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TILL KONUNGEN.

I mina underdåniga berättelser alltsedan år 1902 liar jag inför 
Eders Kungl. Maj:t anmält det för livarje år alltmera tilltagande 
behofvet af ökadt utrymme för statens i Nationalmuseum förvarade 
konstsamlingar. Öfver den utförligt motiverade redogörelse, som 
Nationalmusei nämnd i detta ärende till Eders Kungl. Maj:t i under
dånighet ingaf den 31 maj 1902, täcktes Eders Kungl. Maj:t den 
17 juni samma år i nåder infordra Kungl. vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademiens utlåtande. Tyvärr ha år efter år gått, utan 
att nämnda akademi ännu inkommit med yttrande i frågan. Under 
tiden ha svårigheterna att på ett något så när tillfredsställande sätt 
anordna de stora samlingarna i de för dem anvisade små lokalerna på 
betänkligt sätt ökats. Senast gångna år har åter en del ur konstsyn
punkt värdefulla föremål måst undansättas eller förvisas till vindarna. 
Statens konstsamlingar lida under detta tillstånd. Konstforskningen
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beröfvas en del af sitt material, som endast med svårighet kan stu
deras i de illa belysta vindsgallerierna, och allmänheten saknar i 
museisalarna konstverk, som den lärt vsig uppskatta och glädjas åt 
under åratal. Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder taga Sig denna 
sak an och lyssna till de tungt vägande skäl, som från National - 
musei sida framlagts i den ofvannämnda skrifvelsen af den 31 maj 
1902, till en bättre sakernas ordning!

Den 31 oktober besökte statsrevisorerna Nationalmuseum. I 
sin däröfver afgifna berättelse säga de sig därvid hafva funnit, att 
å museets vind magasineras en stor mängd oljemålningar, hvilka 
sålunda äro otillgängliga för allmänheten och med svårighet kunna 
göras åtkomliga vid konststudier. Med afseende härå och med hän
syn därtill, att på grund af de för Nationalmusei räkning årligen 
skeende uppköpen utrymmet i museet alltjämt komme att i vid
sträcktare mån tagas i anspråk, ifrågasatte revisorerna, huruvida icke 
åt en del af nämnda konstverk skulle kunna beredas lämpliga platser 
inom statens byggnader i hufvudstaden, exempelvis i nya riksdags
huset, inom hvilket lära skola finnas vidsträckta, för ändamålet tjän
liga väggytor.

Med afseende å denna statsrevisorernas hemställan har National
musei nämnd afgifvit följande utlåtande:

»De å vindarna för närvarande undansatta målningarna tillhöra 
tvenne kategorier: först och främst sådana, som såväl på grund af 
sitt ringa konstvärde som det dåliga skick, hvaruti de befinna sig, 
äro utgallrade ur museisamlingarna eller aldrig varit med dem in< 
förlifvade. De tillhöra nästan samtliga statens äldre samlingar (den 
martelliska m. fl.) och kunna på grund af ofvannämnda orsaker ej 
användas som dekoration eller prydnader, hvarhelst det vara må. 
En och annan af dem kan möjligen i konsthistoriskt eller kulturellt 
hänseende hafva något värde, men detta värde är för obetydligt, för 
att nämnden skulle kunna anse dem förtjänta af att uppsättas i 
museum eller i någon annan statens byggnad. Ett uppsättande af 
dem skulle tvifvelsutan motverka konstintresset i stället för att 
höja det.

Den andra kategorien utgöres af sådana målningar, som varit 
införlifvade med samlingarna och äro upptagna i inventarierna där
öfver men af utrymmesskäl tyvärr måst undansättas. Nämnden 
säger tyvärr, emedan detta nödvändiga undansättande i mångt och 
mycket hindrar museet att, som sig bör, fylla sin uppgift såsom en 
för vetenskapliga ändamål och konstodlingens främjande verksam 
anstalt. Dessa undansatta målningar äro ursprungligen afsedda att



komplettera museets serier, att hvar och en i sin mån illustrera den 
konsthistoriska utvecklingen och den på olika tider rådande konst
smaken eller att på konstens språk gifva den svenska allmänheten 
en bild ur vårt folks historia eller vårt lands natur. Den uppgiften 
kunna de icke fylla på sin nuvarande plats på vinden, till hvilken 
den stora allmänheten icke har tillträde. Genom deras undansättande 
ha luckor uppkommit i de olika serierna, till skada för den total
bild museisamlingarna under lyckligare utrymmesförhållanden skulle 
kunna gifva. För konstnären och forskaren, liksom för enhvar, 
som därom framställer särskild önskan — och de äro icke få — 
hållas de likväl tillgängliga äfven under nuvarande ogynnsamma 
förhållanden.

Af ofvanstående torde framgå, att nämnden ej kunde tillstyrka 
desanimas bortflyttning från museibyggnaden. En särskild anledning 
härtill ligger för öfrigt i hoppet, att det nuvarande tillståndet, som 
ur museiteknisk synpunkt måste betraktas såsom ohållbart, endast 
är tillfälligt.»

Nämnden hänvisade i sammanhang härmed till sin utförligt mo
tiverade underdåniga skrifvelse af den 31 maj 1902, hvari nämnden 
framlade en redogörelse för missförhållandena inom Nationalmuseum 
mellan samlingarnas omfattning å ena sidan och det för dem an
visade utrymmet å den andra, samt framhöll, att en tillfredsställande 
lösning af denna fråga redan under den allra närmaste framtiden 
vore af högsta behofvet påkallad, så mycket mera som samlingarna 
tillväxte icke blott genom inköp utan äfven genom gåfvor, som 
ofta fordrade mycket stort utrymme, såsom nu senast de båda olje
målningarna Narva af friherre Gustaf Cederström och Sfinxen af 
grefve Georg von Rosen.

Till sist framhöll nämnden, att det endast var af hänsyn till 
musei-intressen, som nämnden ej nu kunde tillmötesgå de af Riks
dagens revisorer uttalade önskningarna. Att nämnden ej ställt sig 
af visan de gentemot af offentliga myndigheter gjorda framställningar 
rörande konstverks deponerande å andra platser, därest detta kunnat 
ske utan men fö r  museets uppgift, framgår af följande;

Från och med år 1887, då den första större utgallringen ur 
Nationahnusei tafvelsamling ägde rum, till och med år 1905 ha ej 
mindre än 2J0  målningar från statens samlingar deponerats uti 
offentliga lokaler i hufvudstaden och i landsorten, nämligen

Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖ R I9O J5. 5

åren 1887 — 1899 .................................... 99 nr
» 1900— 1905 .................................. . 171 »

s:a 270 nr
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Dessa depositioner ha fördelats sålunda:

A. I universitets-samlingarna:
Uppsala 16, Lund 28.

B. I landsortsmuseer:
Göteborg 3, Hernösand 22, Kalmar 36, Linköping 9, Malmö 10, 
Uddevalla 7, Vänersborg 18, Växjö 2, Örebro 27.

C. I landshöfdinge-residens:
Falun 5, Gäfle 11, Göteborg 8, Karlskrona 9, Umeå 1, Uppsala 1, 
Västerås 12, Visby 1.

D. I ämbetsverk m. m. i hufvudstaden:
Kungl. Kammarkollegium 6, Kuugl. Kammarrätten 5, Stats
ministerns och statsrådsberedningens lokaler i Kanslihuset 12, 
Riddarhuset (byte) 3, Sjöofficerssällskapet 6, Riksdagens nya 
hus 12.

Dessa depositioner ha gjort, att nämnden, åtminstone för när
varande, ej kan tillmötesgå framställningar i dylikt syfte. När till
fälle erbjuder sig, skall nämnden ej underlåta att äfven i afseende 
på riksdagshuset fortgå på den inslagna vägen, när detta kan ske 
utan att museets intressen åsidosättas.

Sedan Nationalmusei nämnd den 20 januari afgifvit infordradt 
underdånigt utlåtande med anledning af en utaf professor Julius 
Kronberg gjord ansökan om entledigande från honom meddeladt 
förordnande att vara suppleant i nämnden, har Eders Kungl. Maj:t, 
med bifall till den gjorda ansökningen, till suppleant i nämnden i 
professor Kronbergs ställe täckts förordna skriftställaren Georg 
Nordensvan.



Å R SU E R Ä T T E L R E  FÖ R >905 7

Samlingarna.
Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 19 nr, af hvilka 14 

genom inköp och 5 såsom gåfva.

A. Köp.
Mars 3. Elmqvist, K. Hugo M., svensk, f. 1862:

Okt. 13.

»Gryning», statyett i Carrara-marmor, sign. Hugo Elm
qvist. N. M. nr 957. Statsinköp.

Beställdes redan 1901 efter den då utställda gipsmo
dellen (årsber. för 1901, sid. 5).
Larchevéque, Pierre Hubert, fransman, f. 1721, f  1778: 

Skiss till Gustaf II Adolfs ryttarmonument i Stockholm. 
Rödt vax, förgylldt. N. M. nr 959.

Ur Kr. Hammers saml.
» 13. Boucliardon, Jacques Philippe, fransman, f. 17 1 1 ,  + i 753: 

Byst af okänd ung man (G. Th. Tara val?). Gips, bron- 
serad. N. M. nr 960.

Ur Kr. Hammers saml.
Fem moderna plaketter:

13. Bosselt, Rudolf, tysk (Düsseldorf):
1) »Märchen», ung flicka, knästycke, sign. R. B. Brons.

» 13.

N. M. nr 961.
2) Bröllops-plakett, sign. Rudolf Bos se It. Silfver. N. M. 

nr 962.
Greiner, D. Daniel, tysk:
3) Filip den ädelmodige af Hessen; plakett till firande af 

400-årsdagen af hans födelse, sign. D. Daniel Greiner 
190/j.. Brons. N. M. nr 963.

» 13* Dupré, G., fransman:
4) »Méditation», sign. G. Dupré. Brons. N. M. nr 964.
5) »U’an gelus», sign. G. Dupré. Brons. N. M. nr 965.

Nov. 13. Jerndahl, Aron, svensk, f. 1858:
»Mask ur lifvets karneval», manshufvud i brons, sign. 

Aron Jerndahl 1903. N. M. nr 970. Statsinköp.
Beställdes 1904 efter den då utställda gipsmodellen

Dec. 1.
(årsber. för 1904, sid. 7).
Lindberg, J. Erik, svensk, f. 1873:

Plakett till minne af Andrées, Strindbergs och Frsenkels 
nordpolsfärd 1897, sign. E. Lindberg. Silfver. N. M. 
nr 971.
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Dec. 29. Okänd artist af sydtysk-italiensk skola omkr. 1600:
»Ester knäböjer inför Ahasvérus», marmor-relief, del 

vis förgylld. På baksidan inhugget ett stort monogram 
B  M L  K. N. M. nr 972.

]>]. 1. R E L IE F  I MARMOR: E S T E R  KNÄBÖ JER INFÖ R AH ASVERUS.
Omkr. år 1600. Se sid. 1
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Sergel, Johan Tobias, svensk, f. 1740, j  1814:
Dec. 29. Porträttmedaljong i gips af skalden K. G. af Teopold,

»sign. Sergell 1800. N. M. nr 973.
» 29. Porträttmedaljong i gips af biskop O. Wallqvist. N. M.

nr 974.
» 29. Porträttmedaljong i gips af skalden O. Kexél. N. M.

nr 975- (Af Sergel eller ur hans skola.)

Pl. 2. SK ISS T IL L  G U STAF II AD O LFS RYTTA R - A f P . H . Larcheveque. 
MONUMENT I STOCKHOLM. 1750-talet. Se sid. 12.
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B. Gåfvor.
Sept. 8. Af mrs T. U. Raimo:

Cantzler, Axel E., svensk, f. 1832, f  1875:
»Erigone», staty i marmor, sign. A. L. Cantzler Roma 

1863. N. M. nr 958.
Nov. 4. Af friherrinnan E. Berzelius och fröken A. Poppius i 

testamente:
Sergel, J. T., svensk, f. 1740, j  1814:

Porträttmedaljong i mörk bronserad gips af d. v. lands- 
höfdingen Hans Järta, sign. Sergell 18 13 . N. M. nr 966.

Porträttmedaljong i mörk bronserad gips af statsrådet 
G. Poppius, sign. Sergell 18 13 . N. M. nr 967.
Göthe, E. G., svensk, f. 1779, f  1838:

Porträttmedaljong i mörk bronserad gips af excellensen 
grefve H. G. Trolle-Wachtmeister, sign. Göthe 1813.. 
N. M. nr 968.
A dlerberg, B. R , svensk, f, 1791, j  1834:

Porträttbyst i bronserad gips af statsrådet grefve G. F. 
Wirsén. N. M. nr 969.
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Pl. 4. SK A LD E N  O. K E X É L . Medaljong af J . T. Sergel.

Gipsmodellen, i enskild ägo, är sign. B. R. Adlerberg 
1828.

Äldst bland de inköpta skulpturverken är marmorreliefen fram
ställande Ester inför Ahasverus. I ett palats med rik renässans
arkitektur sitter konungen under en baldakin och berör med spiran 
den framför honom knäböjande Ester, i närvaro af flere personer. 
Arbetet är utfördt i hvit marmor i hög relief och perspektivisk an
ordning. I synnerhet de upphöjda partierna på arkitekturen och dräk
terna äro förgyllda. Tvifvelsutan hafva vi här framför oss ett syd
tyskt eller italienskt arbete från tiden omkring år 1600. Det in
köptes på sista Hammer-auktionen hos Bukowski, och köpet åtföljdes 
af en skriftlig uppgift, att relieftaflan var »Tagen under det 3o-åra 
kriget i Prag af öfverste Soop», hvilket ju icke är omöjligt.

Från Hammer-auktionen förskrifver sig också den ofvan nämnda 
bysten af en ung man, som med allt skäl tillskrifves J. Ph. Bou- 
chardon. Hvem den föreställer uppgafs icke. Emellertid inköptes den 
för museet också af det skälet, att den företer påtagliga likheter med 
det porträtt af G. Th. R. Taraval, som dennes son arkitekten Louis 
Gustave Taraval graverat af fadern vid äldre år efter en teckning
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Pl. 5. LANDSH ÖFDING HANS JÄ R T A . Medaljong af
J J .  T. Sergel.

af sonen Johan Gustaf. Medgifvas må dock, att den är något olik 
den förut i museet befintliga Taraval-bysten (inv. nr 847), där konst
nären likaledes är framställd vid något senare ålder, ehuru äfven 
här några drag öfverensstämma. Frågan 0111 hvem den föreställer 
får tills vidare lämnas öppen.

Hhuru rätt mycket skadad äger Larchevéques ofvannämnda lilla 
vaxskiss ett stort historiskt intresse, då den visar, hur Gustaf II 
Adolfs nu så tama ryttarmonument i Stockholm från början var till- 
ämnadt af konstnären: en rik och djärf komposition, där en be
vingad Viktoria på sin likaledes bevingade häst ilar efter den fram
för henne galopperande konungen och söker sätta segerkransen på 
hans hufvud. Kompositionen rönte, såsom man vet, mycket er
kännande på sin tid bland konstkännarne såväl här hemma som i 
Paris, där den lilla modellen uppvisades af Larchevéque vid hans 
besök därstädes 1758, men förkastades af riksdagens sekreta utskott 
under förklaring, »att menige man kunde göra sig opassande giss
ningar om det halfklädda fruntimret, som konungen fått till följe- 
slagerska». (Jmf. i öfrigt L. Looström, Den svenska konstakademien 
under första århundr. af hennes tillvaro, sid. 315 o. f.)
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Pl. 6. EX G ELL . G R E FV E  H. G. TRO LLE-W ACH TM EISTER.
Medaljong a f J .  T. Sergel.

