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TILL KONUNGEN.

I nämndens samm ansättning liar under året den förändringen 
inträffat, att, sedan godsägaren m. m. Vilhelm W alldén, som den 
23 januari 1899 i nåder förordnades att vara ledamot och ord
förande i nämnden, den 18 maj 1906 aflidit, Kungl. Maj:t den 6
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juli samm a år förordnat kabinettskam m arherren m. m. grefve 
Axel Fredrik Cl.son Wachtmeister att vara ledamot och ordfö
rande i nämnden.

Den för nationalm useum  allra viktigaste frågan är fortfarande 
olöst. Därför nödgas jag tyvärr äfven denna gång börja min be
rättelse öfver samlingarnas förvaltning på samma sätt som berät
telserna under de senast gångna fem åren: med ett beklagande 
af det för statens konstsam lingar alldeles otillräckliga utrym m et 
i nationalmuseibyggnaden. Redan den 31 maj 1902 framlade 
nationalm usei näm nd för Eders Kungl. Maj:t i en utförligt mo
tiverad underdånig skrifvelse sina bekymmer i detta afseende 
och samtidigt därmed ett förslag till afhjälpande af dessa miss
förhållanden, gående ut på att nationalmusei konstafdelning skulle 
få disponera äfven den nedre våningen i museibyggnaden, hvilken 
våning nu är upplåten åt Kgl. vitterhets-, historie- och antikvi
tetsakadem ien samt åt det under dess inseende ställda Statens 
historiska museum. Redan den 17 juni 1902 täcktes Eders Kungl. 
Maj:t i nåder infordra näm nda akademis utlåtande i denna fråga. 
Ännu vid näm ndens samm anträde den 4 maj 1906 hade icke 
något yttrande med anledning häraf inkommit, enligt i Kungl. 
Ecklesiastikdepartementet erhållen uppgift. Närmare fyra år 
hade nu således tilländagått. Under tiden ha svårigheterna att 
anordna de stora konstsam lingarna i de för dem anvisade små 
lokalerna på betänkligt sätt ökats. Då å ena sidan statens konst
samlingar lede under detta tillstånd och då, å den. andra, utrym- 
mesfrågans lösning torde i mycket blifva beroende af den ställ
ning, Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien komme 
att till densamma intaga, anhöll nämnden, att akadem ien ville 
meddela, när dess svar på den kungliga remissen kunde vara att 
förvänta, hvarpå akademien i skrifvelse af den 8 maj 1906 hos Eders 
Kungl. Maj:t anmälde, att akademien, som i underdånig skrifvelse af 
den 19 november 1898 förklarat sig villig att afstå de lokaler, som 
akademien nu disponerade i nationalmuseibyggnaden, under för
utsättning att akademien för de under dess inseende ställda stats- 
samlingarna erhölle en lokal, som till läge och utrym m e kunde 
befinnas fullt tillfredsställande, ej haft anledning att sedan dess 
ändra åsikt. På grund af en akademiens underdåniga hemställan 
af den 7 oktober 1902 hade emellertid arkitekten Ludvig Peter
son genom Kgl. öfverintendentsämbetet erhållit i uppdrag att utarbeta



förslag till sådan ändring af Arffurstens palats, att det kunde an
vändas till lokal för de under akadem iens vård ställda statssam- 
lingarna. Då fördelarna af palatsets apterande till museum emel
lertid visade sig ej m otsvara kostnaderna för sagda ändring, måste 
detta förslag förfalla. Sedermera har riksantikvarien i skrifvelse 
till statsrådet och chefen för Kungl. ecklesiastikdepartementet af 
den 23 november 1905 hemställt, huruvida icke vid ett even
tuellt bebyggande af Skeppsholmen lämplig plats för uppförande 
af nybyggnad för Statens historiska museum där borde kunna 
vinnas. Och slutligen har akadem ien i näm nda skrifvelse af 
den 8 maj 1906 hemställt, att, som akadem ien ej äger till sitt 
förfogande någon lämplig tomt, Eders Kungl. Maj:t ville uppdraga 
åt öfverintendentsämbetet att inkom m a med förslag å någon sta
ten tillhörig m ark, som lämpligen kunde användas för uppförande 
af en särskild byggnad för de under akademiens vård ställda 
statssamlingarna.

Den 17 juli 1906 täcktes Eders Kungl. Maj:t i nåder remittera 
vitterhetsakademiens nyssnäm nda skrifvelse jäm te öfriga till ären
det hörande handlingar till öfverintendentsämbetet. Något yttrande 
med anledning däraf har dock ännu ej från ämbetet inkommit.

Statens konstsam lingar lida under allt detta! För att af hjälpa 
m issförhållandena ha under året ytterligare nödfallsutvägar måst 
anlitas, till förfång för samlingarnas totalbild. Tillfälliga undan- 
sättningar ha m åst göras af värdefulla konstverk, och om flyttnin
gar vidtagas, hvilka, om de ock delvis varit till fördel för konst
verken, dock i många fall varit till afgjordt förfång. Så har t. ex. 
friherre Gustaf Cederströms stora Narvatafla, som, tack vare några 
konstvänners, i främ sta rum m et h. exc. riksm arskalkens intresse 
för nationalmusei konstsam lingar num era tillhör desamma, måst 
för en tid uppsättas i gravyrsalen, där en m indre god belysning 
kommer denna målning till del. Detta blott såsom ett exempel 
hland de många.

Från några håll har den lösningen af utrym mesfrågan före
slagits, att museet skulle ur sina samlingar utgallra så många 
konstverk som icke rymm as däri och deponera dem på andra plat
ser. Medgifvas må då, att utgallringar alltid blifva i viss mån 
nödvändiga i samlingar, som äro stadda i tillväxt, och sådana 
hafva också under de senare åren med Eders Kungl. Majrts nå
diga begifvande i nationalm useum  ägt rum  i hundratal. Men dessa 
utgallringar omfatta endast konstverk som äro öfverflödiga i m u
seum. De få icke ske på så sätt, att museet därigenom hindras att fylla
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sin uppgift såsom en för konstodlingens främ jande och konstforsk
ningens stödjande verksam anstalt. Därför må sådana konstverk, 
som kom plettera museets serier, som illustrera den konsthistoriska 
utvecklingen och den på olika tider rådande konstsmaken, visserli
gen kunna under olyckliga utrymmesförhållanden för en tid undan
sättas för att sedan åter byta plats med andra, som i sin tu r få un
dansättas. Denna utväg är visserligen till skada, ofta till stor skada 
för den totalbild, museisamlingarna borde gifva, hvarjäm te den 
mången gång är ägnad att såra mången konstnär, som kan ha 
berättigade anspråk på, att hans af staten förvärfvade verk i stats- 
sam lingarna erhåller en mot verkets konstnärliga förtjänster sva
rande plats och icke förvisas till vindar och magasin eller i u t
ställningssalarna sättes i skymundan. Det nuvarande utrym met, 
eller rättare sagdt, den nuvarande bristen på utrym me i National
m useum  har dock, som sagdt, under året nödvändiggjort många 
sådana undanflyttningar, trots berättigade protester från fram 
stående medlemmar af den svenska konstnärskåren, hvilkas verk 
sålunda degraderats. Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder taga sig 
denna sak an och lyssna till de tungt vägande skäl, som före
finnas för en bättre sakernas ordning hvad utrym m et i museet 
beträffar! Den lämpligaste och för statsverket ur ekonomisk syn
punkt fördelaktigaste lösningen vore tvifvelsutan, att national- 
musei konstsamlingar finge, såsom nationalmusei näm nd i sin 
m eranäm nda utförligt motiverade skrifvelse af den 21 maj 1902 
framhållit, disponera älven nedre våningen i nationalmuseibygg- 
naden.

Om en annan synnerligen viktig fråga ber jag att i detta sam 
m anhang få i underdånighet erinra.

Såsom i min berättelse ölver statens konstsamlingars tillväxt 
och förvaltning år 1904 nämndes (sid. (i), hade jag närm ast med 
anledning af de oroande inbrottsstölder, som ägt rum  i hufvudsta- 
staden och annorstädes, efter anställd undersökning med afseende 
å de säkerhetsåtgärder, som äro vidtagna för att utifrån skydda 
konstsam lingarna mot en dylik eventualitet, hos öfverinten- 
dentsämbetet i skrifvelse af d. 27 oktober 1904 anhållit om skynd
samt vidtagande af vissa närm are angifna åtgärder i ofvannämnda 
syfte. Sedan dess ha oroande underrättelser inkomm it om stora 
stölder i utländska museer och privata konstsamlingar. Såväl 
i Louvre som i all synnerhet i franska provinsmuseer ha dyr
bara konstverk under året bortstulits, och från Italien föreligger
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en intressant statistik om 85 olika stölder af konstverk under sista 
tiden, hvilket allt visar, att fara förefinnes och att försiktighets
m ått äro af nöden. I detta afseende ha följande åtgärder nyligen 
vidtagits inom utställningslokalerna i nationalm useum : alla m indre 
målningar, hvilka förut varit uppsatta endast på krokar och så
ledes lätt kunde afhäktas och därefter obemärkt bortföras, hafva 
fästs antingen i väggen eller hopfästs sinsemellan eller med större 
tall or medelst starka bandjärn; sådana mindre skulpturer och 
konstslöjdföremål, som förut ej varit exponerade under glas, 
hafva, så vidt möjligt, insatts i skåp och montrer, hvilka, i syn
nerhet om de innehålla föremål af ädla metaller, dyrbara porsli
ner eller andra smärre lätt bortförbara pjäser, försetts med dubbla 
eller tredubbla lås. Dessutom har vaktbetjäningen erhållit sär
skild tillsägelse att noga iakttaga personer, hvilka af en eller an
nan anledning kunna ingifva den föreställningen, att de ej äro 
stadda i rätt ärende, h varjämte portvakten äger att förbjuda be
sökande' att medföra paket i samlingarna eller bortföra sådana 
därifrån utan särskildt tillstånd m. m.

