, synes sannolikheten vara ganska stor för, 
att just han är mästaren.

Vid mitt besök på Strömsholm uppgjorde jag äfven ett inven
tarium öfver det gamla kvrksilfret, som förvaras i slottet och af drott
ning Ulrika Eleonora d. y. skänkts till slottskapellet därstädes.

Ulriksdal. Den till Ulriksdal från Gripsholm jämlikt Kgl. br. 
d. 28 nov. 1902 flyttade oljemålningen framställande Ulriksdals slott 
från den s. k. Confidencen och målad af Johan Sävenbom år 1762, 
är synnerligt belysande för slottets utseende och parkens anordning 
vid denna tid och kompletterar därmed den förut på Ulriksdal be
fintliga oljemålningen af David von Cöln från år 1732, som framställer 
Ulriksdal från södra sidan och tillfallit museet genom konung Karl 
XV:s testamente. Sä venboms tafla gif ver äfven en intressant bild af den 
af riksänkedrottningen Hedvig Eleonora uppbyggda träkyrkan, eller 
det s. k. Trefaldiglietskapellet, som refs 1863 för att lämna plats för

42
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det af drottning Lovisa uppförda slottskapellet, som invigdes den 
25 aug. 1865.

Personalen. Intendenten liar åtnjutit semester, under hvilken 
amanuensen Göthe författningsenligt uppehållit intendentsbefattnin- 
gen. Intendenten har under året besökt konstutställningarna i K ö
penhamn och Helsingborg samt såsom juryman industriutställningen 
i sist nämnda stad.

F. d. professorn vid Kungl. akademien för de fria konsterna 
Pér Daniel Holm (född 1835, af Eders Kungl. Maj:t förordnad till 
konservator vid Nationalmuseum 1881, hvilken befattning han sedan 
dess innehaft) afled i Stockholm den 7 augusti. På mitt förslag, 
som tillstyrktes af nämnden, förordnades i nåder den 30 sistlidna 
oktober tafvelrestauratorn Carl Wilhelm Jaensson (född 1853) att 
vara konservator vid Nationalmuseum. Jaensson, som under sin 
studietid vid Kungl. akademien för de fria konsterna 1877— 81 var 
elev af sin företrädare i tjänsten och som därefter idkat konststudier i 
utlandet, antogs år 1901 af nämnden till tafvelrestauratör vid Natio
nalmuseum och företog år 1902, jämlikt Eders Kungl. Maj:ts med- 
gifvande i nådigt bref den 8 mars 1901, med understöd af Grips- 
holmsmedel en resa till München för studier i restaureringsteknik 
under ledning af professor Alois Hauser.

Amanuensen dr Gothe har åtnjutit semester, under hvilken e. o. 
amanuensen Folcker uppehållit hans befattning. Äfven under dr 
Göthes tjänstgöring som intendent (se of v an) har Folcker uppehållit 
hans befattning.

Amanuensen dr Kruse har åtnjutit semester, under hvilken e. o. 
amanuensen dr Sirén uppehållit hans befattning. Dessutom har dr 
Kruse vid tre olika tillfällen åtnjutit tjänstledighet i sammanlagdt 
något öfver en månad för hälsans vårdande och enskilda angelä
genheter.

Sekreteraren Wåhlin har åtnjutit två månaders tjänstledighet 
för konststudier i utlandet och under denna tid med användande af 
det honom sistlidet år af Nationalmusei nämnd tilldelade Lammska 
stipendiet företagit en studieresa till Italien. Under tiden har sekre
terarebefattningen uppehållits af e. o. amanuensen Folcker.

E. o. ama7iue7isen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har i tio veckor innehaft amanuensförordnande samt i två månader 
sekreteiareförordnande (se of van). Folcker har i egenskap af jury- 
man besökt utställningen i Helsingborg.
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E. o. amanuensen dr Siren har tjänstgjort tre dagar i veckan och 
i fyra veckor innehaft amanuensförordnande (se of van). Siren har 
åtnjutit tjänstledighet dels i tre veckor för enskilda angelägenheter, 
dels för konststudier i Italien från den 24 september till årets slut.