Genom förvärfvet af de nämnda Sergel-medaljongerna äger museet 
nu tillsammans 60 sådana. Många fattas dock ännu, ty Sergel torde 
ha utfört närmare 200. Bysten af statsrådet grefve G. F. Wirsén 
är ett ganska svagt arbete af den obetydlige B. R. Adlerberg, som 
var elev af E. G. Götlie. Den är visserligen osignerad, men af 
samma byst finnes i enskild persons ägo i Stockholm ett exemplar 
signeradt och dateradt år 1828, d. v. s. året efter grefve Wirséns 
död. Den lär vara utförd med ledning af dödsmasken. Att märka 
är, att på grefve Wirséns grafvård å Solna kyrkogård hans porträtt- 
medaljong förekommer, som nästan alldeles ansluter sig till denna 
byst. Medaljongen är sign. E. G. Göthe 1831.

Fornsakssamlingen. Enligt nämndens beslut af den 13 okt. 
ha följande nummer ur samlingens inventarium afskrifvits: nr 740 
—747, 749—777-

Tafvelsamlingen (Göthe) har ökats med 47 nr, däraf 1 1  genom 
köp samt 36 såsom gåfva. Häraf ha med hufvudsamlingen af mål
ningar (»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 1 1  nr, med minia
tyrsamlingen 1 nr, 35 tillhöra förrådet.
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A. Köp.

Mars 3.

» 3-

21.

April 7.

Maj 5. 

» 5-

» 5-

Sept. 8.

» 8.

» 8 .

Rohde, Johan G., dansk, f. 1856:
Porträtt i half figur af danske målaren Kristian Zahrt- 

mann, oljemålning, sign. Johan Rohde fecit. N. M. nr 1621. 
Zahrtmann, P. H. Kristian, dansk, f. 1843:

»Italienska bönder»; italienskt landskap, oljemålning, 
sign. Kr. Z. i monogram. N. M. nr 1622.
Albert, Gustaf, svensk, f. 1866, j  1905:

»Utsikt vid Oisedalen», oljemålning, sign. Albert 1904. 
N. M. nr 1630.
Ekström, Per, svensk, f. 1844:

»Solen sjunker bakom heden»; motiv från Öland, olje
målning, sign. P. Ekström. N. M. nr 1623. Statsinköp. 
Kopia af Olle Hjortzberg efter okänd målare af neder
ländsk skola [Johan Baptista van Uther?] på 1500-talet: 

Porträtt i hel figur och naturlig storlek af Johan III 
af Sverige, oljemålning, sign. Olle Hjortzberg cop. Siena 
1903. Förr. nr 236. För Gripsholmsamlingen.

Originalet finnes i f. d. Palazzo Reale i Siena. 
Arborelius, Olof P. U., svensk, f. 1842:

»Afton efter en regnig dag», landskap, oljemålning, 
sign. Arborelius 1904.. N. M. nr 1625. Statsinköp. 
Bergström, Alfred M., svensk, f. 1869:

»Vid hafvet», månskensstycke, oljemålning, sign. Alfr. 
Bergström 1903. N. M. nr 1626. Statsinköp. 
von Breda, Karl Fredrik, svensk, f. 1759, j  1818. Till- 
skrifven:

Porträtt i brb. af en ung man, oljemålning, enligt på
skrift »1796». Förr. nr 237.
Nordström, Karl F., svensk, f. 1855:

»Vid hafvet», motiv från svenska västkusten (Halland), 
oljemålning, sign. K. Nordström 93. N. M. nr 1627. 
Statsinköp.
Fjsestad, Gustaf F., svensk, f. 1868:

»Vintermånsken», oljemålning, sign. G. Fjcestad 03. 
N. M. nr 1628. Statsinköp.
Liljefors, Bruno A., svensk, f. i860:

»Tjäderhöna», barrskog, oljemålning, sign. Bruno Lilje
fors 1904. N. M. nr 1629. Statsinköp.
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B.

Mars 3. 

April 7. 

Sept 8.

Nov. 4.

>' 4-

Dec. 29.

15

Gåfvor.

Af norske konservatorn Lange:
Kopia efter ett äldre nederländskt original:

Porträtt i brb. af okänd man. Förr. nr 235. För 
Gripsholmsamlingen.
Af konstnären själf enl. testamentariskt förordnande: 
Engström, Vilhelm, svensk, f. 1830, f  1877:

»Morgonhälsning», ladugårdsinteriör, oljemålning, sign. 
W:m Engström D d f 18J4. N. M. nr 1624.
Af konsulinnan Emilie Lundström:
Werner, Gotthard A., svensk, f. 1837, j  1903:

»Biskop Brask förrättar sin sista mässa i Linköpings 
domkyrka»; skiss i olja till den utförda målning, som 
äges af prins Karl af Sverige. Förr. nr 238.
Af friherrinnan E. Berzelius och fröken A. Poppius i 
testamente:
Troili, G. Uno, svensk, f. 1815, j  1875:

Porträtt af prof. frih. Jöns Jakob Berzelius, oljemålning, 
kopia efter O. J. Södermarks original i Vetenskapsaka
demien. Förr. nr 239.
Bremer, Fredrika, svensk, f. 1801, j  1865:

Porträtt i miniatyr af fröken Fredrika Poppius, sign.
F. B. N. M. tafvelsamhs kat. Bih. nr 301.
Af grefvinnan Christine de Casa Miranda:
Cabanel, Alexandre, fransman, f. 1823, f  1889:

Porträtt i hel figur af Kristina Nilsson såsom Ofelia i 
operan Hamlet, oljemålning. N. M. nr 1631.
Af H. M. Konungen följande 30 oljemålningar (29 norska 
och 1 svensk), år 1905 öfverflyttade från det kungliga 
slottet i Kristiania och nu öf ver lämnade »till svenska 
statens konstsamlingar för att efter Nationalmusei inten
dents godtfinnande deponeras i olika länsresidens»:

Werenskiold, Sofie: Fjordlandskap, sign. Sofie Weren- 
skiold 1882 . Förr. nr 205.

Thurmann, P.: Romsdalshorn, landskap, sign. P. Thur- 
mann. Förr. nr 206.

Kolstö, Fridrik: Sommarafton, landskap, sign. Fridrik  
Kol std. Förr. nr 207.

Möller, Niels Björnson (f 1888): Fjordlandskap, sign.
N. Björnson Möller 8 j. Förr. nr 208.
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Dec. 29. Skramstad, L.: Skogstjärn, sign. L. Skramstad J9. Förr. 
nr 209.

Nielssen, Johan: Landskap med forsande älf, sign.
Johan Nielssen. Tryhvad (?). Förr. nr 210.

Haaland, Lauritz: Sjöstycke, sign. Lauritz Haaland 83. 
Förr. nr 2 11.

Nielsen, Karl: Fjordlandskap, sign. Carl Nielsen. Förr. 
nr 212.

Peters, W.: Två unga damer vid ett blomsterbord, sign. 
W. Peters 1894 Förr. nr 213.

Isachsen, Olaf: Vik af en fjord; Hellesundskusten, sign. 
med monogram: O. V. (?) I. Förr. nr 214.

Larssen, Johan: Fjäll-dal, sign. Johan Lars sen. Förr. 
nr 215.

Eiebakke, August: »I fasters kök»; interiör, sign. Aug. 
Eiebakke 8j. Förr. nr 216.

Smith-Hald, F.: Landskap, .sign. F. Smith-Hald Paris 
yö. Förr. nr 217.

Barlag, P.: Högfjälls-landskap, sign. Barlag. P'örr. nr 218. 
Bennetter, Henrik: Kustparti, landskap, sign. Henrik 

Bemietter 26/2 1892. Förr. nr 219.
Haaland, Lauritz: Hafskust, sjöstycke, sign. Lauritz 

Haaland 8y. Förr. nr 220.
Arnesen, Vilhelm: Sjöstycke, sign. Vilh. Arnesen. Förr. 

nr 221.
Larssen, Johan: Landskap, fjälltrakt, sign. Johan Lars

sen. Förr. nr 222.
Ucherman, Karl, f. 1855: Två kattor, sign. Karl Ucher- 

man 03. Förr. nr 223.
Backer, Harriet, f. 1845: Landskap, motiv från Egge- 

dal, sign. Harriet Backer. Eggedal. Förr. nr 224.
Langberg, J.(uliane?): Landskap, motiv från Smaalenene(?), 

sign. J . Langberg 93. Förr. nr 225.
Glöersen, Jakob, f. 1852: Landskap, höskörd, sign. J . 

Gldersen 1893. Förr. nr 226.
Wigdahl, A. G.: Skogsbäck vid Bergen, sign. A. G. 

Wigdahl pr Bergen 1890. Förr. nr 227.
Schöyen, S.: Sjöstycke, hemvändande sälfångare, sign. 

N. Schöyen. Förr. nr 228.
Akersloot, Betzy: Efter stormen, sjöstycke, sign. Betzy 

Akersloot Berg. P̂ örr. nr 229.
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Holmboe, Thorolf: Landskap, sign. Th. Holmboe 94.. 
Förr. nr 230.

Sövig, T.: Sjöstycke, sign. T. S0vig 1880. Förr. nr 231.
Wergeland, O. A.: Läsande gumma, sign. 0 . A. Werge- 

land yp. Miinchen. Förr. nr 232.
Böe, Frants Diderik, f. 1820, j  1891: Gula rosor, sign. 

F. Böe. Bergen 1885. Förr. nr 233.
Wallén, Gustaf Teodor, svensk, f. 1860: Handelsbod i 

stora Marinan på Capri, sign. G. T. Wallén. Capri. 
Förr. nr 234.

Genom årets förvärf för tafvelgalleriet hafva följande målare för 
första gången blifvit representerade därstädes: svenskarne Villielm 
Engström (f 1877), Gustaf Albert (f 1905) samt Gustaf Fjaestad, 
dansken Kristian Zahrtmann och fransmannen Alexandre Cabanel 
(t i 889)-

De af H. M. Konungen till statens samlingar skänkta och för 
deposition i landshöfdin geresidensen afsedda målningarna utgöras 
till större del af mindre kabinettsstycken af ännu lefvande norska 
konstnärer.

Bland de nämnda tafvelförvärfven må några af de mera intressanta 
här med några ord särskildt framhållas:

De båda målningarna af J. Rohde och Krist. Zahrtmann inköptes 
på utställningen af danska konstnärers arbeten i Göteborg i febr. af 
mig och prof. J. Börjeson på uppdrag af nämnden.

Gustaf Albert hade, oaktadt sin ungdom, lyckats skaffa sig ett 
godt konstnärsnamn i Paris, där han fått sin konstnärliga uppfostran 
och rönt den uppmärksamheten att med ett arbete vara represen
terad i franska statens konstsamlingar. Önskvärdheten af att för 
Nationalmuseum förvärfva något af hans verk gjorde, att museet 
satte sig i förbindelse med den i Paris bosatte konstskriftställaren 
J. Janzon, som vid flera föregående tillfällen med erkännansvärd 
beredvillighet tillmötesgått liknande framställningar från museets sida. 
Han anmälde i anledning häraf, att Albert lämnat flera arbeten efter 
sig, och att enligt hans åsikt intet vore lämpligare för eventuellt in
köp än det sista han fullbordade, nämligen en utsikt vid Oise, den 
trakt, där konstnären under många år bodde och där han också dog. 
Sedan konstnärerna Alfred Wahlberg och Nils Forsberg, hvilka i 
Paris tagit nämnda tafla i betraktande, förklarat den vara ett fram
stående verk, fullt representativ för konstnären och af det intresse, 
att den vore värdig museets samling, hvarför de varmt tillstyrkte 
inköpet, kom detsamma till stånd.



Taflan är synnerligen karakteristisk för sin mästare och där
med för det nutida franska landskapsmäleriet, hvaraf den svenske 
konstnären i sin teknik var starkt påverkad, och gör med sin sol- 
disiga höststämning öfver den lilla Oise-dalen och floden, bortom 
hvilken ses kyrkan Saint-Leu och höjder i olika förtoningar, ett 
synnerligen verksamt intryck.

Det af Alexandre Cabanel målade porträttet, nästan hel figur i 
naturlig storlek, af Kristina Nilsson, framställer den världsberömda 
sångerskan i Ofelias roll i Ambroise Thomas’ opera Hamlet, samma 
roll, med hvilken hon 1868 gjorde sitt inträde på Stora Operan i 
Paris, och som hon där kreerade. Porträttet är emellertid taget 
några år senare; det är dateradt 1873. Kristina Nilsson var då 
trettio år gammal.

Ofelia står ute i ett landskap och räcker, med stirrande blick, 
fram mot åskådaren några af de blommor hon bär i fånget; i bak
grunden skymtar vattnet. Hon är klädd i en blekt ljusgrön öfver- 
klänning samt klarblå ärmar.

Hela apparitionen, dräkten och landskapsbakgrunden äro hållna 
i läckra, fina, dämpade toner, som vittna om, hvilken, i traditionellt 
fransk mening, elegant målare denne Cabanel var. Han dog i Paris 
1889 vid 66 års ålder.

För det ofvannämnda Johan III:s porträttet lämnas en närmare 
redogörelse i den afdelning af förevarande årsberättelse, som be
handlar samlingarna å de kungl. lustslotten (sid. 43).

Restaurering af taflor. Genom konservatorn C. W. Jaensson 
ha följande oljemålningar under året restaurerats:

N. M. galleri nr 312, 1203.
N. M. Förr. nr 187.
Grh. nr 11, 22, 108, 109, 219, 436, 451, 566, 609, 922, 1001, 

1024, 1114 , 1123, 1132, 1342, 1348, 1361, 1396, 1398.
Restaurering har beslutits af följande oljemålningar genom samme 

konservator Jaensson, ehuru den ej fullbordats:
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Porträtt i brb. af en ung man ... ..................................  Förr. nr 238
Khrenstrahls själfporträtt .............................    Grh. » 971
Anna af Hessen-Kassel........................................................ » » 1107
Sofia Charlotta af England.................................................  » » 1192
Adolf Fredrik af Sverige .................................................  » 1366
samt af följande oljemålningar ur Mälsåkersamlingen:
Kristian Albrekt af Holstein ................. ............................  Förr. nr 46
Fredrika Amalia » » ..........................................  » » 47



PI. 8. V A T T E N B E H Å LLA R E  A F N EVERS-FAJAN S. iôoo-talet. Se sid. 34.





Pl. 7. K R IST IN A  NILSSON SÅSOM O FE LIA  I H AM LET.
Oljemålning af Alex. Cabanel af år 1873.
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Hedvig Sofia............................................................................  Förr. nr 49
Ulrika Eleonora d. y ................................................................  » » 50
Adolf Johan till Stegeborg ...................................................  » » 54
Elsa Brahe, den föreg:s gemål ................................................  » » 55
Anna Maria Soop .....................................................................  » » 60
Brita Cruus...................................................................................  » » 6 1
Obekant dam...............................................................................  » » 84
Obekant dam............................................................................  » » 85
Obekant herre ..........................................    » » 86

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

från 1904 (se årsber. s. å. sid. 16): N. M. nr 317, 773, 799; från 
1903: Grh. nr 452, 824, 836, 1022, 1099, 1103; från 1901: N. M. 
Förr. nr 181.

Handteckningssamlingen (Kruse, Sirén) har ökats med 49 nr, 
hvaraf 43 genom köp, de öfriga såsom gåfvor.

A. Köp.
Mars 3. Akvareller af A. T. Gellerstedt, 30 nr.
Maj 5. Tuschlavyr af K. Aug. Ehrensvärd med framställningar 

på båda sidor af bladet, 1 nr.
Dec. 1. Andaktsbok från 1600-talets slut, prydd med 10 akvareller 

af Philip Jakob Thelott d. ä., 10 nr.
» 29. Valkyriorna, teckning i kritor af J. G. Sandberg efter

oljemålningen å Säfstaholm af samme konstnär, 1 nr. 
» 29. »Monument å la mémoire de la reine Christine», tusch

lavyr af Ch. Errard, 1 nr.

B. Gåfvor.
Mars 21. Af f. v. öfverintendenten A. T. Gellerstedt:

Akvareller utförda af gifvaren, 5 nr.
Nov. 4. Enligt testamente af friherrinnan E. Berzelius, f. Poppius, 

och fröken A. Poppius:
Porträtt i svartkrita, framställande friherrinnan E. Berze

lius, utfördt af Maria Röhl 1837, 1 nr.