Detta hvad försiktighetsmåtten i det inre angår. Hvad säker
heten utifrån vidkommer, har, såsom svar på min ofvan näm nda 
skrifvelse af d. 27 oktober 1904, från öfverintendentsämbetet in
kommit en den 8 maj 1906 dagtecknad skrifvelse med förslag till 
en del förändringar rörande säkerhetsåtgärder mot inbrott och vakt
hållningen nattetid utom kring museibyggnaden, och med anhållan, 
att jag efter samråd med vederbörande inom Kungl. vitterhets-, liisto- 
rie- och antikvitetsakademien ville till ämbetet inkom m a med ut
låtande i fråga om de i förevarande afseende framlagda förslagen, 
hvarvid ämbetet tillkännagaf sig i ärendets dåvarande skick för sin 
del anse, att ett genomförande af några af intendenten för kronans 
hus i Stockholm föreslagna åtgärder och anordningar, afseende i 
hufvudsak att — därest icke såsom förr m ilitärvaktposter place
rades under natten vid hufvudfasaden och den mot museipar- 
ken vettande sidan — öka nattvakternas antal och på elektrisk 
väg åstadkom ma strängare kontroll å dem, vore för ändam ålet till
fyllestgörande. Sedan jag, under instäm m ande i detta förslag, 
den 21 maj 1906 afsändt samtliga handlingar i ärendet till riks
antikvarien med anhållan, att vederbörande inom Kungl. vitter
hets-, historie- och antikvitetsakademien behagade yttra sig där- 
öfver, har riksantikvarien i skrifvelse af den 6 juni 1906 meddelat, 
att akademien för sin del tillstyrkt de föreslagna säkerhetsåtgär
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derna. Skrifvelse härom afgick den 25 juli 1906 till öfver- 
intendentsämbetet.

I skrifvelse daterad den 12 februari 1907 har öfverinten- 
dentsäm betet slutligen meddelat, att ämbetet beslutat att i 
det generalförslag rörande reparationer och underhåll af kronans 
under ämbetets inseende ställda hus och byggnader i hufvud- 
staden, som ämbetet har att inom den 15 mars 1907 till Eders 
Kungl. Maj:t i underdånighet afgifva, upptaga nödigt belopp för 
vissa närm are angifna säkerhetsanordningars genomförande hvad 
själfva byggnaden beträffar.

Det är af stor vikt, att dessa åtgärder ju  förr desto hellre vid
tagas.

I sam m anhang med denna fråga står en af öfverintendents- 
ämbetetet föreslagen ökning af nattvakternas antal. En redo
görelse för denna frågas behandling inom nationalm useum  tillhör 
dock först en kommande årsberättelse.
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Samlingarna.
Skulptursamlingen (Götlie) liar ökats med 6 nr, af hvilka 

3 genom köp och 3 såsom gåfva.

A. K ö p .

April 6. Börjeson, J., svensk, f. 1835:
»Grubblaren», bronsgrupp, sign. J. Börjeson. N. M. 

nr 977. Statsinköp.

Pl. 1. J. T. SERGEL. PORTRÄTTMEDALJONG AF EN FRIMURARE.
Sign. och  dat. 1795. Gips.

Jun i 1. Eldh, K. J., svensk, f. 1873:
Porträttbyst i mer än naturlig storlek i brons af för

fattaren August Strindberg, sign. C. J . Eldh 1905. N. M. 
n r 978. Statsinköp.

» » Zorn, A. L., svensk, f. 1860:
»Faun och nymf», liten grupp i brons, sign. Zorn. 

N. M. nr 979. Statsinköp.
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B . G åfvor.
Mars 2. Af kom merserådet frili. H. Rehbinder:

Sergel, J. T., svensk, f. 1740, f  1814:
Porträttmedaljong af en frimurare, sign. (egenhändigt?) 

Sergel f. 1795. N. M. nr 976.
Jun i 1. Af anonym gifvare:

Beltowski, J. W., nu lefvande bömisk konstnär:
Plakett i brons, sign. J. W. Beltowski 1905. N. M. 

nr 980.
Okt. 12. Af framl. fröken Henrietta Engström (London) i testa

mente :
Molin, J. P., svensk, f. 1814, f  1873:

»Herdegosse, sittande på en klippa», m arm orgrupp, 
sign. Molin. N. M. nr 981.

Genom förvärfvet af den stora Strindbergs-bysten i brons liar 
svenske skulptören Karl Johan Eldh för första gången blifvit re
presenterad i statens skulptursamling. Likaså vår berömde m å
lare Anders L. Zorn första gången som skulptör genom den lilla, 
synnerligen lilfullt modellerade bronsgruppen »Faun och nymf». 
Samtidigt har konstnären i museet deponerat två andra små skulp
turarbeten: bronsstatyetten Gustaf Vasa, en första skiss till den 
stora bronsstoden i Mora, samt en i trä skuren figur »Kvinna, lig
gande på huk». Tillsammans bilda dessa tre sm åskulpturer en 
liten utsökt grupp, som godt representerar den framstående m å
laren och etsaren såsom den förträfflige skulptör, han på samma 
gång är.

Molins »Herdegosse» (pl. 2) är ett af konstnärens tidigaste arbeten. 
Enligt R(udolf) T(engberg)s sakkunniga Molin-biografi i Biografiskt 
lexikon, Ny följd, kom denne på senhösten 1845 till Rom. Han 
uppsökte där Fogelberg, som uttryckte sin »stora belåtenhet» med 
Molins första färdiga arbete, »Amor» (skiss därtill se N. M. nr 652). 
Det andra arbetet i ordningen var »Herdegosse, sittande på en 
klippa». Molin högg det i m arm or 1847 och utställde det samma 
år i Rom. Han ansåg det själf bättre än »Amor». 1851 förekom 
»Herdegossen» på världsutställningen i London och inköptes där 
af herr C. M. Norman i Gäfle.

Hvad verkets plastiska stil beträffar, igenkänner man lätt den 
nyantik, hvars bekantskap Molin gjort hos Thorvaldsens lärjunge 
Bissen under läroåren i Köpenhamn samt senare hos Fogelberg i 
Rom. Den nyantika smaken var ju  ännu vid seklets m idt den
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allmännast dominerande inom den europeiska skulpturen, fram
för allt i Rom, och varierades där på ett icke synnerligen själf- 
ständigt sätt af konstnärerna från norden.

Att »Herdegossen» är ett förstlingsarbete synes lätt nog af form- 
gifningen, som på vissa punkter icke är alltför säker och korrekt.

Pl. 2. I. P. MOLIN. HERDEGOSSE. Staty i m arm or. Sign. Utförd 1847.
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Men däri ligger icke heller Molins styrka ens i hans senare arbe
ten. Den ligger snarare i det lyckliga greppet på ämnet, det im 
pulsiva och tändande i själfva den plastiska tanken. Och något 
af denna liffulla charme har äfven ungdomsarbetet från 1847. 
»Herdegossen» äger såsom komposition ett ganska rik t linjespel. 
Figurens ställning, särskildt benens, påminner för öfrigt icke så 
litet om Thorvaldsens berömda »Merkurius» af 1818, med den 
skillnaden dock, att ställningsmotivet af Thorvaldsen användts 
för en dram atiskt spännande situation, men af Molin för en lugn 
situation af sorglöst dolce far niente.

Tafvelsam lingen (Göthe) har ökats med 12 nr, däraf 8 ge
nom köp samt 4 såsom gåfva. Häraf ha med hufvudsam lingen 
af m ålningar (»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 9 nr, med 
miniatyrsam lingen 1 nr, 2 tillhöra förrådet.

A. K ö p .
Febr. 2.

» 2 .

Mars 2.

Jun i 1.

» 1.

1.

Aug. 31.

Okt. 12.

Cederströin, Gustaf O., »Narva», se nedan under B. 
Gåfvor.

Pasch, Ulla F., svenska, f. 1735, f  1796:
Porträtt af fru S. Engel-Hellman, oljemålning; enligt 

uppgift målad 1786. N. M. nr 1632.
Ehrenstrahl, D. K., svensk, f. 1629, f  1698:

Porträtt af en traktör, oljemålning, sign. David Klöker 
fecit A:o 1652. N. M. nr 1633.
Ahlgrensson, Björn, svensk, f. 1872:

»Vårvinter», oljemålning, sign. Björn A h—n 03. N. M. 
nr 1635. Statsinköp.
W ahlström , Charlotte, svenska, f. 1849:

»Marskväll»; landskap, oljemålning, sign. Charlotte 
Wahlström. N. M. nr 1636. Statsinköp.
Rydberg, Gustaf, svensk, f. 1835:

Landskap; motiv från Viby (Kristianstads län), olje
målning, sign. G. Rydberg 1906. N. M. nr 1637. Stats
inköp.
Zorn, Anders L., svensk, f. 1860:

I varm badstugan; badande kullor, oljemålning, sign. 
Zorn 1906. N. M. nr 1638. Inköpt för S. Gieseckes 
donations medel.
Paulsen, Julius, dansk, f. I860:

Afton; landskap, oljemålning, sign. Jul. Paulsen 1887. 
N. M. nr 1639.
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Nov. 9. Zorn, Anders L., svensk, f. 1860:
Porträtt af konstnären Bruno Liljefors, oljemålning, 

sign. Zorn Gopsmor i 906. N. M. nr 1640. Statsinköp.

B . Gåfvor.
Febr. 2. Af ett antal enskilda konstvänner genom h. excellens 

riksm arskalken frih. Fr. von Essen med ett tillskott af 
anslaget till inlösen för statens räkning af lefvande 
svenska konstnärers arbeten:
Cederström, Gustaf O., svensk, f. 1845:

»Narva», stor oljemålning, sign. G. Cederström 1905. 
N. M. nr 1634.

Juni 1. Af m ålarinnan själf, i testamente:
Börjeson, Agnes, svenska, f. 1827, f  1900:

Kanalvy från Venedig, skiss i olja, sign. A. B. Venezia. 
Förr. nr 240.

Aug. 31. Af kommerserådet F. von Rettig:
Modern kopia efter K. F. von Breda:

Porträtt af Gustaf III, oljemålning, sign. »C. v. Breda 
post obitum regis p inxit 1813». Förr. nr 241.

Nov. 9. Af fröken Helena Danielsson:
Schmitz, okänd tysk m iniatyrm ålare:

M iniatyrporträtt af svenske generalmajoren K. M. 
Klingström (f 1838), sign. Schmitz. N. M. tafvelsamks 
kat. Bih. nr 302.

Genom årets förvärf till tafvelgalleriet hafva af svenska konst
närer Björn Ahlgrensson ocli Charlotte W ahlström  för första gån
gen här blifvit representerade; af utländska konstnärer den fram 
stående danske figur- och landskapsm ålaren Julius Paulsen. An
ders L. Zorn har genom inköpet af hans oljemålning »I varm 
badstugan» blifvit företrädd från en ny sida, nämligen såsom 
målare af naket, på samma gång hans 1906 målade Lilje- 
fors-porträtt är ett nytt och intressant prof på det porträttm åleri, 
hvaraf Nationalmuseum förut äger två framstående prof i själf- 
porträttet (af 1896) och H. W ieselgrens porträtt (af 1892). Genom 
dessa inköp i år kan Zorn sägas num era vara både fylligt och väl 
representerad i statens galleri.