Till e. o. amanuens har nämnden på förslag af intendenten under 
året antagit bibliotekarien vid Kungl. akademien för de fria konsterna 
Olof Granberg (född 1858), som förut under åren 1884— 86 tjänst
gjort såsom e. o. amanuens vid Nationalmuseum. Sedan dess har Gran
berg utgifvit flera konstvetenskapliga arbeten. För ett af dessa, 
»Drottning Kristinas tafvelgalleri på Stockholms slott och i Rom», 
tillerkändes han år 1897 Jacques Lamms pris, hvilket är afsedt för 
författaren af det bästa och värdefullaste arbetet på de bildande 
konsternas och konstindustriens område, som, författadt af svensk 
man eller kvinna, under senaste treårsperiod utkommit i tryck. Äf 
hans senaste arbete, »Om kejsar Rudolf II:s konstkainmare och dess 
svenska öden och 0111 uppkomsten af drottning Kristinas tafvelgalleri 
i Rom och dess skingrande», hafva, på underdånig hemställan af 
Nationalmusei nämnd, 25 ex. blifvit för statens räkning inlösta. 
Efter sitt återinträde vid Nationalmuseum har Granberg med under
stöd af Letterstedtska föreningen företagit en resa till Tyskland för 
konststudier, för hvilken han åtnjutit tjänstledighet i 4 veckor.

Likaledes har, på förslag af intendenten, till e. o. amanuens an
tagits filosofie kandidaten A xel L. Romdahl (född 1880), som åtnjutit 
sammanlagdt 4 T/2 månads tjänstledighet för studier samt en veckas 
tjänstledighet för enskilda angelägenheter.

Tjänsteresor. Intendenten har i tjänsteärenden företagit resor 
till Gripsholm 6 dagar, till Drottningholm 1 dag, till Ulriksdal 1 
dag och till Strömsholm 2 dagar, dr Göthe såsom amanuens till 
Gripsholm 5 dagar, såsom tjänstförrättande intendent till Gripsholm 
7 dagar och till Ulriksdal 1 dag, e. o. amanuensen Folcker till 
Gripsholm 7 dagar och till Strömsholm 2 dagar.

Utgifna arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1903:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1902. Under

dånig berättelse, afgifven af Nationalmusei intendent, 55 sid., nr 27 
af Meddelanden från Nationalmuseum.

Supplément à la notice descriptive des tableaux du Musée na
tional de 1900. Additions et corrections (1903), 16 sid.

Catalogue des estampes en double de la collection du musée 
national à Stockholm, comprenant des oeuvres d’artistes étrangers,
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dont la vente aura lien chez H. Bukowskis konsthandel le 4 novem-
bre et le 5 novembre 1903, 58 sid.

Tjänstemän vid Nationalmuseum ha under året offentliggjort:
Looström, A., Årsberättelse afgifven på Kungl. akademiens för de 

fria konsterna högtidsdag den 28 maj 1903.
-------, En konstnärsbiografi, anmälan af O. Sirén, Carl Gustaf

Pilo, i Ord och Bild 1903, sid. 224 229.
Göthe, G., Har Allart van Everdingen varit i Norge? Nordisk tid

skrift 1903, sid. 315— 319.
-------, Pseudoklassisk konst. Nordi.sk tidskrift 1903, sid. 381— 401.
-------, En fransk författare i svensk konsthistoria. Nordisk tidskrift

1903, sid. 488 — 490.
Kruse, J., Bland jämtar och jämtskor. Sv. turistföreningens års

skrift 1903, sid. 81— 95.
-------, Anmälan af O. Granberg, Allart van Everdingen i Kunst-

chronik 1902— 1903, sid. 321 — 324.
Folcker, E. G., redigerat Meddelanden från Sv. slöjdföreningen I — II 

samt Mönster för konstindustri och slöjd, årg. 28.
-------, »Möbelindustri» —  officiell berättelse ang. Industri- och slöjd

utställningen i Gefle 1901, sid. 327— 346.
—  , Turinutställningen 1902. Svenska slöjdföreningens Medde

landen I. 1903, sid. 5 —  25.
-------, Vårt konsthandtverk på Helsingborgsutställningen. Sv. slöjd

föreningens Meddelanden II, sid. 48— 65.
-------, Ett trähus på landet. Sv. slöjdföreningens Meddelanden II,

sid. 76— 82.
.......  , Gamla moder. Ord och Bild 1903, sid. 527— 541.

— , Byrå från 1700-talets förra del. Minnen från Nordiska mu
seet. H. I 1903, sid. 1 —4.