Teckningarna hafva samtliga öfverförts till samlingen A: egent
liga handteckningar, samt införts i accessionskatalogen och inordnats i 
samlingen, hvarvid emellertid om de 10 akvarellerna af Ph. J. Thelott 
d. ä. (f. omkr. 1635, j  efter 1702) anmärkes, att de såsom befintliga i 
det band af violett sammet med beslag af silfver, som omsluter den
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andaktsbok, till hvilken de höra, förvaras i konstslöjdsamlingen. 
Porträtten, öfver hvilka lappkatalog upprättats, ha inordnats i mot
svarande katalog öfver graverade porträtt. (Kruse.)

De 200 blad af 1904 års accession, hvilka då endast hunno in
föras i den summariska accessionskatalogen (se årsber. 1904, s. 17), 
hafva under detta år införts i den speciella accessionskatalogen och 
inordnats i samlingen. Öfver 96 af dessa blad, utgörande återstoden 
af den 1904 inköpta Elias Martin-samlingen, har lappkatalog upp
rättats. (Kruse.)

Arbetet med lappkatalogiserande af den tessinska handtecknings- 
samlingen har fortsatts och omfattar 426 teckningar, hvaraf 310  till
höra den italienska skolan (12 volymer), 116  den nederländska 
(5 volymer). Härmed äro inalles 59 volymer af den italienska skolan 
(omkring 1,400 blad) samt 5 af den nederländska (116  blad) genom
arbetade och beskrifna. (Sirén.)

Det under år 1901 påbörjade och 1902 fortsatta arbetet med 
uppsättning å kartonger af den tessinska handteckningssamlingen 
har under året ytterligare fortsatts och omfattar inalles 907 teck
ningar, af hvilka 557 tillhöra den italienska skolan, 289 den franska, 
60 den nederländska och 1 den tyska. Till förvarande af teckningarna 
hafva 16 nya portföljlådor af 1901 års typ förfärdigats. För när
varande omfattar den på modernt vis monterade delen af den tes
sinska handteckningssamlingen 90 portföljlådor eller volymer, af 
hvilka den italienska skolan räknar 62, den franska 18, den neder
ländska 9 och den tyska 1. Ett inventarium öfver dessa 90 port
följlådors innehåll har upprättats. (Sirén.)

Teckningarnas montering har äfven denna gång utförts genom 
hofbokbindaren G. Hedberg i museets restauratorsatelier under tiden 
1 juni— 15 juli. Arbetet har öfvervakats af d:r Sirén.

Handteckningssamlingens förnämsta förvärf under året består 
af den dels af konstnären skänkta, dels inköpta samlingen akvareller 
af A. T. Gellerstedt. De utgöras af såväl svenska landskapsmotiv 
(Skåne, Visby, Västkusten m. fl.) som utländska (Neckardalen).

Bland nu förvärfvade äldre handteckningar äga de 10 akva
rellerna med religiösa ämnen af Philip Jakob Thelott d. ä. ett visst 
intresse, såtillvida som de äro de första hittills bekanta af denne 
konstnär, som graverat kartorna till Rudbecks Atlantica 1679, för 
hvilket ändamål han inkallades hit från Schweiz af Olof Rudbeck. 
Bland dessa akvareller förekommer ett intressant porträtt i helfigur 
af Jesper Svedberg, stående i en kyrka och läsande mässan. Det 
utgör här titelplansch till »Then Swenska messan 1697».
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Hvad beträffar den vid en af Hainmer-auktionerna hos Bukowski 
inköpta, af Charles E rrard  (1601— 1689) utförda tuschlavyren, hvilken, 
enligt en underskrift, som visar N. Tessin d. y:s hand, utgör ett 
utkast till ett »monument till drottning Kristinas minne», kan den
samma dateras ganska nära på dagen. Konstnären, målare, etsare 
och arkitekt, en af grundläggarna och direktörerna för franska aka
demien i Paris och sedan direktör för franska akademien i Rom, 
måste nämligen hafva utfört bladet mellan den dag, då Kristina 
af led i Rom april 1689) och den, då han själf därstädes slutade 
sitt lif (25 maj s. å.). Den 88-årige gubbens teckning är icke af 
någon större konstnärlig märklighet. Den visar en stensarkofag in
satt i en konstgjord grotta af klippblock, ofvanpå hvilken den knä- 
böjande Atlas samt en stående draperad mansfigur bära jordgloben, 
på hvilken Ryktets gudinna står. Till vänster om sarkofagen håller 
en liten genie en vase och vänder sig mot en kvinnofigur, som fattar 
0111 en lagerkransad sköld med 3 kronor; till höger synes en sittande 
Minerva, som smeker en hund.

Teckningen har, såsom framgår af Karl Gustaf Tessins egen
händiga katalog i Nationalmuseum, tillhört dennes handtecknings- 
samling, med hvilken den nu således återförenats.

Gravyrsamlingen (Looström, Kruse, Folcker, Granberg) har 
ökats med 530 nr, hvaraf 240 nr genom köp, 247 nr såsom gåfva, 
återstoden på annat sätt införlifvade med samlingen.

A.
Jan. 20.

20.

Febr. 3. 
April 7.

» 7-

Köp.
La glyptothèque N y-Carlsberg II. Les monuments étrus

ques et égyptiens Livr. 18 — 19. Munich 1904— 1905, 
2 nr.

Die graphischen Künste, år g. X X V III jämte bilagor: 
Jahresmappe d. Gesellschaft f. vervielfältigende Kunst 
in Wien 1905, samt Einsamer Park, färglitografi af 
W. Georgi, 3 nr. .

Eklund, P. B.: Porträttgalleri af framstående svenska män, 
ny .serie. H. 164 —189, 26 nr.

Haglund, R.: Gustaf III, etsning efter målning af A. 
Roslin å Gripsholm, 1 nr.

Utländska gravyrer, hufvudsakligen porträtt, 41 nr.
Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina etc. 

Band X, Lief. 1 — 12, 12 nr.
Zeichnungen von Albrecht Dürer in Nachbildungen. Del 

V. Berlin 1905, 1 nr.
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April 7. 
» 7.

» 7-

» 7.

» 7.

» 7.

* 7.
Maj 5.

» 5-

> 5-

Sept. 8. 

» 8. 

» 8. 

Okt. 13.

Nov. 4. 
Dec. i.

» i. 

» i.

» i.

» i. 
» I.

Seidel, P.: Hohenzollern-Jahrbuch, Jahrg. 1904, 1 nr.
Clemen, P., n. Firmenich-Richartz, E.: Die kunsthistorische 

Ausstellung zu Düsseldorf 1904. München 1905, 1 nr.
Rubens: Des Meisters Gemälde in 551 Abbildungen.

Klassiker der Kunst V. Stuttgart und Leipzig 1905, 
i nr.

Gonse, L.: Les chefs-d’oeuvre des musées de France. 
Sculpture — Dessins — Objets d’art. Paris 1904 1 nr.

Bérain: 100 planches principales de Foeuvre complet de 
Jean Bérain 1649 —17 i t , i nr.

Schubert-Soldern, F. v.: Das radierte Werk des Anders 
Zorn. Dresden 1905, 1 nr.

Österlind, A.: Färgetsningar med spanska motiv, 2 nr.
Grafiska blad af svenska och en nederländsk mästare. 

4 nr.
Tallberg, A.: Bamborough Castle, etsning, 1 nr.
The Vasari Society for the reproduction of drawings by 

old masters. Part I. 1905 — 1906, 1 nr.
Williamson, G. C.: The history of portrait miniatures. 

London 1904, 1 nr.
Tallberg, A.: Sir Joshua Reynolds, mezzotint efter mål

ning af C. F. v. Breda i Konstakademien, 1 nr.
En samling grafiska blad (38 gravyrer och etsningar, 1 

litografi) utförda vid A. Tallbergs gravyrskola, 39 nr.
Selected drawings from old masters in the University 

Galleries and in the Library at Christ Church, Oxford, 
chosen and described by Sidney Colvin. I—IV. Ox
ford, London 1903 —1905, 4 nr.

N. J . O. Blommérs taflor. Stockholm 1854, 1 nr.
Russische Porträts des XV III, und X IX . Jahrhunderts .. • 

1762— 1825, h. i —3, 3 nr.
Armstrong, E. A.: Axel Herman Haig and his work. 

London 1905, 1 nr.
Esmeralda. Sex teckningar . . .  af A. Maurin till Victor 

Hugos roman Kyrkan Notre-Dame i Paris, lithografierade 
af Carl von Scheele, Stockholm 1840, 1 nr-

Billmark, C.: Rhenströmmen från Köln till Maynz . . . 
år 1836. Stockholm 1837, 1 nr.

Cardón, J. E.: Svenska porträttlitografier, 47 nr.
Teckningar till A. Fryxells berättelser ur svenska histo

rien. H. i —4. Stockholm 1838—39, 1 nr.
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Dec. i. Uppsala domkyrka med dess märkvärdigheter. Stockholm 
1826, 1 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier (efter 
svenska konstverk i engelska samlingar etc.), 39 nr.

B.
Jan. 20.

20.

20.

» 20.

Febr. 3.

» 3-

April 7.

» 7-

» 7.

Maj 5. 

Sept. 8.

» 8.

» 8. 

» 8.

Gåfvor.
Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1904 i 2 ex. (före och med skrift), 

4 nr.
Af konstnären Anders Forsberg:
För svenska hem. Af Anders Forsberg. Stockholm 1902, 

1 nr.
Af Föreningen Konsten i skolan:
Vikingatåg, litografi i färg af R. Widing efter Carl Lars

son, 1 nr.
Af P. A. Norstedt & Söners bokförlag:
Upmark, G.: Svensk Byggnadskonst 1530— 1760. Stock

holm 1904, 1 nr.
Af Wahlström & Widstrands bokförlag:
Svenskt Pantheon. H. 16—21, 6 nr.
Af Svenska Slöjdföreningen:
Mönster för konstindustri och slöjd. Årg. 31; 1904, 1 nr. 
Af konstnären Carl Larsson:
Suzanne 1901, etsning af gifvaren, 1 nr.
Af e. o. hofrättsnotarien Th. Laurin:
Edvard Munch: Acht Radierungen herausgegeben von 

A. J. Meier-Graefe, 8 nr.
Af Sveriges envoyé i Petersburg, grefve Herman Wrangel: 
Vues des champs de bataille de Napoléon en Italie les 

années 1796, 1797 et 1800. Paris 1835, 67 nr.
Af finske konstnären Alb. Edelfelt:
Etsningar utförda af gifvaren, 6 nr.
Af konsthandl. R. Dunthorne, London:
Hooper, W. H.: Calendar 1905, 1 nr.
Af bibliotekarien O. Granberg:
En samling konstnärsporträtt, hufvudsakligen i autotypi, 

64 nr.
Af konsthandl. C. U. Palm:
Gravyrer af och efter svenska konstnärer, 6 nr.
Af d:r J. Kruse:
Österlind, A.: Akvatintagravyrer i färg, 3 nr.
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Okt. 13. Af konstnären A. Zorn:
Ed. Manet. Trente eaux-fortes originales. Paris 1905, 

30 nr.
Dec. 29. Af Föreningen för grafisk konst:

Föreningens årsblad 1905. 2 ex. (före och med skrift),
4 nr jämte bilaga:

Teckningar i Nationalmuseum, utgifna af Föreningen för 
grafisk konst. Rembrandt, Del I, 15 blad, 1905, i 10 
ex., 1 nr.

» 29. Af prof. B. E. Gadelius:
Tes songes drolatiques de Pantagruel . . .  de l ’invention 

de maistre François Rabelais. Paris 1869. Nytryck 
efter originalupplagan 1565, 1 nr.

Dessutom hafva 4 konstnärliga affischer skänkts af Nordin & 
Josephsons bokhandel, 4 nr, 1 ljustryck af kemigrafen J. Cederqvist, 
1 nr, samt diverse fotografier af grosshandlaren Edw. Cederlund, 
d:r F. R. Martin samt museets tjänstemän, 33 nr. Fotografisam
lingen har dessutom ökats med af fotograferna Lindmark, Mariefred,
G. Forssell och Birger Jarls-magasinet i vederbörlig ordning af- 
lämnade 43 nr.

Planschverkssamlin gen har ytterligare ökats med 5, från bok
samlingen öfverförda nr.

Arets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i sam
lingen, fördelar sig på följande sätt: gravyrer och etsningar 216 nr, 
litografier 51 nr, fotografier 115  nr, planschverk och fotomekaniskt 
tryck (ljustryck m. m.) 148 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer, litografier och 
fotomekaniskt tryck (autotypier etc.), hvilka framställa porträtt (gra
vyrer 83 nr, litografier 47 nr, fotomekaniskt tryck 64 nr) har lapp- 
katalog upprättats, för de förra af Kruse, för fotomekaniskt tryck 
af Granberg, som äfven lappkatalogiserat den samling utländska 
konstnärsporträtt i träsnitt och autotypi (1544 nr), hvilken förvärfvats 
till större delen genom gåfva af bibliotek. Granberg, till en mindre 
del genom köp (se årsber. 1904 sid. 22 o. 27), likaså öfver äldre 
svenska gravyrer, bokstäfverna H—K (Looström) samt af de under 
året inkomna gravyrerna öfver hela den nederländska skolan (23 nr) 
samt öfver 2 franska, 1 engelsk och 6 svenska gravyrer (Kruse).

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna har under året fortsatts och omfattar franska skolan, 
hvars oktavformat, Demarne—Desrochers, katalogiserats (Granberg).
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I ornamentsticksamlingen hafva inordnats diverse från hufvud- 
samlingen och dublettsamlingen utgallrade blad (Folcker).

Beträffande den frän Kungl. Biblioteket IQ04. of ver för da gr avy r- 
s am lingen (se årsber. s. å., sid. 24— 27) har dess bearbetning tagit 
sin början. Sedan de enskilda gravyrerna lösgjorts ur banden, hafva

raturhänvisningar samt uppdelats i grupper, hvarvid iakttagits, att 
signerade blad i allmänhet förts till resp. skolor: italiensk, fransk, 
nederländsk, tysk och engelsk. De öfriga bladen hafva förts till en 
grupp: ornamentstick (Folcker). Sedan har bladens införande i 1904 
års speciella accessionskatalog vidtagit, hvarvid under året tned- 
hunnits italienska skolan, 89 nr, samt franska skolan A— Daret, 
470 nr. Samtidigt har lappkatalog upprättats öfver italienska gra
vyrer, som framställa porträtt, 3 nr, samt alla hittills medhunna 
franska gravyrer, 470 nr. Efter hand, som arbetet fortskridit, hafva 
de katalogiserade bladen inordnats i samlingen (Kruse).