Den inköpta oljemålningen af Ehrenstrahl, daterad 1652, 
är intressant både ur kulturhistorisk och konsthistorisk synpunkt. 
Dels är målningen en af de tidigast kända af Ehrenstrahls hand,
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dels är den en realistisk porträttbild ur en samhällsklass, som på 
den tiden ytterst sällan bevärdigades med konterfejarnes uppm ärk
samhet. Den framställer en traktör vid sin disk, hvarpå finnes 
en stånka, en rökt sill, två kokta kräftor m. m. Möjligen beteck
nar ett därstädes befintligt tortyrinstrum ent (?) i form af en ansikts
mask, att mannen på samma gång var bödelsdräng. Säkert är, 
att hans typ icke är svensk utan utländsk, snarast tartarisk eller 
slavisk. Man har icke utan skäl gissat, att Ehrenstrahi här 
porträtterat en krigsfånge, tagen i Karl X:s krig, hvilken i Sverige 
lifnärt sig med ofvannämnda yrken (Pl. 4).

Endast en Ehrenstrahls-duk bär veterligen ett tidigare datum , näm 
ligen »Lekande barn», signerad 1651, och från 1652 känner m an 
endast Karl X Gustafs stora ryttarporträtt, bägge på Skokloster. 
Såsom målningar äro båda underlägsna traktörens porträtt, som 
är utfördt med mustiga färger i en tung färgskala samt med en 
realistisk kraft i det hela, som allt förer tankarna på den unge 
Klökers landsm an och lärare i Amsterdam Juriaen Jacobsz samt 
utrechtaren Gerrit Honthorst, eller öfver hufvud på den tidens 
naturalistiska, från Caravaggio mer eller mindre direkt påverkade 
skola i Holland.

En större omflyttning har under året företagits i tafvelgalleriet, 
åsyftande att bättre samla den svenska skolan.

Redan på våren borttogos de italienska och spanska taflor, som 
ännu sutto i den s. k. italienska salen — upptagande omkring 
hälften af dess utrymme — och de märkligare num ren i dessa 
skolor flyttades till passagen mellan näm nda italienska sal och 
den nederländska salen. Den förra uppläts nu i sin helhet åt det 
nyare svenska måleriet från och med 1880-talets första hälft, där
vid man sökt anordna dukarna, så långt den dekorativa hänsynen 
och utrym m et tillåtit, i naturliga grupper. Så t. ex. äro Liljefors’ 
m ålningar samm anhållna i en grupp, ocli Zorns sex m ålningar 
upptaga så godt som en kortvägg för sig.

På hösten genomfördes omflyttningen i den gamla, s. k. svenska 
salen på andra sidan kupolsalen. Hela ena långväggen anslogs 
åt det svenska måleriet från 1700-talets senare del. Som midt- 
stycke sattes Pilos stora kröningstafla, som nu för första gången 
i museet fått tillräcklig belysning och en plats, som låtit m ålnin
gens stora konstnärliga förtjänster komma till sin rätt. Och som 
sidogrupper anordnades större och mindre m ålningar af Roslin och 
W ertmuller, K. F. von Breda och E. Martin m. fl. Salens andra 
långvägg uppläts åt 1800-talets svenska måleri ända fram till 1880-



PI. 3. ANDERS L. ZORN. PORTRÄTT AE BRUNO LILJEFORS.
O ljem ålning. Sign, och dal. 190(5
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talets början; m idtstycket blef här Höckerts »Slottsbrand». Ena 
kortväggen upptages fortfarande af G. v. Rosens »Erik XIV», och 
såsom motstycke på salens andra kortvägg har nu insatts samme

Pl. 4. I). K. EHRENSTRAHL. PORTRÄTT AF EN TRAKTÖR.
O ljem ålning. Sign. och  dat. 1652.

målares »Nordenskiöld». Kabinettsraden utmed denna långsida af 
salen är såsom förut upplåten åt de egentliga kabinettstaflorna, ord
nade i kronologisk följd från 1800-talets början till dess slut.

1 det till denna svenska sal gränsande »pastéllrummet» fram
flyttades den förut i dunklet sittande gruppen af Lafrensens små



18 N A  TIO N ALM  US E I IN T E N D E N T S

gouache-målningar i godt ljus på den mot fönstren vettande väg
gen. Med sina flankbilder af G. Lundbergs och Rosalba Garrieras 
pasteller bildar hela denna väggrupp ett vackert supplem ent till 
den rika gustavianska väggen i stora salen.

Det nästa rummet, det lilla s. k. akvarellrummet, där förut 
Karl Larssons och andra akvareller suttit, har upplåtits åt 
svenska kabinettstaflor i olja från 1700-talets slut, af Hilleström,
E. Martin m. fl.

Och slutligen ha i det s. k. Ehrenstrahlska rum m et insatts de 
porträtt af Erik XIV, som ensamma i vårt galleri representera 
m åleriet i Sverige på 1500-talet.

Tager m an sin utgångspunkt från detta Ehrenstrahlska rum  
och vandrar tillbaka till den förr s. k. italienska salen, kan m an 
således num era i tämligen oafbruten kronologisk ordning följa 
det svenska måleriets utveckling från Ehrenstrahls tid till vår egen 
samtid, för så vidt denna utveckling är representerad i museet.

Tilläggas bör, att det första sidokabinettet invid den moderna 
svenska salen (den förr s. k. italienska) förändrats till ett m odernt 
svenskt akvarell- och pastellkabinett, där, jäm te Egron Lundgren, 
Karl Larsson, Zorn m. fl. äro företrädda.

Den lilla Heilbornska samlingen af franska kabinettsstycken har 
flyttats från denna del af galleriet till ett kabinett i närm aste när
het till det äldre franska kabinettet.

De norska och danska samt utländska m ålningarna ha vid 
denna stora omflyttning, hvilken som näm ndt hufvudsakligen af- 
sett att på ett verksamt sätt sammanföra de svenska verken, blif- 
vit något mera spridda, i det att de större dukarna placerats i 
de halfstora och mindre rum, som blifvit lediga genom de svenska 
1700-tals-målningarnas inflyttning i stora salen, under det alt de 
norska och danska kabinettstaflorna fortfarande äro inrym da i de 
»norska» och »danska» kabinetten vid sidan af den förr s. k. ita
lienska, nu moderna svenska salen. Sistnämnda anordning är en 
af bristande utrymme föranledd nödfallsutväg.

Restaurering af ta.ilor. Genom konservatorn C. V. Jaens- 
son ha fö ljande‘oljemålningar under året restaurerats:

N. M. galleri nr 312, 317, 617, 713, 799.
N. M. Förr. nr 46, 47, 54, 55, 60, 61, 84, 85, 86.
Grh. nr 11, 22, 89, 90, 108, 109, 219, 436, 447, 452, 464, 469, 

566, 609, 660, 922, 1001, 1024, 1114, 1123, 1132, 1291, 1342,1348, 
1717, 1806.
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Genom fröken Hilda Råberg:
Grh. nr 971, 1209, 1652, 1653.
Restaurering har beslutits af följande oljemålningar genom of- 

vannämnde konservator Jaensson, ehuru den ej fullbordats:
Ehrenstrahl, Karl XI:s familj ...........................................  Grh. nr 225
Roslin, Gustaf III ...................................................................  » » 660
G. Ronito, Ferdinand IV af Neapel.................................  » » 665
Okänd artist, Karl III af Spanien ....................................  » » 669

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

från 1901: N. M. Förr. nr 181.
» 1903: Grh.: n r 824, 836, 1022, 1099, 1103.
» 1905: N. M. Förr. nr 237.
» 1905: Grh. nr 1192, 1366.

Hanciteckiiingssamlingen (Kruse, Sirén) har ökats med 324 
n:r, hvaraf 322 genom köp, de öfriga såsom gåfva.

A. Köp.
Mars 2. 
April 6.

Maj 4.

Juni 1. 

Okt. 12.

» » 

Dec. 7.

»

Akvareller och sepiateckningar af A. C. W etterling, 16 nr.
Handteckningar af äldre svenska mästare, C. F. Adel- 

crantz, O. Andersson, J. C. Berger, K. A. Dahlström, 
J. L. Desprez, K. A. Ehrensvärd, J. F. Lemke, Egron 
Lundgren, Elias Martin, L. A. Masreliez, J. T. Sergel, 
J. M. Stäck, Fr. W estin m. il., 130 nr.

De slagna, kolteckning af Gunnar Hallström. Statsin- 
köp af lefvande svenska konstnärers arbeten enl. K. 
bref d. 4 maj 1906, 1 nr.

Ornamentsteekningar (väggdekorationer, möbler) af L. 
A. Masreliez och J. E. Rehn, 13 nr.

Akvarellerade kopior af K. Romin efter nyupptäckta 
ornam entala väggmålningar från 1600-talet i Burmei- 
sterska huset, Visby, 4 nr.

Landskapsteckningar af J. M. Stäck, 24 nr.
Herrporträtt, blyertsritning af G. W ahlbom , 1 nr.
Studier från S. M arkuskyrkan i Venedig, akvareller af G 

V. Palm, 31 nr.
Handteckningar af äldre svenska mästare, K. A. Dahl

ström, K. A. Ehrensvärd, Elias Martin in. fl., 85 nr.
Figurstudier af Gotthard W erner, 2 nr.
Skissböcker af Alfred W ahlberg, 15 band
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B. G åfva .
Okt. 3. Af amanuensen d:r G. Göthe:

Handteckningar af J. Kr. Boklund och F. L. von 1)ar- 
del, 2 nr.

Af teckningarna tillhöra 287 samlingen A: egentliga handteck
ningar, 37 samlingen B: arkitektur- och ornam entsritningar. Samt
liga bladen hafva införts i accessionskatalogen och inordnats i sam 
lingen. Porträtt utgöras af 22, öfver hvilka lappkatalog upprättats 
och inordnats i motsvarande katalog öfver graverade porträtt. 
Dessutom har lappkatalog upprättats öfver de nyinkom na 12 bla
den af Elias Martin (Kruse).

Arbetet med lappkatalogiserandet af den Tessinska handtecknings- 
samlingen har fortsatts och omfattar 300 teckningar, af hvilka 105 
nederländska, hvilka tillsammans med de 1905 lappkatalogiserade 
bladen af samma skola fylla 9 portfölj lådor eller volymer. De 
återstående 195 teckningarna tillhöra franska skolan och fylla 7 
volymer. (Sirén.)