------ , Svenska slöjdföreningens keramiska utställning 1903. 56 sid.
Wåhlin, K., redigerat Ord och Bild, årg. 1903.

, Människan och naturen. Ord och Bild 1903, sid. 662 — 667.
Sirén, O., redigerat Ateneum, 1903.
-------, beskrifvande text till 23 handteckningar i Nationalmuseum,

reproducerade i band VIII af Schönbrunner und Meders 
»Handzeichnungen alter Meister in der Albertina und anderen 
Sammlungen ».

-------, Carl Larsson som tecknare. Ateneum 1903, sid. 28— 34.
-------, Två florentinska madonna-reliefer i svensk ägo. Ateneum

1903, sid. 38— 41.
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Siren, Giorgione. Ord och Bild 1903, sid. 465—-482.
Granberg, 0 ., Om kejsar Rudolfs konstkammare och dess svenska 

öden och uppkomsten af drottning Kristinas tafvelgalleri i 
Rom och dess skingrande. Stockholm 1903. 130 sid. samt
bilagor.

, vSkoklosters slott och dess samlingar. Sveriges allm. konst
förenings publikation XII, 56 sid.

Romdahl, A. L., Bonde-Brueghel i samtida gravyrer. Ateneum 1903, 
sid. 14— 22.

-------, Anmälan af O. Granberg: Om kejsar Rudolfs konstkammare.
Ateneum 1903, sid. 41— 44.

-------} Zwei grosse Gemälde von Hans Bol in Stockholm. Reper-
torium f. Kunstwissenschaft, 1903, sid. 135.

, Das grosse Altarwerk Marten Heemskercks fur die Laurentius- 
kirche zu Alkmaar. Oud Holland, 1903, h. 4.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valda af Kungl. akademien 
för de fria konsterna, hafva under året varit professor Oscar Björck 
och professor Adolf Lindberg med landskapsmålaren Reinhold Nor
stedt till suppleant (den därjämte af Kungl. Akademien utsedde 
suppleanten bildhuggaren Christian Eriksson afsade sig uppdraget, 
innan nämnden trädt i verksamhet). Af svenska konstnärer, som 
utfört arbete, hvilket blifvit åt staten på förslag af dess inköpsnämnd 
inlöst, valdes för år 1903 till ledamöter konstnärerna Robert Theger- 
ström och Eniil Österman samt till deras suppleanter konstnärerna 
Emerik Stenberg och Alfred Thörne. Sedan, efter ingången afsägelse 
af herr Thegerström, de valberättigade konstnärerna kallats till nytt 
valsammanträde men icke i föreskrifvet antal tillstädeskommit, för
rättades, jämlikt Kungl. stadgan, af Nationalmusei nämnd val af en 
ledamot och utsågs härtill professor Olof Arborelius.

Nämnden höll ordinarie sammanträde den 4 och 7 april i 
Svenska konstnärernas förenings utställning i Kungl. akademien 
för de fria konsterna och i sammanhang därmed i Nationalmuseum 
för granskning af direkt hembjudna arbeten. Härvid uppsattes på 
förslag till inköp:

Kulla i sorgdräkt. Teckning af G. T. Wallén.
Namnsdag. Oljemålning af Fanny Brate.
Björs-Mia. Teckning af G. T. Wallén.
Vinterafton. Oljemålning af Anton Genberg.
Genom nådigt bref af den 24 april har Eders Kungl. Maj:t god

känt detta inköpsnämndens förslag.
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Efter gjord anmälan, att Konstnärsförbundet i Stockholm äm
nade i Uppsala anordna en större utställning, hvilken syntes komma 
att innehålla konstverk, lämpliga att införlifvas med statens sam
lingar, ingick ordföranden i statens inköpsnämnd den 19 januari 
1903 på uppdrag af densamma till Eders Kungl. Maj:t med anhållan, 
att Eders Kungl. Maj:t täcktes uppdraga åt nämnden, att vid utställ
ningens öppnande, eller så snart därefter ske kunde, infinna sig i 
Uppsala för att, om anledning därtill förefunnes, upprätta förslag 
till inlösen för statens räkning af där exponerade konstföremål.

Detta sammanträde ägde rum den 20 februari och föreslogos där
vid till inköp:

Afton i parken. Teckning med underlagd färg af Karl Nord
ström.

Konstnärsförbundets styrelse (porträttgrupp). Oljemålning af 
Richard Bergh.