Arets förnämsta förvärf af äldre gravyrer utgöres af de 41 
blad, nästan alla kopparstick af nederländska och franska konst
närer från 1600-talet, hvilka inropades vid Bukowski-auktionen den 
26 Januari, då rådman J. G. Siljeströms, på sällsynta och väl vår
dade porträttgravyrer rika grafiska samling gick under klubban. 
Bland dessa blad märkes ett ypperligt exemplar af HHondius d. y:s 
(0111kr. 1588— 1658) bröstbild af Gustaf Adolf, stucket i koppar 1629 
och af Andresen (n:r 7) betecknad t såsom sällsynt, vidare 3 andra 
stick af samme gravör (bröstbilder af Ferdinand II, Lebl. 4, Wal- 
lenstein, Andr. 10, och Gustaf Horn, Andr. 12). Af W. J. Deljf 
(1580— 1638), den framstående holländske gravören, som i synnerhet 
är bekant genom sina mästerliga stick efter M. Mierevelts porträtt
målningar, förvärfvades likaledes 4 blad, bland hvilka märkes det 
efter A. van de Vennes målning stuckna knästycket af Moritz af 
Oranien (Franken 57, IV), en gravyr, som kännaren Drugulin be
tecknar såsom »mycket sällsynt». De 3 öfriga Delff-bladen, samt
liga efter Mierevelt, voro bröstbilderna af Johan Moritz af Nassau- 
Siegen (Fr. 52), drottning Elisabet af Böhmen (Fr. 11) och Vilhelm, 
grefve af Nassau (Fr. 49, II). En af gravyrkonstens märkesmän, 
holländaren J . Suyderhoef (verksam 1641 — 1669), hvars blad ut
märka sig för ett fruktbart samarbete mellan etsnål och grafstickel, 
blef nu ytterligare företrädd i museets samling med tvenne blad, 
däribland ett af hans allra förnämsta i ett förstklassigt aftryck:

de stämplats med vidstående
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bröstbilden af eloquentiae professorn i Leiden M. Z. Buxhorn efter 
målning af P. Dubordieu (Wussin 14, I). Bland de förvärfvade 
franska gravyrerna märkas 6 förträffliga porträtts tick af Ger ar d 
Edelinck (omkr. 1640 — 1707), nämligen Robert-Dumesnil n:r 171, 
231, 223, IV, 337,1, 3 1 1 ,1V , 2 17 ,11 , ett par af A . Masson (1636— 
1700) Rob.-Dum. n:r 16, III, 50,1. För öfrigt förvärfvades bl. a. 
2 gravyrer af P. Drevet (1663 —1738), Lebl. 32, 34, 2 gravyrer i 
crayonmanér af L. M. Bonnet (f. 1743), framställande bröstbilder af 
Carle Vanloos barn efter målningar af fadern, hvilka båda gravyrer 
en gång tillhört Karl Gustaf Tessin, som försett dem med egen- 
händiga påskrifter, samt dansken A. Haelweghs i koppar stuckna bröst
bild af Karl X  Gustaf efter målning af Abr. Wuchters, en synner
ligen karakteristisk bild (Rumohr och Thiele m ).

Hvad samlingen af moderna grafiska blad beträffar, har den
samma under året vunnit sin hufvudsakliga tillväxt genom gåfvor. 
Sålunda har Finlands under årets lopp bortryckte frejdade konstnär 
Albert Edelfe It öfverlämnat 6 af honom utförda etsningar. Anders 
Zorn har skänkt en samling af 30 etsningar af den franske im- 
pressionist-höfdingen Edouard Manet. Slutligen har e. o. hofrätts- 
notarien Thorsten Laurin skänkt 8 etsningar af norrmannen Edvard 
Munch. Dels genom inköp, dels genom gåfva har den i Paris bosatte 
svenske konstnären Allan Österlind blifvit företrädd af 5 akvatinta- 
gravyrer i färg. En samling grafiska blad, utförda af unga elever 
vid A. Tallbergs nyinrättade gravyrskola i Stockholm, har förvärf- 
vats genom köp.

Bland nyförvärf till litografisamlingen märkas några äldre 
litografi verk af C. von Scheele, C. Müller och C. Billniark, 47 
svenska porträttlitografier af J . E. Car don samt 2 genom gåfvor af 
Föreningen Konsten i skolan och Föreningen för grafisk konst in
komna färglitografier af och efter Carl Larsson.

Planschverksamlingen har ökats genom inköp af åtskilliga 
dyrbara vetenskapliga verk, såsom femte delen af det stora prakt
verket öfver Albr. Dürers handteckningar, andra delen af L. Gonses 
Les chefs-d’oeuvre des musées de France, ett arbete 0111 den konst
historiska utställningen i Düsseldorf 1904, Sidney Colvins verk om 
utvalda handteckningar i Oxford samt ett par utländska arbeten om 
A. Zorns och A. H. Häggs grafiska verk. Genom gåfva af För
eningen för grafisk konst har i:sta delen af dess praktverk med 
ljustrycksafbildningar af Rembrandts handteckningar i National
museum erhållits.
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Sedan den Rembrandtutställning, hvilken pågått i gravyrsalen 
från den 2 November 1902, upphört, öppnades den 17 Januari tvenue 
utställningar i gravyrsalen, dels af grafiska blad af moderna ut
ländska konstnärer, ordnade efter länder (England, Holland, Frank
rike, Danmark, Norge, Tyskland och Österrike), 100 n:r, anordnad 
i salens mellersta och södra afdelningar; dels af en RafaelutstälU 
ning, bildad af gravyrer, ljustryck och fotografier efter mästarens 
arbeten i kronologisk följd, 115  n:r, hvilken upptog salens norra 
afdelning. För båda utställningarna utgåfvos tryckta kataloger, för
fattade af utställningarnas anordnare, nämligen för den förra af d:r 
Kruse, för den senare af d:r Sirén.

En tillfällig utställning till aflidne tyske målaren Adolph v. 
Menzels minne anordnades i gravyrsalen den 14 februari och bestod 
af en del ljustryckreproduktioner efter hans förnämsta målningar 
samt af originallitografier. Denna utställning aflöstes i oktober af 
ett urval ur de af konstnären A. Zorn skänkta etsningarna af 
Ed. Manet.

Konstslöjdsamlingen (Eooström, Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsammans 63 n:r, af hvilka 

45 förvärfvats genom köp samt 18 erhållits i gåfva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1904 
års slut

Tillväxt
i9°5 Summa

Keramiska föremål.......... .... .............. 5^43 12 5,255
Glas.............................................................. 889 1 I 890
Emalj .................................. ........................ . 584 — 584
Guld och silfver ........................................ 5 i 1 9 520
Ur .............. ................................................ 365 — 365
Oädla metaller ........................................... 1,019 3 1,022
Möbler (träföremål).................................... 638 — 638
Elfenben 0. d. ........ .................................. 163 — IÉ>3
Sten ...... ..................................................... 249 — 249

i Textil konst .............................................. i,014 36 1,050
Diverse .............................. ......................... 608 2 6lO

j Summa 11,283 63 i i , 346
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A.

Jan. 20.

» 20.

» 20. 

Mars 3.

» 3-

» 3*

Okt. 13. 

» 13.

» 13.

B .

Jan. 20.

April 7.

Köp.

Samling af knypplade spetsar (s. k. »hattknytningar») från 
Dalarna, omfattande följande mönster: »klockknytning», 
»flaskproppknytning*, »ekblad», »skällkossa», »silfver- 
kors», »rosknytning», »byggningsknytning», »tulipana- 
rosa», »nössingsknytning», »vandagsknytning», »tysk 
krona», »bottenspets», »färjebåten», »vågen», »Ålknyt- 
ning», »lampkorg». Tillsammans 35 nummer.

Dryckeskanna af stengods; dekor, af landsknektar i pres
sad relief; datering 1598— från Nassau (Grenzhausen).

Kakelugnspyramid af glaseradt lergods, blå ocli hvit, 
1700-talets början.

Ljusstakar, ett par, af tenn, gustaviansk stil. Stämplar 
och årsbokstaf (1816).

Kopp af porslin, dekor, blommor i japansk genre på blå- 
aktig botten (försöksporslin med genomfärgad massa). 
Sign.: (Meissen).

Bordsknif, bladet med etsad dekor, och årtal 1661; skaftet 
sköldpadd med silfverbeslag.

Terrin med lock af fin fajans. Pressad dekor. Sign.: 
MB. Sten. (Marieberg, 1780-talet.)

Vattenbehållare med bassäng af fajans. Kolossalpjäs, 
rikt modellerad och målad i flere färger (ornamentik, 
landskaps-, figur- och djurframställningar i kartuscher). 
Nevers-tillverkning från 1600-talet.

(Inköpt med bidrag af bankofullmäktigen C. A. Weber 
och konsul Hj. Wicander.)

Urnor, ett par, med lock, af fin fajans, skålform på tre
fotställ, marmorerad glasyr med förgyllning (s. k. gra- 
nite ware). Engelsk tillverkning, Wedgwood, 1700- 
talets slut.

Gåfvor.

Af herr Sidney Gibson:
Pokal af glas, form af »remmare». Svenskt arbete, 1600- 

talets slut.
Af direktör Carl Ritou (genom testamente):
Bål med tillhörande »brygga» och slef af silfver, dekor, 

i rik nielloteknik (s. k. Tula-arbete). Ry.sk, utförd af 
Gratscheff i Moskwa, 1870-talet.
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April

»

Juni

Okt.

Nov.

Dec.

7. Af konsthandlaren C. U. Palm:
Gräddkanna af fajans (svart massa), dekor.: mytologisk 

scen i relief. Sign.: C. A. L. (C. A. Linning, Ulfsunda, 
1800-talets början).

7. Af fröken Sigrid Sundborg:
Krämkopp (»punschkopp») med lock af fin fajans; dekor, 

af refflor, gulhvit glasyr. Sign.: G. B. (Rörstrand, 
1700-talets slut).

2. Af vice amiral C. P. Virgin:
Två st. pann åer med figurfram ställningar i färger, utförda af 

sammanflätade fina remsor af rispapper. Kinesiskt arbete.
13. Af kapten A. von Schinkel:

Fat af fajans: kring brädden rik rokokobordyr, i midten 
Adolf Fredriks namnchiffer under kunglig krona i 
camaieu bleu. Sign. och dat.: Stockholm 13/6 1745. G. E.

4. Af grefvinnan Christine de Casa Miranda:
Dosa af guld, dekor.: amoriner i »vernis Martin». Franskt 

arbete i Ludvig XVI-stil. Modern.
Luktdosa af guld i form af en vas med infattade ädel

stenar. 1700-talets midt.
Etuichanér för skrifplån af guld och elfenben. Franskt 

arbete, 1700-talets slut.
Dosa af bergkristall med chanér af guld och émail 

translucide. Franskt arbete, modernt.
Armband af guld, rikt besatt med ametister (en cabochon). 

Modernt arbete.
Collier af guld och emalj, bestående af små plattor i form 

af musikinstrument, nothäfte m. m , sammansatta af 
fina kedjor. Modernt arbete.

Hängsmycke af guld med smärre ädelstenar. Franskt 
arbete (allmogesmycke).

Guldbrokad, sex mindre stycken, antagl. afsedda för en 
mässhake. Fransk, 1600-talets senare del.

29. Af kapten A. von Schinkel:
Tallrik af fajans, dekor, med friherrl. stackelbergska 

vapnet i färger. Sign. Rörstrand 4/3 66.
29. Af legation srådet Fredr. Rappe:

Solvisare med kompass, form af trefot, i ytterst rik rokoko- 
ornamentik, med grefliga tessinska vapnet graveradt 
på det försilfrade horisontalplanet. Praktpjäs af brons- 
arbete. Franskt, 1700-talets midt.
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Det från åtskilliga synpunkter värdefullaste föremål, livarmed 
samlingen under året riktats, är den stora vattenbehållare med till
hörande bassäng (pl. 8), som med bidrag af två intresserade konst
vänner, bankofullmäktigen C. A. Weber och konsul Hj. Wicander in
köpts från de Hammerska samlingarna. Den kolossala pjäsen (den är 
i meter hög) utgör ett sällsynt prof på den fajanstillverkning, som 
från 1600-talets början — med sin blomstringstid under samma år
hundrade — bedrifvits i den franska staden Nevers. De tidigare 
alstren af denna fajanstillverkning räknas bland keramikens dyr
barare sällsyntheter. Nationalmuseum äger redan förut ett antal af 
dessa, såväl i de båda stora fontäner med tillhörande reservoarer, 
hvilka ingingo i Kungl. Musei äldre samlingar och till stilen an
sluta sig till den samtida maj olikatillverkningen, som i de sällsynta
vaser och fat i blått och hvitt (bleu tigré), hvilka tillhörde grefve 
Axel Bielkes testamente.

Den nu inköpta fontänen ansluter sig, hvad dekoration och 
färgval beträffar, till den förstnämnda af dessa tillverkningar. vSjälfva 
formen är högst originell. På en segmentf ormi g underdel, som 
livilar på fyra liggande lejon och bildar själfva bäckenet, är ställd 
en balusterformig vas, omgifven af ett gallerverk af grönmåladt järn
bleck. Mi dt på denna vas’ nedre del förekommer en pip, till formen 
liknande ett delfinliufvud, genom hvilket vattnet rinner ut. Vasens
handtag utgöras af fyra ormar, parvis ringlade om hvarandra och
målade i grönt och svart, erinrande till stilen om de något äldre 
tillverkningar, som utgingo från Bernard Palissys fabriker i Saintonge 
och Paris.

Dekorationen är i främsta rummet hämtad från djurvärlden, 
som representeras af såväl elefanter, lejon och tigrar, som vargar 
och björnar. På vasens ena hälft förekommer en större jaktscen 
och på den andra en herdescen med en herdinna mjölkande en get
o. s. v. Teckningen är i allmänhet ganska otymplig, såväl hvad
beträffar djuren som människorna, men det hela gör sig ganska 
dekorativt i sin lifliga omväxling af blått, gult och grönt. Hela 
pjäsen är ett unicum, hvars väg från tillverkningsorten till Norden 
tyvärr är okänd.

Denna dekorationsart, som fått benämningen »franco-nivernais», 
uppträder först på 1640-talet.

Ett föremål till synes obetydligt, men af högt kuriositetsvärde 
är en mindre porslinskopp af Meissentillverkning. Den har en egen
domlig gråblå färg och utgör ett försöksprof med helt genomfärgad 
massa. Då detta försök ej ledde till något resultat, äro pjäser af



Pl. 9 . SOLUR AF FÖRGYLLD BRONS OCH SILFVER; 1700-talet. Se sid. 37.
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dylik massa ytterst sällsynta; själfva Meissenfabrikens samlingar 
äga ett tiotal, en finnes i enskild ägo i Berlin, för öfrigt äro endast 
detta exemplar och eget nog ännu ett, äfven i Nationalmuseum, för 
forskningen kända.

Ett sällsynt föremål af speciellt svenskt intresse är det större 
fajansfat, som af kapten A. von Schinkel skänkts till samlingen. I 
dekorationen visar det ett af Rörstrandsfabrikens mest konstnärligt 
komponerade rokokomönster, som från midten af 1700-talet användes 
i stor utsträckning såväl inom keramiken som inom guldsmeds- 
yrket ännu in på 1770-talet. Fatet, som är dateradt 1745, prydes i 
midten af d. v. tronföljarens Adolf Fredriks krönta namnchiffer.

Inom gruppen guld och silfver märkes ett antal af grefvinnan 
de Casa Miranda skänkta dyrbara smycken och bibelots.

Afdelningen för oädla metaller har riktats med en sällsynt vacker 
och intressant pjäs, det af legationsrådet Fr. Rappe såsom gåfva 
öfverlämnade soluret (pl. 8).

Utfördt i förgylld brons och ytterst rikt ciseleradt arbete, utgör 
det ett högst typiskt prof på den franska rokokons ornamentik 
under dess bästa tid. Ett särskildt intresse får denna ovanliga 
praktpjäs därigenom att å en försilfrad skifva under visartaflan 
finnes ingraveradt det grefliga tessinska vapnet, visande, att det till
hört grefve Karl Gustaf Tessin. Från hans dyrbara samlingar, 
hvilka som bekant till största delen bortauktionerades vid olika 
tillfällen, hade soluret efter nu okända öden kommit till Kr. Ham- 
mers samling, från hvilken det inköpts för Nationalmuseum.

Textilsamlingen har ökats med ett trettiotal knypplade spetsar, 
till största delen utgörande prof af den art knvppling, som af ålder 
idkats af allmogekvinnorna i Dalarna.

Dalspetsens egendomliga typ betingas till stor del af själfva 
knypplingssättet, utan underliggande mönster och utan den mång
fald af knappnålar, som t. ex. vadstenaknypplingen fordrar. Detta 
medför en förenkling eller med andra ord en stark stilisering af de 
ornaméntala motiven, hvilken åt dalspetsen förlänar en kraftigt 
dekorativ verkan, till hvilken i icke ringa grad bidrager den gröfre 
tråd — den s. k. grofändan — som markerar mönstrets alla konturer.

Inom denna allmänna typ urskiljas olika arter, egendomliga för 
de olika socknarna, och inom dessa åter finnes en mängd traditio
nella mönster eller s. k. »krus», hvilka slutligen varieras eller »diktas» 
på mångfaldiga sätt.

Ett närmare studium af dalspetsarna ådagalägger, att ett fler
tal af deras traditionella mönster kunna återföras till förebilder af
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vadstenatillverkning, under det att andra, särskildt de enkla s. k. 
»rosknytningarna», torde vara ursprungliga för Dalarna.