Bland museets förvärf af äldre svenska mästares handteckningar, 
inköpta vid tvänne auktioner å de Hammerska samlingarna, m är
kes i första rum m et ett antal blad af J. T. Sergel, hvars redan 
förut ytterst rikhaltiga och intressanta handteckningsverk i m u
seets samling sålunda fått en värdefull tillökning. En serie af 14 
blad, signerade och daterade (af annan samtida hand) »1795. Ser
gel», hugfäster med den för konstnären egendomliga drastiska hu 
m orn ett af dessa häftiga anfall af svårmod, som redan i hans 
yngre år brukade hemsöka honom med vissa m ellantider och bil
dade en psykisk och fysisk reaktion mot den ystra lifsglädjen i 
hans väsende. Serien låter oss följa de olika stadierna i konst
närens lidande, hur han »söker enslighet», »undangömmer sig», 
har en »plågsam dröm», »vaknar med plågor» o. s. v. ända till 
»yttersta förtviflan», hvarefter bättring inträder: han »beder Gud», 
»dricker watn», »blifver frisk» samt »reser» slutligen. Öfriga ny- 
förvärfvade Sergel-blad framställa bl. a. en romersk tortyrscen, 
en akrobatförevisning samt »Leken på gården vid Finspong, som 
kallas klyfwa Wigg», ett blad, som enligt påskrift utfördes 1791 
samt retuscherades 1796, hvarjämte, såsom bevis på Sergels lifliga 
litterära intressen, finnas ett par 1795 utförda illustrationer af hans 
hand till tredje akten af Schillers dram a »Die Räuber» och en 
till sista scenen af madame Staels »Corinne».



Hertig Sofia Hertiginnan
Karl A lbertina Charlotta

Sofia K ronprinsen Gustaf III Hertig
M agdalena Gustaf A dolf Fredrik Adoll

Pl. 5. GUSTAF III OCH HANS FAMILJ. Silhuett, af E lias eller J. F. Martin, efter Lafrensen d. y.
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Sergels gode vän Karl August Ehrensvärd, af hvars hand lika
ledes en stor samling teckningar förut linnes i museum, har under 
året blifvit företrädd med ytterligare en rad af representativa blad, 
bland hvilka den satiriska serien, som bär titeln: »Någons historia 
som försökte bli hvad han intet var: Poet». Af denna serie funnos 
förut endast 3 lösryckta blad i museum, som däremot länge ägt Sergels 
kopior etter densam m a med påskrift: »Copieradt af Sergell efter 
Hr Gref Ehrensvärds Original Ritningar som finnas på Finspång». 
Nu förvärfvades ytterligare 48 blad af originalsviten, för hvars 
innehåll professor Karl W arburg redogjort i sin Ehrensvärdm o
nografi (sid. 355—56). Några teckningar af Ehrensvärd med antikt- 
inytologiska eller antikiserande ämnen, en utförd på Dömestorp 
1796, sannolikt i täflan med Sergel (Göthes Sergelmonografi, sid. 
260), höra äfven till årets förvärf, liksom älven den drastiska sa
tiren öfver ett då för tiden aktuellt ämne »det moderna drifver 
ut det antiqva».

Till den Sergelska umgängeskretsen hörde äfven konstnärerna 
Elias Martin och L. A. Masreliez, af hvilka åtskilliga nya blad 
förvärfvats. Sålunda af den förre bl. a. en tuschlavyr till den 
»Vy af lägret på Ladugårdsgärdet», hviken utgör nr 26 i den serie 
etsningar, som utgafs af »Martins Schola» (själfva etsningen finnes 
icke i musei samling men väl i Kungl. biblioteket), af den senare 
nya studier till väggdekorationer m. m. En annan äldre mästare 
på det konstindustriella området, J. E. Relin, har under året blifvit 
ytterligare företrädd genom några skisser till väggorneringar, bl. a. 
till biblioteket å Drottningholm.

Bland enstaka blad af äldre svenska mästare märkes en batalj
scen af J. F. Lemke, en teaterdekoration: sjöfästning och
ham n med rom erska krigsfartyg af L. J. Desprez samt den 
här afbildade porträttgruppen af Gustaf III och hans familj 
(pl. 5), återgifna i helfigur och silhuett i ett rum. Hvem som 
utfört denna teckning är osäkert, men mycket talar för att 
det är Elias eller J. F. Martin efter original af N. Lafrensen 
d. g. En sällsynt konturetsning sign. »Lafrensen pinx. J. F. 
Martin sc.» och hvaraf ett exemplar befann sig i den till Finland 
försålda W adström ska porträttsam lingen (katalogen, li. 2, sid. 
68) återger nämligen samma framställning. Hvar denna La- 
frensen-målning, som icke upptages hvarken af Levertin eller 
Bocher i deras respektive monografier öfver mästaren, nu finnes, 
är okändt. I alla händelser torde vår teckning icke kunna till- 
skrifvas Lafrensen själf, medan därem ot åtskilliga detaljer, icke
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minst bakgrundens behandling, visa lian på någon af bröderna 
Martin såsom upphofsmannen, väl snarast då den yngre brodern 
Johan  Fredrik, som utfört etsningen och därvid torde till ledning 
haft denna teckning. Vid ett närm are efterseende befinnas näm 
ligen silhuettfigurerna ursprungligen ha varit utritade på liknande 
vis som i etsningen, ehuru de sedermera af någon anledning blif- 
vit förvandlade till silhuetter genom påläggande af tusch. T id
punkten för den Lafrensenska porträttgruppens tillkomst torde, sär
skild! med hänsyn till den lille kronprinsens ålder, böra sättas 
närm are slutet af 1780-talet.

Åtskilliga vackra blad af svenska målare under i800-talet såsom 
folklifsskildringar af K. A. Dahlström, hufvudsakligen italienska 
landskapsstudier af J. M. Stäck m. m., finnas bland årets förvärf 
af moderna handteckningar. Särskildt m ärkas här 15 skissböcker 
af vår under året aflidne fräjdade landskapsm ålare Alfred Wahl
berg, livilka i lätta blyertsteckningar, någon gång akvarellerade, 
låta oss följa hans verksamhet ända från 1864 till 1904. I de 
tidigaste bladen, ännu helt genomträngda af Dusseldorfskolans 
anda, färglägger han vanligen sina ganska utarbetade, till formatet 
rätt stora teckningar. Sedermera, samtidigt med att målnings- 
konsten alltmera lägger beslag på hans intresse, blifva hans teck
ningar vanligtvis med blotta blyertsen gjorda anteckningar, livilka 
han i hast kastar ner i helt små lätthandterliga skissböcker under 
de talrika studieresor han företager i Frankrike och framfor allt 
i hemlandet. Ännu på 70-talet händer det, att han omsorgsfullt 
utför en teckning med många färger, så att bladet blir som en 
liten tafla. Så t. ex. i några franska kuststycken från 1871, bland 
h vilka en ung barben t fiskarflicka stående på stranden, med hvit 
duk på hufvudet, händerna i sidan och sedd mot en bakgrund af 
haf och luft, eller i ett par svenska landskap från 1872, såsom 
i de förtjusande sommarbilderna från Karlshamn och Ingelstad, 
den sista daterad den 14 juli, med sitt gulnande sädesfält, sin lilla 
gråa stuga under några vänliga björkar invid en sjö, allt omflutet 
af en fin ljusgrå dager från den af lätta skyar öfverdragna him 
meln. En mera ofullbordad akvarell från Arildsläge, daterad »9/7 
79», har äfven en ganska rik koloristisk hållning. Ännu i en 
skissbok från 1880 ser man en briljant bred färgskiss med en 
solnedgång vid en klippig kust, men när konstnären sedermera någon 
gång ger en färgantydning åt sina teckningar, sker det antingen 
genom att helt enkelt lägga en ljusbrun ton öfver papperet eller 
att med en blå-, röd- eller grön-penna förläna dem en smula färg.
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Äfven sina rena blyertsteckningar kan han stundom utarbeta de- 
taljeradt, såsom i ett sjöstycke från Torreby 1887 eller ett land
skap från Antibes 1890 med ett par stora mot hvarandra böjda 
löfträd i förgrunden, ett motiv, som erinrar om ett af konstnärens 
hufvudverk »Maj i Nizza» (Göteborgs museum). Men vanligtvis 
är det detaljstudier — träd, båtar, hus, bygator, staffagefigurer, 
någon gång djur — eller sum m ariskt antydda vida utsikter, hans 
ritstift utför. De ständigt förekommande svenska motiven (från 
Stockholm och dess omgifningar, Skåne, Ronneby och Karön, 
Småland, Dalarna samt kanske framför allt västkusten: Lysekil, 
Fiskebäckskil, Kongelf, Halmstad, Äppelvik m. il. ställen) vittna 
i sin mån om, hu r starkt denne i Frankrike under större delen af 
sitt lif bosatte svenske mästare alltid var fäst vid sitt fäder
nesland.

Gravyrsam lingen (Looström, Kruse, Folcker, Granberg) har 
ökats med 866 nr, hvaraf 572 nr genom köp, 141 nr såsom gåfva, 
återstoden på annat sätt införlifvade med samlingen.

A. Köp.
Jan. 13. Utländska porträttgravyrer, hvaraf 3 efter målningar af 

Georg Desmarées, 4 nr.
» » Velasquez. Des Meisters Gemälde in 146 Abbildungen.

Klassiker der Kunst VI. Stuttgart u. Leipzig 1905. 
1 nr.

» » Michelangelo. Des Meisters W erke in 166 Abbildungen.
Klassiker der Kunst VII. Stuttgart u. Leipzig 1906, 
1 nr.

» » La Glyptothèque Ny-Carlsberg IL Les monuments étrus
ques et égyptiens. Livr. XX—XXII, 3 nr.

» » Eklund, P. B.: Porträttgalleri af framstående svenska
män. Ny serie. H. 190— 196, 7 nr.

» Handzeichnungen alter Meister der holländischen Schule. 
Serie V och VI, 2 nr.

» » Zeichnungen alter Meister im Kupferstichkabinet der
K. Museen zu Berlin. Lief. 13—16, 4 nr.

» 20. Seidel, P.: Hohenzollern-Jahrbuch. Jahrg. 1905, 1 nr.
Mars 2. Koepping, K.: Landskaps- och figuretsningar, 3 nr.

» » Edelfelt, Alb.: Figuretsningar, 4 nr.
» » Trattato della pittura di Lionardo da Vinci . . . con la

vita deir istesso autore, scritta da Rafaelle Du Fresne. 
Parigi 1651, 1 nr.
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April 6.
» »

2ß

» »

» »

» »

» »

Maj 4.
»  »

»

» 15.