Enär vidare den konstutställning, som var afsedd att hållas i 
Helsingborg under loppet af 1903 års sommar i förening med den 
därstädes anordnade industriutställningen, syntes gestalta sig till den 
mest omfattande och rikhaltiga svenska konstutställning, som hållits 
sedan den stora Stockholmsutställningen 1897, i det att såväl Svenska 
konstnärernas förening som Konstnärsförbundet och föreningen De 
frie konune att i densamma deltaga, hemställde inköpsnämnden i 
underdånighet, att Eders Kungl. Maj:t täcktes uppdraga åt densamma 
att genom tre delegerade, hvilka nämnden skulle äga utse inom sig, 
därstädes upprätta förslag. Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 
bref af den 5 juni 1903 förklarat Sig hafva funnit för godt att härtill 
gifva sitt bifall, utsåg nämnden till delegerade undertecknad Loo- 
ström, konservatorn professor P. D. Holm och professor O. Björck, 
hvilka uppsatte följande inköpsförslag:

Braskkullan. Oljemålning af A. E. Zorn och
Tröst. Grupp i brons af J. Börjeson.
Dessa inköpsförslag hafva af Eders Kungl. Maj:t fastställts ge

nom nådiga bref af den 6 mars och den 17 juli 1903.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 14 sammanträden samt 
deltagit i inköpsnämndens 5 sammanträden. Protokollen öfver för
valtningsärenden uppgå till 52. Diariet upptager 540 inkommande 
ärenden, hvaraf 32 Kungl. bref, beslut och remisser samt 20 skrif- 
velser från myndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 85 utgående 
skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postförsändelser är 547.
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Besöken å söckendagar framgå af följande siffror:

}

Fridagar ..............................
1 Betalningsdagar

: 1903 1902 1901 1900 1S99

39,336 
7,725 

! 4,323

44,568
9,246
4,7°6

29,492
6,219
3,268

32,544
7,0641 
3,194 1

1 24,107
5,711
3,146Frikort ........... ..............

Summa 51,384 58,520!138,979 | 42,802 132,964

På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

Månad Fridagar Bet.-dagar M. f rik ort Summa

Januari................ 2,712 375 324 3,411
Februari ................... 3,066 296 377 3,739
Mars ................. 2,816 236 328 3,380
April ......... ............. 2,099 523 472 3,094
Maj .......................... 2,298 271 270 2,839
Juni .................... . 3,587 768 159 4,514
Juli .......................... 4,915 T,397 I5b 6,468
Augusti ................... 4,975 1,523 125 6,623
September ............... 4,737 1,096 280 6,113
Oktober .................... 4,064 647 917 5,628
November ............... 2,532 295 451 3,278
December ................ B535 298 464 2,297

Summa | 39,336 ! 7,725 4.323 51,384

Sedan ett flertal år tillbaka har Nationalmusei konstafdelning 
jämlikt nämndens beslut hållits öppen för besökande söndagar kl. 
i— 3 och veckans öfriga dagar kl. n — 3 med undantag af månda
gar, då museet hållits stängdt för rengöring. Behofvet af en utsträckt 
förevisningstid har emellertid alltmera gjort sig gällande. En stor 
del af den allmänhet, som företrädesvis skulle vilja mera regelbundet 
besöka konstsamlingarna, är genom sina göromål i ämbetsverk, läro
verk, affärslokaler o. s. v. upptagen hvarje söckendag till inemot 
kl. 3 e. m., men mången skulle efter detta klockslag vara oförhindrad 
att besöka samlingarna, sedan numera middagsmåltiden i allmänhet 
är framskjuten till en senare timme. Trafiken inom museet på sön
dagarna är för närvarande för den, som vill närmare studera sam
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lingarna, besvärande stor. Den skulle tvifvelsutan i någon grad 
minskas genom samlingarnas öppenhållande kl. 3— 4 e. m. på hvar- 
dagarna och på ett lämpligare sätt fördelas, om förevisningstiden 
äfven på söndagen utsträcktes till sagda timme. En förlängd före- 
visningstid påkallas äfven af hänsyn till de år ifrån år allt talrikare 
in- och utländska resande, som endast under några dagar uppe
hålla sig i Stockholm. En sådan utsträckning af förevisningstiden 
bör emellertid begränsas till den tid af året, då det råder fullt dagsljus 
kl. 3— 4 e.m., under hvilken den egentliga turisttrafiken också infaller.