Den samling, som nu kommit i Nationalmusei ägo, utgöres 
nästan uteslutande af s. k. »hattknytningar», d. v. s. de skärm - 
liknande spetsar, som tillhöra Gagn ef-kullornas hufvudbonad.

Samlingen är hopbragt i Gagnef af fröken Ottilia Adelborg, 
hvilken sedan några år, som bekant, ägnat sig åt studiet af och 
väckandet af intresse för denna Dalarnas hemslöjd.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 178 
nr, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 36, allmän 
konsthistoria 26, arkitektur 1, skulptur 8, måleri 17, handtecknings- 
och gravyrkännedom 5, konstslöjd 6, kataloger, lexika och diverse 79.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af: H. M. Konungen, General
verwaltung der Königl. Sammlungen (Berlin), Danske Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvsesenet, Antellska delegationen (Helsing
fors), Ecklesiastik-departementet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, 
Kungl. akademien för de fria konsterna, Sv. Slöjdföreningen, Sv. 
Teknologföreningen, Sv. allmänna konstförening, Föreningen för 
grafisk konst; museer och utställningar i Amsterdam, Basel, Bergen, 
Boston, Cincinnati, Dresden, Haag, Kiel, Kristiania, Melbourne, 
Padua, Philadelphia, Rotterdam, Washington, Göteborg, Kalmar, 
Örebro, Nordiska museet i Stockholm; konsthandlarne och bok- 
förläggarne H. Helbing, J. M. Heberle, F. Müller, C. U. Palm (Bu- 
kowski), Hasse W. Tullberg, tidskriften Ord och bild; grosshand
laren Edw. Cederlund; författarne Aug. Hahr, Kr. G. Johnson, 
C. Eagerberg, A. Romdahl samt tjänstemän vid konstafdelningen.

Depositioner och flyttningar.

Vid nämndens sammanträde den 4 nov. 1905 anmälde jag, att 
för beredande af ökadt utrymme särskildt för de moderna svenska 
målningarna en del förändringar måste vidtagas i den s. k. italienska 
målningssalen, och erhöll jag nämndens tillstånd att för detta ända
mål undansätta en del af de italienska taflorna. Med anledning 
däraf att nämnda sal tillsvidare måste upplåtas för friherre Cederströms 
stora tafla, Narva, har omordnandet måst uppskjutas till år 1906.

A. Deponerade i Natio7ialmuseum.
a) Skulp tur fö re  mål t

Mars 3. Af e. o. hofrättsnotarien Th. Laurin:
Två bronsbyster af franske konstnären A. Rodin: H. Roche- 

fort och skulptören J. Dalou. Återställda.
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Maj

Sept

b)
Jan. 2

Febr.

Mars

Maj

Sept.

Dec.

c)
April

Juni

5. Af bankdirektör E. Thiel:
Les sirénes, liten marmorgrupp af A. Rodin. Återställd.

8. Af e. o. hofrättsuotarien Th. Eaurin:
Tre mindre skulpturarbeten i florentinsk ungrenässans. 

Återställda.
Målningar:

0. Af grosshandl. Josef Carlsson:
Bröstbild i olja af ung dam från 1700-talets slut, tro

ligen af engelska skolan. Återställd.
3. Af konstnären D. Wallin:

Två skisserade landskap, tillskrifna franske konstnären 
J. B. C. Corot. Olja. Återställda.

3. Af änkefru M. von Roxendorff:
Landskap, tillskrifvet Corot. Olja. Återställdt.

5. Af professorn frih. G. Cederström:
Narva, oljemålning. Återställd.

5. Af bankdirektör E. Thiel:
Zigenare, oljemålning af spanske konstnären I. Zuloaga. 

Återställd.
8. Af legationsrådet Fr. Rappe:

Holländsk familjeinteriör, oljemålning, tillskrifven Jan 
Steen. Återställd.

1. Af d:r F. R. Martin:
Skrifvande turk, akvarell af Gentile Bellini. Återställd. 
Den af Jursdala församling den 18 sept. 1903 deponerade 

altartriptyken af Liibeckerskola från 0111kr. 1500 har 
blifvit återställd.

Konsts loj dföremål:
7. Af herr Hjalmar Johansson:

Kolossalskål af silfver: engelska lifräddningssällskapets 
vandringspris. Återställd.

2. Af skulptören H. Elmqvist:
En samling prydnadsföremål i guld, silfver och brons, 

utgörande prof på den s. k. elmqvistska gjutmetoden. 
Återställd.
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B. T ill Nationalmuseum ha jlyttats:
Från Göteborgs museum 3 därstädes år 1887 deponerade taflor 

af A. Lauréus (N. M. 988) och C. H. L. D’Uncker (N. M. 1235 o. 
1236). Dessa taflor hafva, enligt nämndens beslut d. 5 Maj, inför- 
lifvats med förrådet.
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C. Från Nationalmuseum och Gripsholm ha flyttats:

a) Till Riksdagshuset som deposition därstädes (K. Bref 19 
Maj 1905) följande 12 målningar:

I. Porträtt:
Breda, C. F. von: Porträtt äf de 4 talmän

nen vid 1810 års riksdag ......................  Gripsholm 1668—1671
Krafft, D. v.: Karl X I  ...............................  » 1399
Ehrenstrahl, I .  K l., kopia efter: Karl XII... » 1361

II. Landskap:
Carl XV: Sommarlandskap, Hardangerfjorden .................  N. M. 1203
Cedergren, P. V.: Gamla svenska krigsfartyg repareras... » » 946
Rosenberg, E.: Höstdag efter dimma, Södermanland.....  » >> 1417
Schultzberg, A.: Midvinter .................................................  » » 1579
Kallstenius, G.: Skogssjön .................................................  » » 1537
Larsson, Marcus: Storm vid klippig kust ...........  N. M. Förr. 187

b) Till Lifregementets dragoners officerspaviljong (K. Bref 28 
Okt. 1904):
Ehrenstrahl, D. Kl.: Karl X I ..................................  Gripsholm 1396

c) Till Deutsche Jahrhundert-Ausstellung i Berlin för tiden 
1 Dec. 1905 — 30 April 1906 (K. Bref 17 Nov. 1905):
Jenny Lind, oljemålning af L. Asher ............................. N. M. 1610

samt 13 miniatyrer tillhörande Dahlgrenska samlingen i Na
tionalmuseum: n:r 2074; 2 110 ; 2 112 ; 2 118 ; 2070; 1858; 1072; 
2 116 ; 2077; 2 115 ; 2 1 1 1 ;  2108; 153.

d) Till Utrikesministerhotellet från Nationalmuseum (K. Bref 
24 Maj 1901):
Borduppsats af Sèvres-biscuit, 7 st. föremål.

D Till Gripsholm ha flyttats:

Följande taflor efter verkställd och godkänd restaurering:
Porträtt af Erik Gyllenstierna...................................  N. M. P'ôrr. 139

» » Beata Yxkull, den föregåendes maka... » » » 140
» » hertig Fredrik IV af Holstein ............. » » » 48
» » grefve Karl Gyllenstierna.......................  » » » 58
» » » R. J. von Fersen..........................  » » » 64
» » Anna Sofia Ungern-Sternberg, den före
gåendes maka........................................................ » » » 65
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Dessutom hafva till Gripsholm återflyttats dels följande taflor, 
som varit deponerade i Nationalmuseum och i Akademien för de
fria konsterna i och för kopiering:
Porträtt af Karl I X ........................................................ Gripsholm 1783
Ehrenstrahl, D. Kl.: Porträtt af Karl X I ....................... » 413
Merian, M.: Porträtt af Axel Oxenstierna....................  » 1676

dels följande taflor efter verkställd och godkänd restaurering:
Porträtt af A. N:son Ryning......................................... Gripsholm 229

» » Margareta Vasa ................................................  » 451

Samlingarna på de kungliga lustslotten.

Gripsholm. I föregående årets redogörelse för fursteporträtten 
i Rikssalen framkastades den förmodan, att, då man vill uppsöka 
originalen till de bästa bland dessa, nämligen de nordtyska, man i 
första rummet borde vända sig till Cranach och hans skola. Ett 
slags bekräftelse därpå kan man se däri, att Henrik den frommes 
af Saxen porträtt (Grh. nr 591) befunnits vara nästan alldeles samma 
bild, som den L. Cranach målat 1537, och hvilken nu sitter i Dresdens 
galleri (nr 1215), dit deponerad af staden Dresden, som äger taflan. 
Man har således att i Gripsholmsporträttet se en kopia efter Cranach, 
blott i oväsentliga detaljer förändrad.

Arbetet med upprättandet af ett hufvudinventarium har fortsatts, 
och under sommaren ha ett par hundra nummer granskats och be- 
skrifvits. Jämsides därmed har en alfabetiskt ordnad lappkatalog 
upprättats öfver samtliga de i tafvelgalleriet representerade konst
närsnamnen jämte signaturer och data, så långt allt sådant hittills 
kunnat utrönas. Detta arbete har utförts af d:r G. Göthe.

Sålunda ha antecknats 183 målarnamn. Detta är ju ett mycket 
ringa antal, då man hör, att samtliga målade Gripsholms-porträtt 
stiga till en summa af 1,792. Men det förklaras dels däraf, att 
samlingen innefattar ett ej obetydligt antal tämligen värdelösa (och 
därför magasinerade) nummer, hvilkas upphofsmän äro anonyma och 
knappast värda några tidsödande efterforskningar, dels däraf att 
somliga målare äro synnerligen rikligt representerade, vare sig nu 
med signerade original, med repliker, kopior, atelier- eller skolarbeten.

I främsta rummet gäller detta Ehrenstrahl med ej mindre än 
175 ur (däraf 80 signerade), hvilka med mer eller mindre skäl, eller
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åtminstone på grund af gammal tradition, tillskrifvas honom, 
detalj kritiken kan naturligtvis h varken i fråga om Ehrenstrahl eller 
de andra produktiva konstnärerna i äldre tider ännu anses afslutad, 
om den någonsin blir det. Hans arbeten på Gripsholm omfatta en 
tidrymd af nära ett halfsekel, alltifrån 1650-talet till inemot seklets 
slut, eller för att blott följa signaturernas data tiden 1663—1698.

Det ovissaste målarnamnet af alla är J. H. Elbfas, under hvars 
namn i den tryckta Gripsholms-katalogen (af 1883) upptagits ej färre 
än 75 porträtt, hufvudsakligen på Kr. Eichhorns auktoritet; målaren 
har veterligen aldrig själf signerat en tafla. Eichhorns förtjänstfulla 
arkivforskningar torde dock på denna punkt böra ännu grundligare 
fullföljas, innan man med någon större säkerhet skall kunna till- 
lämpa den elbfaska attributionen, ty hittills har hans namn användts 
så pass frikostigt, att det i vissa fall snarare betecknat ett artbe
grepp än en individuell produktion.

Då det torde kunna vara af ett visst intresse att se, hvilka 
porträttmålare, jämte de två redan nämnda, som äro de rikligast 
representerade i Gripsholms-samlingen, meddelas följande af d:r Göthe 
uppgjorda förteckning, därvid angifvande antalet nummer för hvarje 
artist samt de årtal eller den tidrymd, som anges i original-signa
turernas datering.

Svenskar:
David von Krafft .......... .......... . ......................  97 nr, dat. 1700— 1720
David von Coin........................ ......................  17 » » 1729— 1735
David K ock................................ ......................  19 » » 1726 —1736
Johan Starbus............................. ............ .........  14 » » 17 13  (?)
G. E. Schröder ........:................ ......................  32 » » 1708— 1734
J. H. Scheffel............................. ......................  44 » » 1727 1753
G. Des marées ............................. ......................  12 » » 1722— 1723
Fr. Brander ................................ .............. .......  9 » » 1734— 1761
Ol. Arenius ................................ ......................  17 » » 1729- 1775
E. Pasch d. ä.............................. ......................  13 » » 1748
L. Pasch d. y.............................. ......................  26 » » 1767—-1793
Ulrika Pasch ............................. ......................  9 » » 1750— 1780
Per Krafft d. ä........................... ......................  16 » » 1772— 1793
Gustaf Eundberg, 29 nr (de flesta kopior af Jakob Björck), dat. 1779
A . Roslin ......................   10 nr, dat. 1 7 7 5 — 177 7
P. Hilleström d. ä.............................................. 29 » » 1785
K. F. v. Breda ............    14 » » 1784— 1814
Fr. Westin .........   9 » » 1809— 1826
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Utlänningar:
Fr. Kuycx (Leux) (kejserlig tysk hofmålare) 9 nr, odat.
Abrali. Wuehters (verksam i Danmark) .....  1 1  » »
J. Ovens (holsteinsk hofmålare) ........... .......  12 » dat. 1654
T. Gelton (dansk hofmålare) .......................... 11  » » 1658— 1680
H. H. Ovitter d. y. (hessisk hofmålare) .....  29 » » 1700— 1729
A. Pesne (preussisk hofmålare)......................  21 » » 1743— 1748
J. Hickel (österrikisk hofmålare)............... . 11  » » 17 7 3

Ett särdeles intressant förvärf har under året gjorts för Grips- 
holmssamligen, nämligen det ofvannämnda helfigursporträttet af 
konung Johan III  (pl. 10). Af dess historia kan följande meddelas.

Sedan till musei kunskap kommit, att i Palazzo reale i Sien a, 
som numera användes för prefekturens räkning, i prefektens enskilda 
våning fanns ett porträtt af nämnda konung, vände jag mig till 
svenska legationen i Rom med anhållan att söka utverka, att en 
kopia finge tagas af detsamma för svenska statens räkning. Sedan 
tillstånd härtill erhållits, anmodades den svenska konstnären Olle 
Hjortzberg, som i egenskap af konstakademiens stipendiat befann 
sig i Italien, att utföra nämnda kopia i full öfverensstämmelse med 
originalet, hvilket också skett.

Konungen är, såsom af vidstående bild synes, framställd i hel 
figur, stående. Han ser ut att vara en medelålders man, har Ijus- 
rödt hår, dito mustacher och långt, nedåt afrundadt skägg. Ögonen 
äro blågrå. Han är iklädd en helsvart, s. k. hurgundiskt dräkt, 
med spansk hatt, prydd med en i gult stötande fjäder och gyllene 
hattband med infattade stenar. I den högra handen håller han de 
hoplagda handskarna, den vänstra fattar om det guldsmidda, med 
röda stenar prydda praktfulla svärdfästet. På hans bröst ses ett 
dyrbart hängsmycke, prydt med lammet med korsfanan (agnus Dei) 
ofvanför en drake, hvilket smycke förekommer äfven på andra por
trätt af honom och uppgifves hafva från och med hans kröning 
användts i stället för de förut begagnade riddarekedjorna.

Den typ, konungens anletsdrag utvisa på detta porträtt, skiljer 
sig, hvad karaktäristiken angår, ganska mycket från de hittills kända 
porträtten af honom, hvilka samtliga dock äro senare kopior. Äro 
dessa senare mera skematiskt hållna, med en ansats till idealisering, 
utmärker sig det nu förvärfvade porträttet för en sträfvan efter 
naturtrohet och ett närmare ingående på personligheten. Därför gör 
det också ett vida mera trovärdigt intryck än dessa, såsom t. ex. den 
i Uppsalasamlingen befintliga, af Magnus Gabriel de la Gardie år

Årsberättelse för 1905.
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1668 dit skänkta obetydliga midjebilden, som är utförd af någon 
ytterligt medelmåttig konstnär; vidare helfiguren på Gripsholm, hvil- 
ken tillskrifves Jakob Elbfas, samt det därmed nära öfverensstämmande, 
hvilket iEgidius Girs intagit i sin år 1745 utgifna »Konung Johan 
IILdes Chrönika», graveradt af E. Geringius. Om detta meddelar 
A. A. von Stiernman i företalet till nämnda arbete, däri han yttrar 
sig äfven om andra porträtt af konungen, följande: »Fremst för 
Boken är satt Konung Johan III:s M/ynd och afmålning (Conterfait), 
hvilket af ett gammalt Original i Kongl. Maj:ts och Riksens Hög- 
lofliga Cammar-Collegio nu är afritat. Detta är så nrycket likare, 
som det synes vara här hemma gjordt af en god Mästare, emedan 
Högstbemälte Konung lefde». Tyvärr finnes detta original ej mera 
kvar i K. kammarkollegium och ej heller är det kändt, huru eller 
när det kommit därifrån eller ens om det ännu finnes i behåll i 
annans ägo. Att döma af Geringius’ gravyr, ansluter det sig lika
ledes till den idealiserande typen, utan spår af individualisering. I 
Siena-porträttet däremot har Vasa-typen med dess specifikt svenska 
tycke kommit till uttryck, och det är just detta, som gör denna bild 
af konung Johan så trovärdig och förlänar den ett alldeles särskildt 
intresse. Här tycker man sig se, huru han såg ut i lefvande lifvet. 
I ansiktets läggning gå kung Göstas välbekanta drag igen, men 
den förströdda, halft inställsamma blicken .skvallrar om det vack
lande och hållningslösa, som var ett så betecknande drag i sonens 
väsende.