» »

Juni 1.
» »

» 2 .

» »

Okt. 12.

Zorn, A. L., etsningar, 30 nr.
Utländska kopparstick och etsningar af gamla mästare, 

255 nr, litografier af äldre franska och tyska mästare, 
9 nr, samt graverade kopparplåtar af och efter äldre 
svenska mästare, 5 nr.

De Vesme, A.: Le Peintre-graveur italien, ouvrage fai
sant suite au Peintre-graveur de Bartsch. Milan 1906, 
1 nr.

Gemälde alter Meister im Besitze seiner Majestät des 
deutschen Kaisers und Königs von Preussen . . . aus
gewählt und herausgegeben von Paul Seidel, 1 nr.

Die graphischen Künste, årg. XXIX 1906, jäm te bilagor: 
Jahresm appe d. Gesellschaft f. vervielfältigende Kunst in 
W ien 1906 samt Rembrandts själfporträtt i Kaiser
liches Hofmuseum, Wien, etsning af W. Unger, 3 nr.

Die graphische Gesellschaft 1906. I. Il trionfo della 
fede. Holzschnittfolge nach Tizians Zeichnung her
ausgegeben von P. Kristeller. Berlin 1906. II. Biblia 
pauperum . Unicum der Heidelberger Universitäts- 
Bibliothek herausgegeben von P. Kristeller. Berlin 
1906, 2 nr.

Bode, W.: Rembrandt, del VIII (slutet).
The Vasari society for the reproduction of drawings 

by old masters. Part I 1905 — 1906, senare delen, 
bladen 21—32, 1 nr.

Bénédite, L.: The drawings of J. F. Millet, London 
1906, 1 nr.

Russische Porträts des XVIII, und XIX. Jahrhunderts 
. . . 1762— 1825 I, 4 samt II, 1—3, 4 nr.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz van Rijn. Serie 
III, Lief. 2. Leipzig 1906, 1 nr.

Suecana-gravyrer af utländska mästare, 5 nr.
Die deutsche Jahrhundertausstellung. Berlin 1906. Band 

I—II, 2 nr.
Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina etc. 

Band XI, Lief. 1— 12, 12 nr.
Rembrandt. Des Meisters Radierungen in 402 Abbil

dungen. Klassiker der Kunst VIII. Stuttgart u. Leip
zig 1906, 1 nr.

Litografier af äldre mästare, 10 nr.
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Okt. 12.

» »

» »

» » 

No v. 1.

» 9.
» »

»

» »

»

» »

12.

» »

Dec. 7.

»

Kopparstick af O. H. de Lode efter porträttm ålning af 
C. G. Pilo, 1 nr.

Eaux-fortes de J. Ruysdael reproduites et publiées par 
Armand-Durand. Paris 1878, 1 nr.

Albrecht Dürer. Sämtliche Kupferstiche des Meisters. 
104 Lichtdrucke, 1 nr.

Fotogravyrer af samtida konstnärers porträtt, 22 nr.
Svenska drottningar. Porträtter och biografier. Stock

holm 1844, 1 nr.
Fabler af Gyllenborg . . . Stockholm 1828 med litogra

fier af Lundquist, 1 nr.
Svenska porträtt, litografier, 5 nr.

Selected drawings from old masters in the university 
galleries and in the library at Christ Church, Oxford, 
chosen and described by Sidney Colvin. V. London 
1906, 1 nr.

Albert Besnard par Gabriel Mourey, Paris, 1 nr.
v. Bastelaer, R. et H. de Loo, G.: Peter Brueghel l’ancien, 

son oeuvre et son temps, 1 nr.
Bourdery, L. et Lachenaud, E.: Léonard Limosin, peintre 

de portraits. Paris 1897, 1 nr.
Geymüller, H. de: Les Du Cerceau, leur vie et leur 

oeuvre. Paris 1887, 1 nr.
Michel, A.: F. Boucher, sa vie, son oeuvre, son époque, 

1 nr.
Etsningar af m oderna konstnärer, två iranska och en 

rysk, 3 nr.
Bibliothèque nationale: Musée du cabinet des estampes 

publié sous la direction de Henri Bouchot. 2:e série. 
Portraits. Livr. 3 (sluthäfte), 1 nr.

Schwind. Des Meisters W erke in 1,265 Abbildungen. 
Klassiker der Kunst IX. Stuttgart u. Leipzig 1906, 
1 nr.

Kopparstick och etsningar af äldre utländska mästare, 
19 nr, samt äldre svenska porträttlitografier, 4 nr.

Etsningar och gravyrer af svenska mästare, 4 nr, 1 fo
togravyr, 1 nr samt porträttlitografier, 3 nr.

Das Porträt herausgegeben von Hugo von Tschudi, 1 nr.
Karl Larsson. En studie af John Kruse. Stockholm 

1906, 1 nr.
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Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier (efter 
antika skulpturverk i Musée Impérial Ottoman, Ivonstantinopel, 
porträttm ålningar å Gripsholm o. s. v.) 122 nr.

B . G å fv o r .
Jan. 13.

Febr. 2.

»

Mars 2.

April B.

» »

» »

» » 

Maj 4.

» » 

Juni 1.

Af Paul Heekschers konstförlag, Stockholm: 
Fotogravyrer efter målningar, hufvudsakligen af gamla 

mästare, alla utom en i Nationalmuseum, 16 nr.
Af Lincoln College library, Oxford:
Exlibris, etsning af Muirhead Bone, 1 nr.
Af korrespondenten hr E. Jernberg, Strömsnäs bruk: 
Sittande kvinnor, etsning af A. Legros, 1 nr.
Af kabinettskam m arherre C. L. Reuterskiölds arfvingar: 
Bergquist, C. och Geringius, P.: Prospecter af . . . Bygg

nader, Säterier och Herre-Gårdar uti Skåne . . .  år 
1680 aftagne, ritade och samlade af Ingenieur Capi- 
tain Burman . . . utgifne år 1756 af Abraham Fischer. 
Folio med 26 kopparstick, 26 nr.

Af f. v. öfverintendenten A. T. Gellerstedt: 
Landskapsetsning af gifvaren jämte tillhörande koppar

plåt, 2 nr.
Af konstnären A. L. Zorn:
Etsningar af gifvaren 1905— 1906, 6 nr.
Af bokförläggaren K. O. Bonnier:
Svenska landskap af Eugen. Med en inledande essay 

af Oscar Levertin: Stockholmsnaturen i svensk dikt. 
Stockholm 1905, 1 nr.
Af förläggarefirman W ahlström  & W idstrand:
Berömda mästares taflor. 200 färglagda bilder ur Euro

pas tafvelgallerier. Stockholm 1906. H. 1—8, 8 nr. 
Af prof. Edv. Clason, Uppsala:
Svensk porträttlitografi, 1 nr.
Af konsthandlaren C. U. Palm:
Bourcard, G.: A travers cinq siècles de gravure 1350— 

1903. Les estampes célèbres, rares ou curieuses. Paris 
1903, 1 nr.

Af d:r J. Kruse:
Spansk danserska, färgetsning af A Österlind, 1 nr.
Af hofintendenten A. Börtzell:
Bilder und Zeichnungen von Hans von Marées. Mün

chen 1889, 1 nr.
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Jun i 1. Af direktör Henrik W ennerström, Gellivare:
Die Zeichnungen Michelangelos im Museum Teyler zu 

Haarlem. München 1901, 1 nr.
Dessins inconnus de Michel-Ange récemment découverts 

aux Offices de Florence par Emile Jacobsen et P. 
Nerino Ferri. Leipzig 1905, 1 nr.

» » Af legationsrådet Fr. Rappe:
Handzeichnungen alter Meister der holländischen und 

vlämischen Schule im königlichen Kupferstichkabinet 
zu Amsterdam. Herausgegehen von E. W. Moes, 
1 nr.

» » Af herrar konsul Knut Bohman, grosshandlaren Carl
Falkm an, konsul Anton Höglund, ingeniör Axel Lagre- 
lius, grosshandlaren Herman Lamm, direktören Carl 
Laurin, disponenten Adolf W ennberg samt 2 anonyma 
gifvare:
Das Skizzenbuch von Albert Dürer in der königlichen 

öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Herausgegehen 
von D:r Robert Bruck. Strassburg 1905, 1 nr. 

Colvin, S.: Early engraving and engravers in England 
(1545— 1695). London 1905, 1 nr.

Grafiska blad af m oderna franska och en belgisk konst
när (20 etsningar, 3 litografier) 23 nr.

» » Af läro verksrådet Nils Lagerstedt:
Royal Commission. St. Louis international exhibition 

1904. The British section compiled by Isidore Spiel- 
mann. 1906, 1 nr.

Okt. 12. Af prof. Oscar Quensel, Uppsala:
Utländska gravyrer från 1600- och 1700-talen, 3 nr.

» » Af artisten O. Sorting:
Porträtt-galleri af samtidens utm ärktare män jäm te bio

grafier. Band I. Lund 1853, 15 litografier med text, 
1 nr.

Stodart, G. J.: A. Sihiriakoff, stålstick, 1 nr.
» » Af förläggarefirman W ahlström  & W idstrand:

Svenskt Pantheon, h. 22 (sluth.), 1 nr.
» » Af fröken Tyra Kleen:

Litografier af gifvarinnan, 13 nr.
» » Af e. o. hofrättsnotarien Thorsten Laurin:

Exposition Anders Zorn Galeries Durand-Ruel 17 Mai 
—16 Ju in  1906, 1 nr.
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Okt. 12. Af grosshandlaren Emil Österlind:
Porträ tt af franske skalden M. Rolli na t, etsning af
A. Österlind, 1 nr.

Dec. 7. Af konstnären A. H. Hägg, England:
Assisi* October evening, etsning af gifvaren, 1 nr.

Dessutom hafva diverse fotografier efter konstverk skänkts af 
prof. Edv. Clason, Upsala, häradshöfding E. B. Tersmeden, Öre
bro, h r G. Nordin, Paris, hofrättssekreteraren A. Durling och Atelier 
Jseger samt museets tjänstemän, 24 nr, hvarjämte en tjänstem an 
vid museet skänkt 1 fotogravyr, 1 nr. Fotografisamlingen har 
ytterligare ökats med af Atelier Reger och fotografen G. Forssell i 
vederbörlig ordning aflämnade 19 nr. Likaledes i vederbörlig 
ordning har Photographische Gesellschaft i Berlin afläm nat 1 fo
togravyr, 1 nr.