En utsträckning af förevisningstiden skulle emellertid medföra 
en utsträckning i bevakningspersonalens arbetstid, hvarför det syntes 
med rättvisa och billighet öfverensstämmande, att denna erhölle en 
motsvarande skälig ersättning, hvarför nämnden i underdånig skrif- 
velse af den 15 december 1902 hemställde, att Eders Kungl. Maj:t 
täcktes bemyndiga nämnden att utbetala ett dylikt tilläggsarfvode 
att utgå af besparingarna på 1902 års förevisningsmedel. Sedan 
Eders Kungl. Maj:t i nådig skrifvelse af den 31 december s. å. för
klarat Sig hafva funnit denna framställning ej föranleda någon Eders 
Kungl. Maj:ts åtgärd, och då nämnden ej ansåg sig äga rätt att besluta 
rörande förevisningsmedlens användande för ändamålet, förföll frågan 
om tilläggsarfvode. Med afseende på ett af mig hos nämnden gjordt 
förslag, att samlingarna det oaktadt skulle under tiden 15 april— 15 
september hållas öppna till kl. 4 e. m. ofvan angifna dagar, beslöt 
nämnden, af hänsyn till vaktbetjäningen, att detta .skulle ske endast 
söndagar, tisdagar och fredagar.

Under tiden 28 april— 15 september utgjorde antalet personer, 
som nämnda tre dagar kl. 3— 4 e. m. infunno sig i museet, 675. 
Detta belopp är inräknadt i ofvanstående redogörelse.

Söndagsbesöken torde enligt ungefärlig beräkning uppgå till 
109,000, hvarigenom totalantalet besökande blir 160,384 (mot 153,520 
under föregående år).

På framställning af verkställande direktören för Gustafsbergs 
fabrik hafva arbetarna vid densamma till ett antal af omkring 20 
för hvarje gång ägt tillträde till samlingarna vissa söndagar utom 
den ordinarie förevisningstiden under ledning af e. o. amanuenserna 
Folcker och Romdahl.

Deltagarna i de populärvetenskapliga nykterhetskurserna hafva 
en dag mot en gemensam afgift af 15 kr. ägt tillträde till samlin
garna, som förevisats af e. o. amanuensen Folcker och lektor Bergman.

Amanuensen d:r Kruse har hållit tvänne föredrag öfver Rembrandt- 
utställningen i gravyrsalen, till livilka allmänheten haft fritt tillträde.

4
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Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har be
viljats åt 365 personer, hvaraf män 152, kvinnor 213.

Motsvarande siffror under de närmast föregående åren äro:

1902 1901 1900 1899 1898

M än....................................... 189 151 144 161 138
K vinnor................................ 257 205 231 211 220

Tillsammans 446 356 375 3 7 2 358

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:

M än K v in n o r Summa

Kopiering i konstafd. ........ 55 37 92
Teckn. i skulptursaml........ 6 1 7

» i konstslöjdafd........ 35 7 8 113
Studier i allmänhet ............ 56 97 153

Tillsammans 152 213 365

De personer, som erhållit denna tillåtelse, äro:

Män Kvinnor Summa

Konstnärer, tecknare....................................... 22 31 53
Lärjungar af Konstakademien...................... 40 35 75

» » Tekn. högskolan ................... 2 — 2
» » Tekn. skolan .......................... 41 33 124
» » enskilda konstnärer............... 2 4 6

Yrkesidkare ...................... ....... ...................... 30 20 5°
Litteratörer och konstvänner ...................... 1 15 40 55 |

Tillsammans *52 I 213 i 365 !

Af under året kopierade målningar komma på a) italiensk-spanska 
skolan 5 kopior af 5 konstverk; b) nederländsk-tyska 30 efter 22; 
c) franska 27 efter 25; d) norsk-danska 27 efter 17; e) svenska 106 
efter 73, eller tillsammans 195 kopior efter 142 konstverk. 

Motsvarande siffror under 1902 utgjorde: 190 efter 127.
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Af 4e kopierade konstverken har nr 1472 Insjö af O. Arborelius 
återgifvits 5 gånger. Nr 1553 Vinterdag af Behm 4 gånger och 
nr 1534 I skymningstimmen af Stenberg 4 gånger.