Uppställes nu den frågan, hvem kan ha målat denna bild, 
så är att erinra, att man visserligen dokumentariskt — genom arkiv
handlingar och räkenskaper — känner namnen på konung Johans 
konterfej are, men att man hittills ej kunnat säga, hvem af dem har 
målat det ena eller andra porträttet. Såsom redan G. Upmark på
visat (Valda skrifter, sid. 304 o. f.), gaf konung Johan sådana upp
drag än åt svensken Anders Larsson, än åt Lambrecht Målare, en 
ättling af Rogier van der Weyden, än -— och i all synnerhet -— åt 
Johan Baptista van Uther, som var den egentliga hofmålaren under 
hela hans regering. Dessa Upmarks forskningar lämna stora sanno- 
likhetsskäl för, att det i Uffizierna i Florens befintliga stora hel- 
figursporträttet af konung Sigismund vid 18 års ålder är af van 
Uther. Detta porträtt är numera kopieradt för Gripsholmssamlingen 
af samme konstnär, som kopierat Johan III:s-porträttet i Siena. Men 
dessa båda porträtt — Johan III:s i Siena och Sigismunds i Florens 
— äro alldeles för olika såväl i själfva uppfattningen af personlig
heten som i fakturen (målningssättet) för att kunna tillskrifvas
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samme konstnär. Detta påstående har också bekräftats af den konst
när, som kopierat dem.

Enligt en latinsk inskrift på Johan III:s porträttet, skulle det
samma vara måladt, då konungen var 35 år (aetatis suae XXXV), 
d. v. s. år 1572). Tyvärr afslutas inskriften — efter angifvandet af 
konungens alla titlar — med orden »regni vero XV IIII», d. v. s. i 
hans regerings nittonde år, hvilket åter angifver år 1587. Då var 
Johan 50 år gammal. Vid dessa årtal är således ej skäl att fästa 
allt för stor vikt i och för bestämmandet af tiden för porträttets 
tillblifvande. Att döma af konungens utseende, förefaller det förra 
årtalet (1572) sannolikare än det senare.

Hvad beträffar den frågan, huru porträttet kommit till Italien, 
så är att erinra, dels att konung Johan stod i liflig beröring med 
Rom, dels också att hans gemåls, Katarina Jagellonikas, moder var 
en Sforza, hvilken familj residerade i Milano, hvarifrån vägen ju 
icke är så lång till Siena.

Bland äldre Gripsholms-taflor, som ur förrådet framtagits till 
restauration och närmare granskning, förtjänar Ehrenstrahls stora 
holsteinska familjetafla (Grh. nr 452) en särskild uppmärksamhet. 
Taflan, hvars mått äro 3,18 meter i höjd och 4,77 i bredd, var delvis 
mycket illa faren och har i flera år legat hoprullad. Med af seende 
på denna målning (se pl. 11  här bredvid), har d:r Göthe gjort följande 
utredning. Den framställer, som bekant, Fredrik III  af Holstein och 
hans gemål Maria Elisabet af Saxen, omgifna af barnen, en hel 
skara ynglingar och ungmor, gossar och flickor. Men hufvudper- 
sonen på sätt och vis i den stora kompositionen är den näst äldsta 
af döttrarna, Hedvig Eleonora, som högtidligt framföres inför för
äldrarna af ingen mindre än gudinnan Minerva. Hedvig Eleonora 
(f. 1636) ser ut att vara en 17— 18 års ungmö. Scenen skulle 
alltså försiggå ungefär 1653—54, hvarmed också de öfriga fram
ställda personernas utseende och kostymer stämma. Men det är 
dessa år, som Hedvig Eleonora blir Karl X  Gustafs trolofvade och 
gemål. Och man måste därför i den olympiska presentationen in
för familjekretsen på Gottorp se en hyllning åt den till svensk 
furstebrud då utsedda unga furstinnan.

Hvem har målat den pompösa scenen? Traditionen säger al
ternativt: Ehrenstrahl eller O vens. Men i samma mån vid restau
reringen af taflan den varm- och smutsgula gamla fernissan bort- 
tagits, och därmed en karnation framträdt, som är öfverraskande 
blond med violetta halfskuggor i den rubenska skolans art, i samma 
mån vändas tankarna från Rembrandts-eleven Ovens till Ehrenstrahl.

47
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Så mycket hellre som både komposition och teckning ha ett ehren- 
strahlskt tycke och bringa i erinringen både ett och annat drag i 
konstnärens senare historiskt allegoriska målningar.

Då emellertid taflan icke bär signatur och datum, icke heller 
är arkivaliskt dokumenterad, och då dessutom så få säkra data äro 
kända om Ehrenstrahls tidigare verksamhet och öden, är det vansk
ligt att sätta in taflan på rätt plats i hans produktion. Osanno
likt är dock icke, att Ehrenstrahl, som ju redan under sin första 
vistelse i Stockholm vunnit ett visst anseende som porträttör och 
till och med gynnats af själfva den kungliga familjen, vid ut- 
resan genom Tyskland till Italien 1653—54 försetts med rekommen
dation till hofvet på Gottorp och fått i uppdrag att porträttera den 
furstliga familj och den unga furstinna, som just då stodo i begrepp 
att träda i så nära skyldskap med hofvet i Stockholm.

Och taflans måleriska stil, hvilken är den? Ja, som sagd t, icke 
rembrandtsk, snarare flamländsk, närmare sagdt en sådan efter- 
rubensk akademisk stil, som från 1600-talets midt blir ett för syd- 
och nord-nederländarne gemensamt uttryckssätt vid behandlingen af 
dekorativa »historiemålningar», och som exempelvis träder oss till 
möte i den stora festsalen i Huis ten Bosch, där flamländare som 
J. Jordaens och T. van Thulden tillsammans med holländare som 
Jan Eivens och P. de Grebber just nu i 1650-talets början måla sina 
stora historiskt-allegoriska dukar. Jag har icke kunnat värja mig 
för den tanken, att Ehrenstrahl, då han målade denna den unga 
Hedvig Eleonoras festliga presentation, sett och tagit intryck af 
just den förnämsta målningen i »Huis ten Bosch», nämligen af Jor- 
daens’ : Fredrik Henriks apoteos med dess vimmel af figurer, historiska 
och allegoriska om hvarandra, runda i formerna och pompösa i 
laterna, dess rika färgskala och mustiga toner. Ehrenstrahls mål
ning är visserligen ingen mästares verk, missteckningarna äro tal
rika och färgen delvis black. Men vissa partier äro mycket lyckade, 
framför allt furstinnan-modern, som står vid tronen och pekar på 
dottern Hedvig: en präktig figur, där kostymen med den mörkgrön- 
blåa klänningen samt pärlband och juveler visar ett färgspel af både 
varma och fina toner, som visst icke är vanlig hos Ehrenstrahl och 
som vittnar om starka nederländska intryck.

Någon italiensk inflytelse, som då skulle tala för en senare 
datering af taflan, kan jag icke spåra annat än den indirekta, som 
följde med all den tidens »historiemålning» i akademisk-klassisk stil. 
»Idealfiguren» Minerva är en undersätsig nederländsk-tysk typ med 
klumpiga former, den rikt skulpterade tronen i barock-stil är målad



Pl. i i . HEDVIG ELEONORA BLAND SINA FÖ RÄLDRAR OCH SYSKON. Troligen målad af Ehrenstrahl 1653—54* Gripsh. nr 452.
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i en mörk, brungul guldton, hvilken icke är främmande för Jordaens, 
lika så litet som bakgrundens djupa skuggor; blommorna i Freds- 
gudinnans girland påminna om nederländska blomsterstycken o. s. v.

Som Jordaens målade sin stora duk i Haag åren 16 51—52, 
kunde Ehrenstrahl ha sett den antingen på resan till Stockholm 
1651, eller, hvilket är sannolikare, på resan från Stockholm 1653—54. 
Haag låg ju icke alltför aflägset från Holstein för en på vandring 
stadd konstnär.

Skulle denna slutsats visa sig riktig, och målningen vara utförd 
af Ehrenstrahl omkring 1654, så äger den ett icke ringa konst
historiskt intresse, såsom ett af de ytterst få kända arbetena af 
Ehrenstrahls hand före hans besök i Italien. Blott tre d}dika äro 
hittills bekanta: »Lekande barn», dat. 1651, Karl Gustaf Wrangels 
ryttarporträtt, dat. 1652, bägge på Skokloster, samt det karakteristiska 
porträtt af en rödklädd krögare eller bödelsdräng, sign. dat. 1652, 
som Nationalmuseum nyligen inköpt.

Den märkliga taflan kommer nu att åter upphängas i slottet, 
såsom en skyldig hyllnings åtgärd såväl åt den konstälskande Hed
vig Eleonora som åt hennes illustre hofmålare.

Ulriksdal och Haga. Under året ha samtliga å Ulriksdal be
fintliga, staten tillhöriga taflor omhängts på tenar och krokar i 
i stället för med tåg, som hittills användts.

Sedan Per Krafft d. y:s stora oljemålning »Slaget vid Högland» 
i Gustaf III:s paviljong å Haga börjat sätta sig, ha nödiga åtgärder 
vidtagits för densammas fästande; i sammanhang hvarmed tillför
litligheten af öfriga taflors upphängning undersökts och rättelse 
vidtagits där sådant behöfdes.

Dessa arbeten å Ulriksdal och Plaga ha af mig besiktigats 
den 2 oktober och funnits tillfredsställande.

Rosersberg. Därvarande staten tillhöriga konstverk ha af mig 
besiktigats den 9 oktober, hvarvid en del beskrifningar å desamma 
kompletterats och signaturer undersökts.

Personalen, Intendenten har åtnjutit semester, hvarunder ama
nuensen d:r Göthe författningsenligt uppehållit intendentsbefatt- 
ningen.

Konservator Jaensson har åtnjutit sex veckors tjänstledighet, 
under hvilken hans befattning uppehållits af e. o. amanuensen 
Granberg.
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Amanuensen d:r Gothe har åtnjutit semester, hvarunder han före
tagit en studieresa till Tyskland. Under tiden har hans amanuens
befattning uppehållits af e. o. amanuensen Sirén, under hans för
ordnande som intendent af e. o. amanuenserna Folcker och Granberg.

Amanuensen d:r Kruse har åtnjutit semester och dessutom en 
månads tjänstledighet i och för en studieresa till England med bi
drag af det honom 1904 tilldelade lammska resestipendiet (se ne
dan), under hvilken tid e. o. amanuensen Folcker, med bibehållen 
tjänstgöring vid konstslöjdafdelningen, uppehållit hans befattning.

Sekreteraren Wåhlin har hela året åtnjutit tjänstledighet, hvar
under sekreterarebefattningen uppehållits af e. o. amanuensen Gran
berg.

E. 0. amanuensen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har åtnjutit två veckors tjänstledighet, hvarunder han besökt Gott- 
land, och i tio veckor innehaft amanuensförordnande (se ofvan).

E. o. amanuensen d:r Sirén, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har på grund af sjukbetyg åtnjutit två månaders och tre veckors 
tjänstledighet, som han tillbragt utrikes, och en månad innehaft 
amanuensförordnande (se ofvan).

E. o. amanuensen Granberg, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har åtnjutit en månads tjänstledighet, hela året uppehållit sekrete
rarebefattningen, i sex veckor konservatorsbefattningen och i två 
veckor innehaft amanuensförordnande (se ofvan).

Tjänsteresor. Intendenten har företagit tjänsteresor till Gripsholm 
under 8 dagar, nämligen den 27 februari och 30 mars med anled
ning af dels från ledamöter af riksdagen under hand, dels från riks
dagens ekonomideputerade skriftligen framställd förfrågan, huruvida 
några staten tillhöriga oljemålningar, företrädesvis svenska historiska 
porträtt, kunde i riksdagshuset deponeras; den 15 juni i och för 
afgifvande af förslag till restaurering af vissa taflor, den 4— 5 och 
11  — 12 september för att förbereda en större omflyttning af mål
ningar, föranledd af det genom nådiga brefvet den 19 maj beslutade 
afsöndrandet till riksdagshuset af vissa för deposition därstädes be
stämda taflor, samt den 19 september i sällskap med direktören för 
Nationalgalleriet i Berlin, von Tschudi, för att genomgå en del 
tyska porträtt. Dessutom har intendenten företagit tjänsteresor 
till Drottningholm 3 dagar, nämligen den 3, 18 och 22 juli för 
att inspektera där befintliga konstsamlingar, till Haga och Ulriks
dal den 2 oktober (1 dag) för att besiktiga där vidtagna säkerhets
åtgärder för taflornas upphängning, till Ulriksdal den 11 december
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med anledning af från norska finansdepartementet ingångna för
frågningar rörande vissa i Karl XV:s samling fordom befintliga 
landskap af norsk konstnär, samt till Rosersberg den 9 oktober 
för att inspektera därvarande konstsamlingar. — Konservatorn 
har den 15 juni och 4 september åtföljt intendenten på tjänsteresor 
till Gripsholm 2 dagar (se of van) och dessutom där den 26 september 
afhämtat de för riksdagen bestämda målningarna. — Amanuensen Göthe 
har företagit tjänsteresor till Gripsholm i n  dagar, nämligen d. 30 mars 
jämte intendenten (se ofvan), den 5 maj, 22— 25 juli och 2 — 5 augusti 
för att fortsätta arbetet å det större inventariet samt den 12 sep
tember för att deltaga i förberedandet af den förestående större om
flyttningen af målningar (se ofvan). — E. o. amanuensen Folcker har 
den 28 augusti på uppdrag af t. f. intendenten företagit en tjänste
resa till Gripsholm (1 dag) för att undersöka vissa målningar och 
den 2 oktober åtföljt intendenten till Ulriksdal (1 dag, se ofvan). 
E. o. amanuensen Granberg har, på uppdrag af intendenten, den 26 
maj företagit en tjänsteresa till Gripsholm (1 dag) för att undersöka 
vissa målningar.

Utgifna arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1905:
Statens konstamlingars tillväxt och förvaltning 1904. Under

dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 62 sid., nr 29 
af Meddelanden från Nationalmuseum.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor och 
vattenfärg i Nationalmuseum. Nittonde upplagan. 100 sid.

Förteckning öfver i Nationalmuseum utställda grafiska blad af 
moderna utländska konstnärer 1905. 15 sid.

Rafael-utställningen i Nationalmusei gravyrsal 1905. Kort öfver- 
sikt af målarens utveckling. 19 sid.

Tjänstemännen vid Nationalmuseum ha dessutom under året 
offentliggjort:
L. Looström: Meddelanden från Kgl. akademien för de fria konsterna 

1905. 62 sid.
----- , Edw. Cederlunds samling af konstarbeten i guld, silfver, berg

kristall m. m. 54 sid. och 3 planscher.
J .  Kruse: Redigerat »Teckningar i Nationalmuseum utgifna af För

eningen för grafisk konst. Rembrandt. Del 1 (15 blad)» samt 
samma förenings årspublikation »1905 års blad».