Etsningssamlingen har y tterligare ökats med 4, och planschverks- 
samlingen med 5 från boksamlingen öfverförda nr.

Samlingarna af gravyrer och litografier hafva dessutom under 
året vunnit en viktig tillökning genom den samling af med få 
undantag svenska porträtt (94 kopparstick och etsningar, 3 trä
snitt och 27 litografier), 124 nr, hvilka i enlighet med Kgl. bref 
2 december 1905 öfverlämnats från Uppsala universitets dublett
samling till Nationalmuseum i utbyte mot 32 kopparstick och ets
ningar af moderna svenska mästare, hvilka ur museets dublett
samling öfverlämnats till Uppsala universitetsbibliotek, sedan de 
blifvit afförda ur museets inventarier.

Årets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i sam lin
gen, fördelar sig på följande sätt: gravyrer och etsningar 491 nr, 
litografier 75 nr, fotografier 165 nr, fotogravyrer 41 nr, plansch
verk och böcker 88 nr, graverade plåtar 6 nr.

Öfver de blad inom årets accesion af gravyrer, litografier och 
fotogravyrer, hvilka framställa porträtt (gravyrer 212 nr, litografier 
45 nr, fotogravyrer 23 nr), samt öfver årets accession af plansch
verk (88 nr) har lappkatalog upprättats (Kruse), likaså öfver äldre 
svenska gravyrer, bokstafven L (Looström) samt af de under året 
inkom na gravyrerna öfver hela den nederländska (32 nr) och hela 
den engelska skolan ( ll  nr) äfvensom 15 franska och 37 svenska 
gravyrer (Kruse).

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna har under året dessutom omfattat franska skolan, hvars 
oktavformat, Déveria-Gérard, katalogiserats (Granberg).
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Oriiamentsticksamliiigen, som hittills förvarats provisoriskt 
och under synnerligen otillfredsställande utrym mesförhållanden i 
den trångbodda gravyrsalen, har under året öfverflyttats till konst- 
slöjdafdelningen, sedan ett par äldre, obegagnade m onterskåp, upp
ställda i ett arbetsrum , anordnats för dess härbärgerande. Den 
slutliga systematiska uppdelningen af samlingen och dess ord
nande för studieändam ål har under året påbörjats och fortgår 
(Folcker).

x\rets förvärf af äldre gravyrer har i synnerhet utgiorts af por
trätt. Genom det med Uppsala universitetsbibliotek verkställda by
tet har en del svenska porträtt, visserligen i allm änhet icke af 
någon högre konstnärlig rang men värdefulla såsom kom plette
rande det i museum befintliga personhistoriska m aterialet äfven- 
som svenska gravörers verk (Straus-Berg, Snack, Geringius, Fr. 
Akrell, J. Gillberg, J. E. Rehn m. fl.) inkom m it i samlingen. Af 
högre konstnärlig kvalitet äro genomgående de vid tvenne Ham- 
mer-auktioner i Bukowskis konsthandel d. 15 mars och 14 novem
ber inropade talrika porträttbladen, bland hvilka m ärkas engels
m annen R. Dunkartons (omkr. 1744—omkr. 1790) stora mezzotint 
efter Martin Hoffmans porträttm ålning af Linné i lapplandsdräkt, 
engelsmannen C. H. Hodges (1764—1837) mezzotint af J. G. H. 
Hahn, fransmännen N. de Plate Montaignes, (1631—1706) koppar
stick af kardinalen P. de Bérulle (Rob.-Dum. 20) och Gerard 
Edelincks (1640 — 1707) kopparstick af ärkebiskopen af Paris Pierre 
de Marea (Rob.-Dum. 269), samt flera blad af tyskarne Elias (1640 
— 93) och Johann (1641—93) Hainzelmann, såsom af den sistnämnde 
den 1690 stuckna bröstbilden af G. v. Derfflinger (Andr. 5, Lebl. 
12), hvilken af Wessely i hans kopparstick shistoria nämnes som 
ett af mästarens hufvudblad. Till den tyska skolan hör också 
den i Augsburg under hela 1600-talet lifligt verksam ma gravörfa- 
miljen Kilian, af hvars olika medlemmar (Lucas, Bartholomeus, 
Georg) flera karakteristiska kopparstick förvärfvades. En af gra
vyrkonstens klassiska mästare, holländaren J  .Suyderhoef {verksam 
1641—69) blef under året ytterligare företrädd af ett hufvudverk, 
porträttet af Johannes Claubergius efter målning af J. Caspar Pfef- 
fer (Wussin 19, II) i ett ypperligt exemplar.

Bland nyförvärfvade äldre gravyrer, som icke framställa porträtt, 
m ärkas i främsta rum m et en del blad af de i Bartsch’ Peintre- 
Graveur behandlade 1500-talsmästarne. Sålunda inropades det af 
Bartsch såsom »ytterst sällsynt» betecknade kopparsticket af H, 
Aldegrever (1502—62) »Munken och nunnan» (B. 178), visserli-
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gen i ett tämligen sent och nött aftryck, af AIbrecht Altdorfer {1488 — 
1538) kopparsticken »Salomos afgudatjänst» (B. 4) och »Venus» (B. 
34), af hvilka det senare bladet fanns förut i museet men i ett 
sämre exemplar, vidare den serie af 40 träsnitt, som behandla 
»människans fall och återlösning», samtliga i förstklassiga exemplar. 
Vidare förvärfvades, delvis i mycket vackra exemplar före bok
trycket på baksidan, hela serien af Lukas Cranach d. ä:s (1472— 
1553) träsnittserie De 12 apostlarnes m artyrier (Schuchardt 34—45), 
b vilken utgjorde illustrationerna till »Das Symbolum der heiligen 
A poste ln ... ausgelegt durch D. Mart. Luth. Mit schönen lieb- 
lichen Figuren. 1550». Af denna serie fuimos förut i museet en
dast 7 blad, samtliga rik t kolorerade och förgyllda. Den nu för- 
värfvade fullständiga serien är, frånsedt några lätta ansatser till 
kolorering, ofärgad. Därjämte inköptes Cranachs träsnitt 
»Den heliga familjen i salen» (Schuchardt 14) i ett fläckfritt och 
bättre exemplar än det förut i samlingen befintliga. Den i Augs- 
burg under 1500-talet verksamma gravörfamiljen Hopfer har äfven 
blifvit företrädd med ännu några blad, såväl figúrala som orna
méntala. En sällsynt och i museets samling förut orepresenterad 
1600-tals målare-etsare, nederländaren L. de Deyster (1656—1711) 
har under året blifvit företrädd med ett blad »S. Magdalena som 
botgörerska i en grotta» (B. 5), tack vare gåfva af prof. Oscar Quen- 
sel, livilken äfvenledes öfverlämnade ett grafiskt blad af ännu 
större raritetsvärde, nämligen ett ofullbordadt proftryck af William 
Woollet (1735—85) efter R. W ilsons landskapsmålning med myto
logiskt staffage »Ceux and Alcyone» (Andr. 33).

Den m ärkligaste tillökningen under året till samlingen af äldre 
svenska gravyrer utgöres af det af C. fíergquist och P. Geringius 
efter ingeniörkapten Burmans år 1680 daterade ritningar graverade 
ståtliga planschverket öfver »byggnader, säterier och herre-gårdar 
uti Skåne utgifvet år 1756 af Abraham Fischer, »adjutant vid kungi. 
fortification» och omfattande 25 kopparstick, förutom ett graverad t 
ornam entalt titelblad i älskvärd rokokostil efter ritning af F. De- 
derichs, hvilket i gåfva öfverlämnats af kabinettskam m arherre C. 
L. Reuterskiölds arfvingar. Arbetet synes vara rätt sällsynt. 
Något omnämnande af detsamma i vår visserligen magra koppar
sticks! itteratur förekommer icke, och kännaren Eichhorn näm 
ner det icke heller i sin lilla artikel om den yngre Geringius i 
Nord. familjebok. Kopparsticken utm ärka sig icke genom någon 
egentligen konstnärlig hållning men äro redbart och samvetsgrant 
utförda efter de i topografiskt och kulturhistoriskt afseende syn
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nerligen upplysande ritningarna med deras prägel af tillförlitlig verk
lighetstrohet. Hvarje gravyr har utförts på bekostnad af någon 
mecenat, hvars nam n och vapen finnas graverade som underskrift. 
Endast i tvänne fall är denna mecenat den afbildade herregår
dens ägare. Del är vid bladet XIII, afbildande Jord berga och 
Övedskloster samt bekostad! af ryttm ästare Hans Ramel, som 
1753 blef Övedsklosters ägare, ocli bladet XIV afbildande Vanås, 
Ogarp och Osby samt bekostad! af Vanås’ ägare från 1756: frih. 
Axel Hugo Hamilton och hans m aka Betty Jennings. För öfrigt 
äro mecenaterna åtskilliga adelsmän, högre ämbetsmän sam t äl
ven en kyrkoherde och flere köpmän i Stockholm, ostindiska 
kompaniets direktör Claes Grill och en borgmästare i Visby, hvilka 
sålunda hvar och en i sin m ån bidragit till fullbordandet af det 
dyrbara verket, visserligen af m indre intresse och betydenhet än 
Dahlbergs ojämförliga Suecia men dock af verkligt fosterländskt 
värde. Äfven köpm ännens namn liafva af gravörerna begåfvats 
med vapen, små nätta rokoko-kar tuseher med diverse emblem, så
som fartyg, varubalar, m erkuriistafvar etc- Det i samtida band med 
skinnrygg, rik t prydd med rokoko-ornament i guldtryck, bundna, 
vackra exemplaret har, såsom ett infäst exlibris utvisar, en gång 
tillhört den bekante litteraturvännen och ordensvurmen C. F. 
Eckleff.

Samlingen af modern grafisk konst, såväl svensk som ut
ländsk, har äfven tillökats med flere betydande arbeten. Särskild! 
m ärkes här det antal af 36 Zom-etsning ar från såväl äldre som 
nyaste tider, hvilka dels skänkts af konstnären, dels inköpts, och 
som i sin m ån bidragit till att göra museets samling af vår be
römdaste etsares arbeten till den hittills största och främsta i värl
den. Genom gåfva af ett antal konstvänner i Stockholm liafva 
ytterligare några representativa blad inkommit af fransmännen 
L. Leg rand (f. 1863), Ch. M aurin och J. F. Raffaelli (f. 1845), h  var
jäm te den framstående litografen A. Lnnois (f. 1863) och den bel
gisk-franske etsaren F. Rops (1833—98) genom samma mecenater 
blifvit företrädda med några karakteristiska arbeten. Genom köp 
liafva de m oderna etsarne tysken K. Koepping (f. 1848) samt frans
m ännen Ch. Cottet (f. 1863) och A. Dauchez blifvit represente
rade.