Ur handtecknings- ocli gravyrsamlingen ha vid 700 studiebesök 
tillhandahållits 1,663 nr volymer, portföljer, enskilda blad (föregående 
år resp. 506 och 1,071). Härjämte ha direkt afkopierats 9 nr samt 
för illustration fotograferats 377 nr. Motsvarande siffror utgjorde 
föregående år 19 och 235.

I konstslöjdafdelningen ha föremål' tillhandahållits för studier 
och kopiering 316 gånger vid 299 studiebesök. Motsvarande siffror 
för de fyra närmaste åren äro 181 och 178 (1902); 265 och 243 
(1901); 447 och 424 (1900); 420 och 406 (1899).

Ekonomi. Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,677: 15, 
influtna vid försäljning af lilla svenska målningskatalogen kr. 1,154: 30

» » » » stora » 5 » 8 8 :  60
» » » » beskrifn. öfver väggmålningarna » 4: 50
» » » » skulpturkatalogen.......................  » 202: 50
» » » » vägledning i konstslöjdsaml. ... » 180: —

influtna genom bokhandeln................................................. » 47: 25
Summa kr. 1,677: 15

Enskilda medel. 1) J. S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresmedel ............................. ...........................................  kr. 17,516: 54
räntemedel o. d.................................................................. . » 486: 96

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 152,746: 22
har minskats med kr. 940:49.

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

A f årets behållning öfverföras till underhållsanslaget kr. 1,806: 02 
och till femårsfonden kr. 5.000. Disponibla medel utgöra kr. 3,559: 69

2) Femårsfonden utgör vid årets slut kr. 10,194: — .
3) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet kr. 100,000 är 

fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet. De för 
depositionsändamål disponibla medlen utgjorde vid årets slut kr. 
2,099: 82. Till inköp af konstverk ha användts kr. 2,400: — .
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Sammandrag af räkenskapen 1903.

j B eh ålln in g 
j från 1902

Inkom ster

I9°3 Sum m a

2,819: 13 64,150: — 66,969: 13
4,988: 90 10,852: 34 15,841: 24

400: — 3,889: 25 4,289: 25
3: 33 1,677: 15 1,680: 48

— 942: 61 i,445: 84
503: 23 12,439: 18 12,439: l8

8,714: 59 93,950: 53 102,665: 12

04 M 4-> 00 57 18,003: 50 332,291: 07
100,039: 82 4,500: — 104,539: 82

11,034: 90 444: 60 11,479: 50
10,381: 27 419: 40 0000cfM 67
5,ooo: — 5,196: — 10,196: —

------- 10,150: — 10,150: —

440,743: 56 38,713: 50 479,457: 06

A. Allmänna medel:

Ordinarie statsanslag .... ..............
Öfriga statsanslag.... .................. .
Förevisningsmedel..........................
Katalogmedel ................................
Gravyrauktionsmedel ...................
Gripsholmsmedel.............................

B. Enskilda medel:

J. S. Gieseckes donation .............
J. H. Scharps donation ...............
J. Lamms prisfond ......................
J. Lamms stipendiefond...............
Femårsfonden ................................
Gåfva af Grossh. C. A. Cedergren 

till konstsamlingarnas ökande

U tgifter 1903

53.750: 01 
10,005: 71 
3 .571: 42 
U477: 75 

239: —  
308: 60

69.352: 49

15,580: 72 
2,440: —  
1,205: —  

5: —  
2: —  

10,150: —

Återleve-
rerin g

Behållning 

till 1904
Sum m a

11: 75 
152: 35

164: 10

13,207: 37 
5,683:18

717:83
202: 73 

12,200: 18
1,137: 24

66,969: 13 
1 5 , 8 4 1 : 2 4  

4.289:25 
1,680: 48 

i 2,439: 18 
1445: 84

29,382: 72I

33,148: 53 100,665: 12

316,710: 351332,291: 07 
102,099: 82,104,539: 82

10,274: 50 
10,795: 67 
10,194: —

11,479: 50 
I0,800: 67
10,196: --
10,150: —

450,074: 34479,457: 06!

(N
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4) Jacques Lamms prisfond\ som vid årets början utgjorde 
kr. 11,034: 90, utgör vid årets slut 10,274: 50. Ett pris af kr. 1,200 
är utbetaldt till skriftställaren Georg Nordensvan.

5) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,381: 27, har ökats till kr. 10,795: 67.

U n derdån igst

L U D V .  L O O S T R Ö M .
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