----- ■, Carl Larsson als Maler, Zeichner und Grapliiker. Die gra-
pliischen Kunste 1905, 25 sid.
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J .  Kruse: Das graphische Werk Carl Larssons. Mitteilungen der Ge
sellschaft für vervielfältigende Kunst 1905. H. 3, sid. 54—-57.

---- Amsterdamermästaren (»Meister des Hausbuches»), en gravör
från 1400-talets slut. Festskriften tili Henrik Schück i9x\o5, 
sid. 1— 25.

--- —, Märkliga konstblad införlifvade med Nationalmusei gravyr
samling anno 1905. Kalendern Nornan 1906, sid. m —145.

----- ■, Föreningen för svensk hemslöjd. Ord och Bild, sid. 239 — 249.
----- , Wickenbergs hjärtesorg. Ord och Bild, sid. 641—650.
— —, Gustaf Upmark: Svensk byggnadskonst 1530—1760. Anmälan 

i Sv. Slöjdföreningens Tidskrift 1905, sid. 23—25.
E. G, Folcker: Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift, årg. 1.
----- , De Nilssonska samlingarna i Skara. Sv. slöjdföns tidskrift.

H. I, sid. 24— 28.
—— , Vårdinge fuga. Sv. slöjdföris tidskrift H. III, sid. 1.
----- , Modern dansk fajans. » » » » 14 —16.
----- , Moderna möbler. » » IV, » 27—33.
— , Åtskilliga bokanmälningar och smärre meddelanden i d:o.
K. Wåhlin: Redigerat Ord och Bild, årg. 1905.
O. Siren: Notizie di opere di alcuni minori pittori fiorentini. L ’Arte 

1905.
— , Alcune opere sconosciute di Bernardo Daddi. L ’Arte 1905.
----- , Don Lorenzo Monaco. Strassburg 1905. 198 sid.
------, Anteckningar från Konstnärsförbundets minnesutställning 1905.

Varia 1905, 55 sid. (Äfven utgifvet separat.)
----- , Ett porträtt af Erik XIV. Ord och Bild 337— 340.
----- , Tre madonnine nel Fitzwilliam museum di Cambridge. Rivista

d’arte 1905.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valda af Kungl. akademien 
för de fria konsterna, hafva under året varit H. K. H. Hertigen af 
Närke och genremålaren Emerik Stenberg med medalj gravören Erik 
Lindberg och landskapsmålaren Alfred Bergström såsom suppleanter. 
Då svenska konstnärer, som utfört arbete, livilket blifvit åt staten 
på förslag af dess inköpsnämnd inlöst, icke i tillräckligt antal in
funnit sig till genom annons till den 10 december 1904 utlyst sam
manträde, valdes, jämlikt § 3 i nådiga inköpsstadgan, vid National- 
musei nämnds sammanträde den 28 december 1904 till ledamöter 
af inköpsnämnden för år 1905 professorn frih. Gustaf Cederström 
och porträttmålaren Bernhard Österman med slotts arkitekten Agi
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Lindegren och landskapsmålaren Edvard Rosenberg såsom supple
anter. Sedan Rosenberg af sagt sig uppdraget i fråga, utsåg Natio- 
nalinusei nämnd å sammanträde den 20 januari till suppleant i hans 
ställe landskapsmålaren Anshelm Schultzberg.

Nämnden höll extra sammanträde den 3 februari, ordinarie 
sammanträde den 18 mars, ajourneradt till den 21 mars, samt extra 
sammanträden den 15 april, 8 maj, 15 maj och 15 december.

Vid extra sammanträdet den 3 februari uppsattes å underdånigt, 
förslag till inlösen för statens räkning:

»Solen sjunker bakom heden (Öland)». Oljemålning af Per 
Ekström. Pris 300 kronor;

vid ordinarie sammanträdet den 18 mars:
»Afton efter en regnig dag». Oljemålning af Olof Arborelius. 

Pris 1,500 kronor;
»Vid hafvet». Oljemålning af Alfred Bergström. Pris 1,800 

kronor;
vid extra sammanträdet den 15 maj:
»Vid hafvet. Halland». Oljemålning af Karl Nordström. Pris

3.000 kronor;
»Vintermånsken». Oljemålning af G. A. Fjsestad. Pris 1,500 

kronor; och
»Tjäderhöna». Oljemålning af Bruno Liljefors. Pris 3,000 

kronor;
vid extra sammanträdet den 15 december:
»Narva». Oljemålning af frih. Gustaf Cederström. Pris 18,000 

kronor, af hvilka dock af H. Exc. riksmarskalken herr frih. von Essen 
såsom bidrag till inlösen af taflan för statens räkning öfverlämnats
15.000 kronor, tecknade, förutom af H. Exc. själf, af grefve W. von 
Hallwyl, bankdirektör J. C:son Kjellberg, konsul C. A. Kjellberg, 
disponenten W. Gibson, bruksägaren G. Benedicks, generaldirektör 
A. Lindman, bankofullmäktigen frih. C. J. Langenskiöld, v. härads- 
höfding K. Tillberg, bruksägaren V. Tham, ryttmästaren frih. H. 
von Essen, sedermera framlidne generalmajor O. M. Björnstjerna, 
grosshandlarne C. Wijk och Is. Hirsch, bankiren C. Cervin och gene
ralkonsul Ax. Johnson.

Genom nådiga bref af den 17 februari, 7 april, 2 juni och 30 
december har Eders Kungl. Maj:t fastställt dessa förslag.

Sedan vid statens inköpsnämnds sammanträde den 19 april 
1904 två af dess ledamöter, professorn frih. G. Cederström och 
undertecknad Looström, inkommit med en den 14 samma månad 
dagtecknad skrifvelse med förslag till förändrad stadga för inköps
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nämnden, och med anledning häraf vid vsammanträdet i fråga en 
delegation tillsatts, bestående af de två förslagsställarne och land
skapsmålaren G. Kallstenius, inlämnade de tre delegerade i mars 
månad 1905 till inköpsnämnden ett den 18 samma månad under- 
tecknadt »Förslag till stadga för statens inköpsnämnd».

Vid sammanträde den 15 april företog inköpsnämnden ärendet 
till pröfning och fann därvid, i likhet med de delegerade, bestäm
melserna i nu gällande nådiga stadga af den 23 november 1900 
angående inlösen för statens räkning af lefvande svenska konstnä
rers arbeten böra undergå vissa förändringar i syfte, att inköpsnämn
den måtte erhålla större frihet att vid upprättande af förslag till 
dylik inlösen söka, så vidt möjligt, bereda staten tillfälle att förvärfva 
det bästa och mest representativa af den samtida svenska konst
produktionen. I sådant afseende ansåg inköpsnämnden, att de nu
varande detaljerade föreskrifterna rörande dels tiden för inköpsför- 
slagens upprättande och villkoren för hembud, dels ock skillnaden 
mellan ordinarie och extra ordinarie sammanträden samt olika plu- 
ralitet för besluts giltighet vid det ena eller andra tillfället borde 
upphäfvas, samt att proceduren äfven för upprättande af förslag till 
inköp af något å ort utom hufvudstaden befintligt arbete af lefvande 
svensk konstnär borde förenklas, på sätt delegerade föreslagit, eller 
därigenom att inköpsnämnden skulle äga att åt en eller flera per
soner uppdraga att upprätta förberedande inköpsförslag till belopp 
och under villkor i öfrigt, som inköpsnämnden skulle äga bestämma, 
hvilket förslag, om det af inköpsnämnden efter ompröfning godkän
des, omedelbart borde till Eders Kungl. Maj:t insändas. Däremot 
fann inköpsnämnden icke tillräckliga skäl förebragta för det af de 
delegerade framställda förslaget att inskränka antalet af dess leda
möter genom att från deltagande i densammas förhandlingar om 
upprättande af förslag till inlösen af lefvande svenska konstnärers 
arbeten utesluta två af ledamöterna i Nationalmusei nämnd, och 
detta så mycket mindre som Nationalmusei nämnds af Eders Kungl. 
Maj:t utsedda ledamöter ju hade förtroendet att på eget ansvar verk
ställa alla öfriga inköp för ökande af statens konstsamlingar, ej min
dre med äldre mästares arbeten än med moderna utländska konst
verk. För öfrigt godkände inköpsnämnden de delegerades stadgeän- 
dringsförslag, som jämte underdånig skrifvelse den 12 maj till Eders 
Kungl. Maj:t insändes. I nådig remiss af den 13 maj erhöll Natio- 
nalmusei nämnd befallning att öfver inköpsnämndens förslag afgifva 
utlåtande, hvilket med nämndens tillstyrkande skedde i den 7 juni 
expedierad skrifvelse. Den 7 juni 1905 täcktes Eders Kungl. Maj:t
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remittera inköpsnämndens förslag till Kungl. akademien för de fria 
konsterna, där ärendet fortfarande är under behandling.

Väggm ålningsnäm nden, för hvars nuvarande sammansättning 
redogörelse lämnades i närmast föregående årsberättelse, har under 
året haft två sammanträden, å hvilka uttalats önskvärdheten af att 
de två h var andra något olika skisser, som konstnären Carl Larsson 
vid skilda tillfällen inlämnat till en för östra väggfältet i öfre Vesti
bülen afsedd målning, framställande Gustaf Vasas intåg i Stockholm 
midsommaraftonen 1523, måtte, hvad kompositionen beträffar, komma 
att läggas till grund för en väggmålning å nämnda östra väggfält, 
men att konstnären, som redan förut förklarat sig önska göra vissa 
förändringar å skisserna, skulle anmodas inkomma med förslag till 
väggmålningen i fråga i det förändrade skick, hvari han själf ön
skade densamma utförd, på det att nämnden måtte sättas i tillfälle 
att taga detta sålunda omarbetade förslag under ompröfning och 
därefter till Eders Kungl. Maj:t ingå med den underdåniga fram
ställning, hvartill en sådan ompröfning kunde föranleda.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 14 sammanträden och 
dessutom deltagit i inköpsnämndens 6 och väggmålningsnämndens 
2; därjämte sammanträdde den 30 december, på uppdrag af nämn
den, två dess ledamöter för inventering af kassor och fonder för 
år 1905. Protokollen öfver förvaltningsärenden uppgå till 52. Di- 
ariet upptager 563 inkomna ärenden, hvaraf 24 kungl. bref, beslut 
och remisser samt 16 skrifvelser från myndigheter i öfrigt. Regi- 
straturet upptager 51 utgående skrifvelser enligt koncept samt 76 i 
kopior. Antalet utgående postförsändelser var 564.

Besöken å söckendagar fram gå af följande siffror:

F rid agar ...................................
B etaln ingsdagar ...................
F ri kort .....................................

1905 1904 1903 1902 1901

51,527
9,006 

: 5 ,18 8

4 1 ,0 16

7,747
4,044

39,336
7,725
4,323

44,568
9,246
4,706

29,492
6 ,2 19
3.268

1 Sum m a 6 5 ,72 1 52,807 51,384 58,520 38,979
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På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

M å n a d Fridagar Bet.-dagar M. frikort Sum m a

Januari...................... 3,686 488 305 4,479
Februari ................... 3,827 377 423 4,627
M ars.......................... 3,574 388 381 4,293
April ...................... 2,960 674 490 4,124
Maj .......................... 1 B454 1 ,117 1,273 13,844
Juni .......................... 3,208 641 201 4,050
Juli .......................... 4,535 1,547 222 6,304
Augusti ................... 5,669 i,99 i 171 7,831
September ................ 3,943 727 328 4,998
Oktober .................... 3,102 397 455 3,954
November ................ 3,160 39 i 673 4,224
December ................ 2,409 318 266 2,993

Summa 5B527 9,056 5,188 65,771

Söndagsbesöken torde enligt ungefärlig beräkning uppgå till 
130,000, hvarigenom totalantalet besökande år 1905 blir 185,771 
mot 167,807 år 1904.

Samlingarna hafva, i enlighet med nämndens beslut, från och 
med den 15 april till och med den 30 september hållits öppna till 
kl. 4 e. m. söndagar samt tisdagar och fredagar.

Bland besöken är som en synnerligt glädjande företeelse att 
anmäla det med hvarje år ökade antalet skolungdomar, som under 
ledning af sina lärare och lärarinnor eller af musei tjänstemän och 
andra för konsten intresserade personer studera samlingarna. Ofta 
infinner sig till och med ett flertal skolor på samma gång, hvilket 
under nuvarande otillräckliga utrymmesförhållanden stundom vållar 
rätt betydliga svårigheter med af seende på cirkulationen i salarna.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har un
der året beviljats åt 470 personer, hvaraf män 218, kvinnor 252. 

Motsvarande siffror under de närmast föregående åren äro:

| j | 
i I9°4
! t

1
I

1 9°3
|

1902 I9OI
|
! 1900

M ä n ............

|

........................  228 152
™  | 

189 \ 151 144
: Kvinnor.... ........................... 1 222 | 213 257 | 205 231
1 Tillsammans 450 365 446 ; 356 ! 3 75
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Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:

Kopiering i konstafdelningen......................
Teckning i skulptursaml................................

» i konstslöjdsatnl........ ....................
Studier i allmänhet ........................................

M än K vinnor Sum m a

48
19
32

119

47
6

1 1 7
82

95
25

149
201

Tillsammans

De personer, som erhållit denna tillåteli

218

se, äro:

252 470

Män K vin n o r Sum m a

Konstnärer, tecknare....................................... 63 62 125
Lärjungar af Konstakademien..................... 37 23 60

» » Tekn. högskolan ................... 11 — 11
» » Tekn. skolan ................... ...... 39 98 137
» >; enskilda konstnärer ............... 3 18 2 I

Yrkesidkare ..................................................... 42 1 1 53
Litteratörer och konstvänner ............ ........ . 23 40 63

Tillsammans 218 252 470

För tiden 8—30 september har dessutom fritt tillträde lämnats 
åt 8 deltagare i K. F. U. M:s sommarkurser.

Af under året kopierade målningar komma på a) italiensk-span
ska skolan 3 kopior efter 3 konstverk; b) nederländsk-tyska 30 ef
ter 22; c) franska 38 efter 2 1; d) dansk-norska 14 efter 12; e) sven
ska 89 efter 58, eller tillsammans 174 kopior efter 116  konstverk.

Motsvarande siffror under 1904 utgjorde: 203 kopior efter 124 
konstverk.

Af de kopierade konstverken har nr 1581 Landskap af Corot 
återgifvits 6 gånger; Braskkulla af A. Zorn 6 gånger; nr 1453 
Älgar af A. Borg, samt 1472 Insjö af O. Arborelius hvardera 5 
gånger.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 935 studiebesök 
tillhandahållits 2,307 nr volymer, portföljer, enskilda blad (föregå
ende år resp. 885 och 2,100). Intet nr har under året direkt ko
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pierats, hvaremot för illustration fotograferats 230 nr (föregående år 
resp. o och 274 nr).

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 474 gånger vid 461 studiebesök.

Motsvarande siffror för de fyra närmaste åren äro 336 och 314 
(1904); 316 och 299 (1903); 181 och 178 (1902); 265 och 243 (1901).



Ekonomi. Sam m andrag af räkenskapen 1905.