L it o grafi sam 1 ingen s förnäm sta tillökning under året u Ig öres, 
förutom af de ofvannämnda bladen af Lnnois, af de sex beund

3



:u N A  T  ION A LM U S E I  IN T E N D E N T S

ransvärda m ariner, som Eugène Isabeij (1803—86) utförde 1833 
(Beraldi n:r 9—14) och som af lexikograferna Beraldi och Bour- 
card räknas till den tidiga franska litografiens klassiska verk.

Plansch verksam lingen har, såsom framgår af ofvan m ed
delade förteckning, såväl genom gåfvor som inköp ökats med 
åtskilliga framstående vetenskapliga verk öfver Michelangelo, Dürer, 
gamla mästares handteckningar m .m . Bland dessa förekommer äf- 
ven den genom gåfva af Föreningen för grafisk konst inkom na 
2:dra delen af dess praktverk med ljustrycksafbildningar af Rem- 
brandts handteckningar i nationalmuseum.

Sedan den Rafaelutställning, hvilken sedan den 17 januari 
1905 varit anordnad i gravyrsalens norra afdelning, upphört i midten 
af februari 1906 och de därvid exponerade gravyrer och ljustryck 
inlagts i sina respektive fack, öfverflyttades till denna afdelning 
af gravyrsalen den i gravyrsalens mellersta parti förut befint
liga delen af utställningen af grafiska blad a f moderna utländska 
konstnärer. Därefter anordnades i salens mellersta afdelning en 
Zorn-utställning, bestående af 114 etsningar af mästaren jäm te det 
i museet befintliga akvarellerade själfporträttet af 1882, hvilken ut
ställning, afseende att visa konstnärens hela utveckling som etsare, 
öppnades den 25 februari och den 16 maj tillökades med nyin- 
kom na 28 Zorn-etsningar. Utställningen förevisades afgiftsfritt för 
allmänheten under en timmes tid å tvenne betalningsdagar den 
10 och 14 mars af dess anordnare d:r Kruse, som därvid äfven 
lämnade en orienterande öfversikt af densamma, åtföljd af en kor
tare karakteristik af konstnären.

Samtidigt med Zorn-utställningen öppnades i gravyrsalens norra 
afdelning en utställning af de i samlingen befintliga mest repre
sentativa bladen af de två nutida svenska konstnärer, hvilka utom 
Zorn njuta internationellt rykte på det grafiska om rådet: Axel 
Herman Hägg och Karl Larsson. Af den förre exponerades 11 
stora arkitekturetsningar, af den senare 15 figuretsningar, 2 ori
ginallitografier i färger och 2 litografier af R. W iding efter Karl 
Larsson. Vid de förut näm nda gratisförevisningarna för allm än
heten behandlades äfven dessa Häggs och Larssons arbeten.

Det 300-åriga minnet af Rembrandts födelse hugfästes medelst 
en i tornsalen under tiden 15 juli—2 augusti, af amanuensen 
Kruse och e. o. amanuensen Folcker anordnad utställning af 8 
reproduktioner (7 stora fotogravyrer och 1 handteckningsfacsimile 
i ljustryck) efter själfporträtt af konstnären.
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Koiistslöjdsainlingen. Tillökningen under året utgör till
sammans 26 n:r, af hvilka 14 förvärfvats genom köp samt 12 
erhållits i gåfva.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

35

Vid 1905 
års slut

Tillväxt
1906

Summa
1

K eram iska fö re m å l................................................ 5,255 14 5,269
Glas ............................................................................ 890 1 891
E m a lj............................................................................ 584 2 586

! Guld och silfver .................................................... 520 2 522
U r ............................................................................ 365 _ 365

i O ädla m etaller ........................................................ ' 1,022 — 1,022
M öbler ( trä fö rem ål)................................................ 638I — 638
E lfenben o. d.......................................... ................. 163 3 166

! Sten ............................................................................• 249 — 249
l Textil konst ............................................................ 1,050 3 1,053
D iv e rse ....................  ................................................ 610 1 611

i
Sum m a 11,346 26 11,372

A . Köp.
Febr. 2. Bordsknif och gaffel af stål med skaft af elfenben, en- 

leveringsgrupper, i rik t snidadt arbete. Tyska från 
1600-talet.

Aug. 31. Vas af fajans med lock, balusterform, dekorerad med 
strödda blommor i flere färger. Sign.: (Schleswig, 
Rambusch).

» » Servis bestående af kaffekanna, tekanna, teflaska, spil-
kum och två par koppar, porslin, dekorerade med 
friherrl. Adelcrantzska vapnet samt små strödda blom 
mor och smala bordyrer, allt i tusch och guld. Ki
nesisk, 1700-talets senare del.

Nov. 9. Fruktkorg med fat af fajans, oval, i korgflätnings- 
mönster, målad i violett camaieu och med blomm or 
i färger. Ej sign. (Stralsunds fabrik, 1700-talets se
nare del.)

» » Byst i terracotta (ljust rödbrun): konung Gustaf IV
Adolf, iklädd harnesk med serafimerorden, öfver



högra axeln hermelinsmantel, kring hufvudet en orm ; 
bysten står på en oval sköld. (Fragment af en större 
grupp.) Ej sign. (Utförd af K. A. Linning, Ulfsunda 
1807).

Nov. 9. Skrin af trä, belagdt med elfenben, dekoreradt med 
m ålningar — kavaljerer och damer i 1630-talets dräkt 
— i pannåer inom ram verk af förgyllda hopplister. 
1600-talets midt.

» » Väggbonad af kläde (höjd 2,9 0, hr. 2 m.). Konstsöm
nad i yllegarn och silke, ytterst rik t blommönster. 
Komp. af Ferd. Boberg, utförd af Emy Ky lander.
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B. G åfvo r .

Jan. 13.

Febr. 2.

Aug. 31.

Okt. 12.

Nov. 9.

Af kapten P. A. Berentzen:
Två st. vaser med lock af porslin, helt belagda med 

émail cloisonné. Japanska.
Af kapten Ax. B. von Schinkel;
Tallrik af fajans, dekorerad med adl. ätten Ankar- 

cronas vapen i blå camaieu. Sign.: Stockh. 24/i 37.
Af anonym gifvare:
Två större hautelisseväfnader, blomstermotiv. Komp. 

af Alf W allander och Frida Lönngren.
Af fru Vendía Fenger-Ulners sterbhus:
Bägare af glas, dekorerad med profilporträtt af tyske 

kejsaren Karl VI. Rikt slipadt arbete. Bömiskt, 
1700-talets början.

Pitschaft af guld i form af en pelikan med intaglio af 
ett Sarapishufvud.

Genom testamente af häradshöfding D. A. T. W estman:
Dryckeskanna af silfver på tre fotter i form af lejon, 

helt belagd med en rik blomornamentik i drifvet, 
ciselerad! och genombrutet arbete mot förgylld bol- 
ten. 1600-talets senare del.

Dosa af komposition med porträttmedaljong af Kristian 
VII af Danm ark i m iniatyrmålning.

Af kapten Ax. B. von Schinkel:
Fat af porslin. Dekoreradt med figurer i europeisk 

dräkt, emaljfärger. Kinesiskt, 1700-talets midt.
Kopp med lat af porslin. Dekorerade med figurer i 

europeisk dräkt. Kinesisk, 1700-talets midt.
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Hufvudparten af årets accession kom mer på den keram iska af- 
delningen och bland hithörande föremål äro några, som från 
m useisynpunkt äro af ganska stort intresse.

Den gamla Rörstrandsfabriken representeras sålunda af en tall
rik, dekorerad i blå camaieu med adliga ätten Ankarcronas va
pen och daterad 1757. Att döma af detta årtal torde servisen ej 
ha kunnat ägas af någon annan än handlanden och titulärasses
sorn Teodor Ankarcrona, född 1718, död 1785, gift 1765 med 
Anna Sofia Gyllenborg, dotter af riksrådet grefve Henning G. och 
bosatt i Karlskrona, från hvilken stad denna pjäs nu också kom 
mit i nationalmusei ägo. Denna pjäs, som ytterligare ökar m u
seets icke obetydliga samling af svenska »vapenfajanser», utgör 
en gåfva af kaptenen Ax. von Schinkel, hvilken under året riktat 
afdelningen med ännu ett par föremål.

Af den ytterst sällsynta Ulfsundafajansen har museet lyckats 
förvärfva ett i dubbelt afseende intressant föremål, en byst 
framställande Gustaf IV Adolf (pl. 6). E huru i saknad af sig- 
nering anger den sig genom material och behandlingssätt såsom 
ett arbete af Kristian Arvid Linning, Ulfsundafabrikens ledare. 
Den intressanta lilla bysten visar sig vara ett fragment af en 
större grupp, i det att kring konungens hufvud slingrar sig en 
orm hållen af en liten hand, tydligen tillhörig någon figur, som varit 
stående intill bysten och af hvilken älven andra spår finnas å 
bystens baksida.

Dessa indicier bekräftas också fullständigt af »Förteckning på 
Kongl. Svenska Målare- och Bildhuggare-Academiens Exposition 
år 1808», där Linning under nr 101 utställde »Hans Maj:t Ko
nungens buste, som af Ärans Genie krönes med Odödlighetens 
sinnebild. Original-composition i terre cuite. Busten är upp
höjd på Vishets-Gudinnans sköld, af Gudinnan sjelf; biträdd af 
Rättrådigheten och en annan figur, tecknad med tapperhetens och 
ståndaktighetens Attributer».

Anledningen, hvarför denna grupp befinner sig i så stym padt 
skick, att porträttbysten ensam efter nära hundra år funnit sin 
Aäg till statens samlingar, torde få sökas rätt långt tillbaka i 
tiden, då som bekant efter de händelser, som inträffade redan året 
efter det, då denna apoteoserande grupp utfördes, alla afbildnin- 
gar af f. d. konungen undangömdes eller rent af förstördes, ett 
öde, som antagligen träffat äfven vår grupp.

En på sin tid svensk fajansfabrik, hvars alster räknas till säll
syntheterna i svenska samlingar, var fabriken i Stralsund, som
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Pl. (j. KONUNG GUSTAF IV ADOLF.
liyst i terracotta a f T\. A. L inning, U lfsuiida.