Behållning 
från 1904

Inkomster

I 9 °5
Sum m a

3 , l 7 i : 82 58,450: _ 61,621: 82
7,437: 04 15,370: — I 22,807: 04
2,886: 22 4,484: - 7,370: 22

992: 55 1 ,9 5 1 : 45 2,944: —

13,194: 96 499: 81 15,694: 77
755: 94 8 3 1 : 33 1.587: 27

28,438: 53 81,586: 59 110,025: 12

317,982: 08 20,346: 56 338,328: 64
10 4 ,5 5 7 : 32 4,689: 5 1 109,246: 83

10,688: 14 418: 37 1 1 ,106: 5 1
10,419: 03 422: 1 3 10,841: 16
15,597: 50 5,626: 07 21,223: 57

255: — 255: —

Utgifter 1905

A. Allmänna medel:

Återleve-
rering

Behållning 
till 1906 Sum m a

Katalogmedel

B. Enskilda medel:

Gåfva af C. A. Weber

4-514:63
2,230: 90

3 ,549- 03 
972: 75

132: 65 
46: —

459,244: 07! 3 U757: 64-491,001: 711

79,498: 57

20,137: 69 
40: —

5: 40 
5 ’- 40 
2: 50 

255*- —

178:65

20,445:99

4.315:77
11,7 0 3 :18
2,855:59

7r3: ¡0 
10,145: 74 

614: 52

6l,62i: 82 
22,807: 04 

7,370: 22 
2,944 '- — 

13,694: 77

>,587: 27

30,347: 90 110,025: 12

318,190: 95 
109,206: 83 

1 1 , 101: 11  
10,835: 76 
21 ,221:  07

470 ,555 : 72

338,328: 64 
109,246: 83 

1 1 ,106 : 51 
10,841: 16 
21,223: 57 
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,951: 45: 
influtna vid försäljning af lilla svenska målningskatalogen kr. 1,062: —

» » » » stora » » » 208: 80
» » » » skulpturkatalogen.......................  » 275: 40
» » » » stora franska målningskatalogen » 180: —
» »...........»............» vägledning i konstslöjdsamlin

garna . ...... . ...................................  » 202: 50
influtna genom bokhandeln.................................................. » 22:75

Summa kr. 1,951: 45

Enskilda medel

1) J , S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresmedel  ..... .................................................  kr. 19,775: 87
räntemedel o. d................................................................... » 570: 69

Donationens .skuld, som vid årets början utgjorde » 150,827: 62
har minskats med kr. 1,017: 24.

Fastigheternas värde upptages fortfarande till kr. 275,000 för 
nr 59 Drottninggatan, kr. 35,000 för nr 1 1  Holländaregatan, till
sammans kr. 310,000.

Till inköp för konstsamlingarna ha användts kr. 1,500.
Af årets behållning öfverföras till underhållsanslaget kr. 800 och 

till fem årsfonden kr. 5,000. Disponibla medel utgöra kr. 7,600: 40.
2) y. H. Scharps do7iation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 

fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet. De för 
donationsändamål disponibla medlen utgjorde vid årets slut kr. 
9,206: 83.

3) yacqnes Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 
10,668: 14, har ökats till kr. 1 1,101:  11.

4) yacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,419: 03, har ökats till kr. 10,835: 76.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 15,597: 50, 
har ökats till kr. 21,221: 07.

Stockholm den 18 mars 1906.

Underdånigst

L U D V I G  L O O ST R Ö M .
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Såsom i förra årsberättelsen nämndes (sid. 62), erhöll amanuensen 
d:r J. Kruse det lediga resestipendiet ur Jacques Lamms fond. För 
denna resa liar d:r Kruse redogjort i en den 1 sept. 1905 afgifven 
berättelse, h var ur följande må här meddelas:

Amanuensen d:r J. Kruses reseberättelse.
Såsom jag framhållit i min ingifna ansökan om erhållande af 

stipendiet, var det min afsikt att i första rummet använda detsamma 
för studier i England rörande den i detta land i slutet af 1700-talet 
under flera års tid verksamme svenske målaren Elias Martin, hvars 
lif och verk jag sedan flera år tillbaka ämnat göra till föremål för 
en monografisk framställning, hvartill jag inom fäderneslandet sam
lat åtskilligt material. Dessutom ville jag äfven söka finna något 
spår af Elias Martins, likaledes i England under någon tid verk
samme yngre broder, gravören Johan Fredrik Martin, hvarjämte det, 
i fall tiden tillät, äfven var min afsikt att göra forskningar rörande 
en något yngre svensk 1700-tals konstnär, Karl Fredrik von Breda, 
hvilken liksom bröderna Martin, fast något senare, utbildade sig i 
England och från detta lands konst hämtade en för hela lifvet 
räckande och bestämmande konstnärlig inspiration.

Den 21 maj afreste jag från Stockholm och anlände till Eondon 
den 25 i samma månad. Under den tid af 5 veckor och 2 dagar, 
eller till den 2 juli, jag tillbragte i London, använde jag en mycket 
stor del af min tid till arbete i British Museums Print- and Drawing- 
Room för att dels studera de fåtaliga originalverk af Elias Martin 
— teckningar och gravyrer — om hvilkas tillvaro några kortfattade 
notiser af en engelsman, Mr. Ernest Martin, en ättling till Elias’ i 
England bosatte broder, snickaren Carl Gustaf Martin, underrättat 
mig, dels för att i den engelska gravörskolans synnerligen talrika 
portföljer och i några mera framstående, med Elias Martin samtida 
engelska konstnärers teckningar söka vinna hållpunkter för be
dömandet af, hur pass stort intryck Englands konst gjort på Elias 
Martin under hans långa vistelse i det stora öriket. En god all
män inblick i en tids hela andliga atmosfär förmår ett grundligt 
studium af dess grafiska konst att gifva på ett förträffligt sätt, och 
särskildt, när det gäller en för olika inflytelser så starkt, nästan 
kvinnligt mottaglig natur som Elias Martin, är ett dylikt studium 
af stort intresse.

Det alltifrån Hogarths tid så utprägladt moraliserande och 
litterära draget i den engelska konsten framträder sålunda äfven hos
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Elias Martin, i synnerhet i hans grafiska blad. Den borgerliga ro
manens gråtmildt sentimentala anda, livilken äfven genomsyrar tidens 
berömda, en längre tid i London verkande målarinna Angelika Kauff- 
manns målningar med klassiska och romantiska ämnen, framställ
ningar, som propagerades bland den engelska allmänheten genom 
italienaren Bartolozzis punktgravyrer, har också satt talrika spår i 
Elias Martins såväl grafiska blad som teckningar. Någon gång har 
Martin äfven behandlat ämnen från antiken i en om Angelika Kauff- 
mann påminnande anda, t. ex. i målningen Sappho, graverad 1778 
i mezzotint af John Raphael Smith, eller i hans Venus, graverad 
samma år af Johan Fredrik Martin.

Att här utförligare gå in på frågan om engelska gravyrer och 
teckningar, som referera sig till Elias Martins konst, förbjuder mig 
utrymmet. Vare det nog sagdt, att jag genom en stor mezzotint- 
gravyr af W. Ward (publicerad 1795) fick en bekräftelse på min 
förut af vissa skäl hysta misstanke, att de målningar i Oxfords 
universitets galleri, hvilka Eichhorn (efter Fiorillos Geschichte der 
zeichnenden Künste, som i sin tur grundar sin uppgift på en miss
förstådd notis i den engelska tidskriften The Gentlemans Magazine) 
påstår vara utförda af Elias Martin, icke äro af honom, utan af den 
engelske historiemålaren William Martin (1766— 1816).

För att få klarhet öfver Elias Martins förhållande som målare 
till den engelska skolan, ägnades en annan betydande del af min 
tid åt studier i Londons rika offentliga samlingar af gammal engelsk 
konst: National Gallery, National Portrait Gallery, South Kensington 
Museum och Wallace Collection. Som landskapsmålare tillhör Elias 
Martin dels den senklassiska riktning, som med Claude Lorrain till 
föregångare representeras af den dock genom såväl större konstnär
lig kraft, som ett egendomligt storslaget, sentimentalt melankoliskt 
patos ojämförligt mera betydande och själfständige engelske målaren 
Richard Wilson (17 14—1782), dels vedutamåleriet, som i det dåtida 
England hade till sin åtminstone officiellt främste företrädare Paul 
Sandby (1725 — 1809), hvars bruk att utgifva vyer af engelska orter, 
utförda i konturetsning, som utfylldes antingen med tryckta akva- 
tintatoner eller med pålagda vattenfärger, torde gifvit impulsen till 
de bekanta svenska utsiktsbilder, i hvilka bröderna Martin efter sin 
hemkomst till Sverige excellerade.

Hvad porträtt- och figurmålningen beträffar, torde målarne 
Gainsborough och Hoppner samt mezzotint-gravören John Raphael 
Smith på detta område ha utöfvat det starkaste inflytandet på Elias 
Martin.
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Några originala oljemålningar af Elias Martin lyckades jag ej 
npptäcka i England. De offentliga samlingarna eller deras förråd 
innehålla inga sådana, och arbeten af en så godt som okänd svensk 
konstnär från så aflägsen tid torde vara mycket svåra att leta rätt på 
i privathus eller hos konsthandlare i London (hos de senare gjorde 
jag  förgäfves efterforskningar). Denna lucka hoppas jag komma 
att åtminstone delvis fyllas därigenom att, efter hvad jag har an
ledning förmoda, ett och annat af de arbeten Elias Martin utställde 
i Londons konstakademi vid io olika årsexpositioner: 1769—80
(med undantag af åren 1775, 1776 och 1778) samt 1790, hamnat i 
Sverige.

Tvenne inramade akvareller af Elias Martin finnas däremot i 
en offentlig engelsk konstsamling, nämligen South-Kensington-mu- 
seet. Den ena — en »familjegrupp», hvilken jag har grundade skäl 
förmoda framställa målarens engelskfödda hustru med deras första 
barn, dottern Augusta och svärfadern, engelsmannen Robert Lee — är 
signerad och daterad 1771 och var förut känd som ett verk af Elias 
Martin. Den andra däremot — en vy af Westminster Bridge med 
festprydda båtar på Themsens vatten — tillskrefs förut okänd mä
stare, men Elias Martins hand var tydlig och bekräftades ytterligare 
af en i förgrunden anbragt, knappt skönjbar signatur, som jag lyckades 
uppvisa. Denna akvarell, antagligen en replik af den 1769 i Royal 
Academy exponerade taflan »The King of Denmarks procession by 
water», var äfven daterad 1771.

En icke ringa del af min tid i London upptogs af efterforsk
ningar i kyrko- och andra arkiv, för att få reda på ett och annat 
rörande Elias Martins biografi. Någon ledning hade jag härvidlag 
af de bostadsadresser, hvilka finnas utsatta på konstnärens i England 
publicerade grafiska verk. Jag  fick småningom reda på, att Elias 
Martin 1770 den 31 juli, alltså tämligen i början af sin vistelse i 
London, i S:t Matthews kyrka, Bethnal Green, ingick sitt giftermål 
med Londonflickan Augusta Lee, med hvilken han sedan under sin 
7-åriga vistelse i den stora staden fick 5 barn. Martins svärfars, 
blygjutaren Robert Lees testamente 1785 till förmån för Martin och 
hans hustru uppspårade jag i Somerset House’s testamentsarkiv. 
Äfven besökte jag den engelska konstakademiens arkiv och fann 
där, att Elias Martin enligt akademiens register den 3 november 
1769 blef inskrifven såsom elev, hvarjämte han, hvilken som bekant 
blef utnämnd till »associate» af denna akademi, i denna sin egen
skap i sällskap med andra associés underskrifvit en förbindelse att 
ställa sig akademiens stadgar till efterrättelse.

5
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Såsom framgår af Elias Martins teckningar, gjorde han talrika 
utfärder till vackra punkter i Dondons omgifningar. Ett par af 
dessa ställen, Windsor och Richmond, besökte jag, hvarjämte jag 
företog en hastig resa till den i västra England belägna staden 
Bath, för att se denna för sin naturskönhet bekanta, redan på ro- 
marnes tid begagnade badort, dit Elias Martin, såsom ett ännu be- 
varadt bref och en etsning utvisa, begaf sig 1788 för att, som han 
säger, försöka, om han kunde få något att göra med »di Stora», 
d. v. s. de engelska börds- och penningaristokrater, som besökte de 
berömda varma källorna. Riksom jag gjort i Rondon, uppsökte jag 
i Bath den gata och såg det hus, där Elias Martin (enligt adressen 
i nyss nämnda bref) bott.

Elias Martins bröder, Johan Fredrik och Carl Gustaf, fann jag 
några få spår af i utställningskataloger från den tiden. Ingen af 
dem utställde i engelska konstakademien, men väl några gånger 
vid de mera anspråkslösa utställningar, som anordnades af Society 
of artists samt af ett annat sällskap The Free Society.

I läsesalen i British Museum studerade jag planschverk samt 
topografiska gravyrer, som kunde ha afseende på mitt speciella 
studieärende.

Samtidigt med mina museibesök för Elias Martins skull be
gagnade jag tillfället att i allmänt konsthistoriskt intresse studera 
de på all slags konst så oerhördt rika offentliga samlingarna i 
Rondon: British Museum, National Gallery, National Portrait Gallery, 
Wallace Collection, South Kensington Museum, Tate Gallery samt 
de i Rondons grannskap belägna Dulwich Gallery och Hampton 
Court Palace. I British Museums Print- and Drawing-Room stude
rade jag särskildt Rembrandts teckningar samt en praktfull retro
spektiv utställning af mezzotint-gravyrer. Dessutom bereddes mig 
tillfälle af den bekante konstsamlaren Mr. J. P. Heseltine att se hans 
af konstskatter från gamla och nya tider fyllda hem, där en stor 
och utmärkt samling Rembrandt-teckningar utgör en af de förnämsta 
dyrbarheterna.

Mycken tid blef ej öfrig för forskningar rörande andra svenska 
konstnärer, men i British Museums Print- and Drawing-Room gjorde 
jag anteckningar rörande teckningar af och gravyrer efter Mikael 
Dahl, Hans Hysing och J. E. Rehn samt afskref ur engelska konst
akademiens utställningskataloger allt, som rör K. F. von Breda (af 
hvilken sistnämnde, liksom af Sylvius och Egron Rundgren, intet 
arbete finnes i denna samling). Dessa mina anteckningar och af- 
skrifter har jag öfverlämnat till Nationalmuseum att förvaras i dess





Litteratur rörande konstsamlingarna i Nationalmuseum

Förteckning öfver skulpturarbeten m. m. i Nationalmuseum, n  uppl. 
Stockh. 1904. Pris 50 öre.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor ocli vatten
färg i Nationalmuseum. 19 uppl. Stockh. 1905. Pris 50 öre. 

Vägledning för besökande i Nationalmusei konstslöjdafdelning. Med 
keramiska märken m. m. 5 uppl. Stockh. 1900. Pris 50 öre. 

Göthe, G. Nationalmusei tafvelsamling, en konsthistorisk öfversigt. 
2 uppl. Stockh. 1893. Pris kr. 1: 50.

------Nationalmusei tafvelsamling. Beskrifvande förteckning. i:sta
afdelningen. Utländske (icke-nordiske) mästare. Stockh. 1887. 
Pris kr. 3. 2:dra afdelningen. Nordiske mästare. Illustrerad. 
Stockh. 1897. Pris kr. 2: 50.
Notice descriptive des tableaux du Musée National de Stock
holm. I. Maîtres étrangers (non Scandinaves). Deuxième 
édition. 1900. Illustrée. Pris kr. 5.
Nationalmusei konstskatter utförda i ljustryck af Generalstabens 
litografiska anstalt med text. Häft. I—XXV. Pris kr. 125. 

Looström, L. Från Nationalmusei konstslöjdsamling. 25 pl. med 
text. Stockh. 1900. Pris kr. 15.

Sander, F. Nationalmuseum. Bidrag till tafvelgalleriets historia. 
Del. i—4. Stockh. 1872—76.

Upmark, G. Konung Karl XV:s tafvelsamling. Beskrifvande för
teckning. Stockh. 1882. Pris kr. 3.

Upmark, G., och Looström, L. Konung Karl XV:s konstslöjd
samling. Beskrifvande förteckning. I. Keramiska föremål. 
Stockh. 1883. Pris kr. 2: 50.

Upmark, G. Handteckningar af äldre mästare i Nationalmuseum, 
fotograferade af C. F. Lindberg. 25 blad med text. Stockh. 
1889. Pris kr. 54.

Upmark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E. G. Statens 
konstsamlingar (Kungl. Museum Nationalmuseum) 1794 -1894. 
En festskrift utgifven af Nationalmusei tjenstemän. Pris kr. 5. 

Kruse, J. Teckningar i Nationalmuseum utgifna af Föreningen för 
Grafisk konst. Rembrandt. Del 1 (15 blad) 1905.

Meddelanden från Nationalmuseum: 1—30.
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1881 — 1905. 

Gripshohns slott, en vägledning för besökande af E. G. Folcker. 
8:de uppl. Stockh. 1901. Pris 50 öre.