åren 1768— 70 stod under ledning af den bekante, från Marieberg 
öfverflyttade J. E. L. Ehrenreicli. Bland årets accession ingår en 
fruktkorg med tat af denna fabrikation (Pl. 7.) E liuru den 
saknar märke, bevisas dess ursprung af dekorationens art och 
färgernas beskaffenhet samt framför allt dä ra f, att dylika korgar, 
älven signerade med Stralsundsmärket, till ett flertal finnas i de 
tre största samlingarna af Stralsundsfajans: Stralsundsmuseets, 
Schvverinermuseets och herr Aug. Freybourgs i Berlin.

Museets samling af kinesiskt s. k. vapenporslin har fått en in
tressant tillökning i en te- och kaffeservis, dekorerad med ätten 
Adelcrantz’ vapen. Då skölden här friherrlig krona (visserligen 
missuppfattad från den kinesiske målarens sida) och är »öfver- 
lagd» nordstjärnans kommendörskors, måste servisen ha tillhört 
den bekante arkitekten öfverintendenten Karl Fredrik Adelcrantz.

Glassamlingen har under året ökats med endast ett föremål,
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P1. 7. FRUKTKORG MED FAT AF FAJANS. Stralsund 1708- 1770.

en bägare, men detta både konstnärligt och historiskt värdefullt. 
Den är ytterst rikt och mycket elegant slipad: å ena sidan ses 
en stor vapentrofé flankerad af ornam éntala anordningar i Bérains 
art, på den andra ett profilporträtt i oval medaljong. Enligt om
skriften framställer detta Karl VI, Spaniens och Indiernas konung. 
Det oriktiga i denna uppgift — någon konung Karl VI har Spa
nien som bekant aldrig haft — får sin förklaring däri, att siffran 
VI synbarligen är senare inslipad i stället för en förut stående 
III, utan att titeln i dess helhet kunnat ändras. Porträttet fram
ställer nämligen pretendenten Karl III af Spanien, som aldrig er
höll den spanska kronan men i stället blef rom ersk kejsare under 
namnet Karl VI, och bägaren är sålunda en »pretentionsbägare» 
och ett rätt egendomligt minne från det spanska successions- 
krigets dagar (pl. 8.) På grund af siffrans ändring kan bä
garens tillverkningsdatum  preciseras till åren mellan 1700 och 
1704.

Den af v. häradshöfding D. A. T. W estman testamenterade 
silfverkannan är en praktpjäs i sin art. Den ytterst rika dekore-
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Pl. 8. BÄGARE AF SLIPADT GLAS MED PORTRÄTT AF PRETENDENTEN 
KARL III (romerske kejsaren Karl VI). 1700-talets början.

ringen af halft naturalistiskt hållna blommor i drifvet och sär
deles vackert ciseleradt arbete ligger helt genombruten på förgylld 
botten, hvilket är af en ovanligt präktig verkan. Guldsmeds* 
stämpeln EL återfinnes ej i facklitteraturen, men de tre fotterna 
i form af på kulor stående lejon häntyda på norsk härstam 
ning (pl. 9).

Elfenbensskrinet (pl. 10) är ett af dessa under 1600-talet bruk
liga husgeråd, som användes såsom husapotek eller förvaringsplats 
för smycken och andra dyrbarheter, en för sin tids konstindustri 
synnerligen karakteristisk pjäs. De i rika färger målade pan- 
nåerna framställa kavaljerer och damer i kostym från 1630-talet 
och synas vara mer eller mindre direkt inspirerade af fransm an
nen de St. Ignys, af Briot graverade kostymverk »Le théâtre 
de la France», utgifvet i Paris 1629.

Knif och gaffel med skaft i elfenben (pl. I l)  utgöra ett par af 
dessa gamla sällsynta måltidsutensilier, på hvilka 15- och 1600- 
talen så gärna nedlade ett konstfullt snideriarbete. Ämnena äro
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I>1. 9. DRYCKESKANNA AF DRIFVET OCH CISELERADT SILFVER.
Sannolikt norskt arbete. 1600-talets senare del.

här Dejaniras bortröfvande och en annan enleveringsscen; de 
äro antagligen tyska arbeten från 1600-talets midt.

Konstslöjdafdel ningen har under året tö r vä riva t äfven några 
alster af modernt konsthandtverk. Det förnäm sta af dessa är den 
stora väggbonad som kom ponerats af arkitekten Ferdinand Bo
berg och utförts i konstsöm nad af fröken Emy Kylander å Nor
diska kompaniets atelier.

Den rika kompositionen med en skenbart oändlig mängd af 
blommor, slingrande i en dekorativ spalier, visar konstnärens ta
lang från en ny sida, och det utsökt väl utförda broderiarbetet 
har på det förträffligaste tolkat konstnärens intentioner. Arbetet 
är i dubbelt afseende mönstergillt och en högst värdefull accession 
för samlingen.

Bland de depositioner, som under året gjorts i konstslöjdsamlingen, 
äro ett par afsedda att fortfarande vara utställda; den ena är ett 
herr Ejnar Edström tillhörigt teservisgarnityr i b lått med livitt i 
reliefornering af Wedgwoods karakteristiska »jasper ware» ocli ett
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utsökt elegant prof på denna tillverkning från 1800-talets början. 
Den andra är ett par föremål i Mariebergsporslin, af hvilka sär- 
skildt en vas i färger »påte tendre» är sällsynt och särdeles vac
ker; dessa föremål äro deponerade af d:r och fru Gustaf Insulander.

Pl. 10. SKRIN AF ELFENBEN.
Franskt arbete, 1630-talet.

Pl. 11. KNIF OCH GAFFEL MED SKAFT AF ELFENBEN.
Tyska arbeten, 1600-talets miclt.

Samlingarna på de ktmgl. lustslotten.

Gripsholm: Arbetet med upprättandet af ett hufvudinventarium  
har under året fortsatts af amanuensen doktor Göthe. I detta sam
m anhang må följande meddelas:

Under årets lopp har utgifvits en 3:dje upplaga af »Katalog öfver 
porträttsam lingen å Gripsholm», hvars första upplaga utkom år



1883 på föranstaltande af slottets dåvarande intendent E. Eken- 
stierna. Den nu utkom na upplagan anger sig vara »omarbetad 
af Nils Sjöberg». Då denna i flere fall mycket förtjänstfulla ka
talog har ett slags officiell karaktär, och den nya upplagans re
daktör bland sina källor citerar det under utarbetning vid natio
nalmuseum varande hufvudinventariet öfver Gripsholmssamlingen, 
torde här böra påpekas, att näm nda inventarium  redan i sitt nu
varande skick innehåller en del uppgifter, af hvilka författaren 
icke begagnat sig, oaktadt de enligt katalogens plan där bort få plats.

Så till exempel heter det i företalet, att »vid livarje tafla dess 
signatur är angifven». Detta är dock långt ifrån fallet; likaså 
saknas ej sällan signaturernas utsatta årtal. Då det ännu torde 
dröja ett eller annat år, innan de af nationalm usei tjänstem än i 
hufvudinventariet införda uppgifterna blifva publicerade, må de 
här till gagn för konstforskningen införas, i hvad angår några af 
de märkligare m ålningarna i samlingen.

Nr 112 är signerad af H. de Quitter 1710.
» 122— 126, 128, 129, 131— 134 äro signerade af D. K. Ehren- 

stralil något af åren 1673—1689.
» 171 är signerad af Ehrenstrahl 1687.
» 686, 688 äro signerade af Ehrenstrahl.
» 814 är daterad år 1776 (Dresden); 850 1613; 958 1670; 960 

1627; 976 1637.
1099 är signerad af A. Pesne 1748.

» 1157 och 1194 äro signerade af M. Dahl (målade icke af
utan efter W. Wissing).

» 1254 är daterad 1690.
» 1287 » » 1743.
» 1461 » signerad af Bova.
» 1732 » » » A. Eklund 1788;
» 1743 » » » K. F. v. Breda.

Såväl reliefporträttet som det samtida målade af Gustaf Vasa, 
n r 418, 467, sägas kategoriskt vara utförda af W. Boy. Mer 
än en viss sannolikhet har man dock hittills icke vunnit. Det
samma gäller Gustaf Adolfs-porträttet i akvarell, som uppges vara 
m åladt af drottning Kristina.

Nr 484 är enligt gammal påskrift målad af M. Mijtens (d. ä.).
Nr 564. Benämningen »af G. Lundberg» kan starkt ifrågasättas.
Nr 591 är en kopia efter L. Cranach.
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N:r 658 är ej en egenhändig A. Pesne, utan en atelierbild, lika
som så många andra af de s. k. Pesne’ska porträtten.

Nr 890 samt 922—926 senare kopior.
Med afseende på personbenämningarna må följande anföras:
Nr 75, dat. 1 6 ... ,  kan knappast vara kejsarinnan Eleonora, som 

1651 gifte sig med Ferdinand III; ty porträttet lär ha kom 
mit med den 1648 eröfrade Prag-samlingen till Sverige. Snarare då 
den Eleonora Gonzaga, som blef gift med kejsar Ferdinand II 
1622. Nr 496 kan svårligen vara porträtt af Corfitz Ulfeld, så
som katalogen på grund af en senare påskrift uppger. Ty dels 
liknar det icke andra hans porträtt, dels har det en äldre på
skrift »Aetatis 23 Anno 1639». Detta passar icke in på Corfitz 
m en väl på Ebbe Ulfeld, som verkligen var född 1616 och blef 
generallöjtnant i svensk tjänst. Äfven utseendet talar för den se
nare. — Det illa farna, men mycket intressanta porträttet, som 
är en originalbild med utpräglad! individuellt tycke, är signeradt 
»Amsterdam. P. Ramstorp (?) f.», hvilket skulle kunna tyda på 
den »Pieter Raemsdorp van Holsteen», som 1648 nämnes i Lei
dens Lukasgille.

Nr 584 kallas »Henrik II» ; bör heta »Henrik III af M ecklenburg»; 
och nr 1132 och 1133 kallas »Fredrik V och Lovisa af Danmark», 
hvilket bör vara Kristian VI och Sofia Magdalena.

Nr 1280 kallas »Fredrik August II, kung i Polen»; bör heta 
August II. Nr 1286 kallas »Fredrik August III»; bör heta August III.

Nr 1331 kallas »Albrekt IV»; bör heta Albrekt VI.
Nr 1737 kallas »Karl Fredrik Adelcrantz»; bör heta Göran Josua 

A. (den förres fader).
Nr 1741 kallas »Jakob II af England»; bör heta Karl II.
Nr 1746 kallas »Kristina af Holstein»; är sannolikare Katarina 

af Pfalz. Slutligen må tilläggas, att de målade porträtt, som för
fattaren upptager på sid. 94, 95 under rubriken »onum rerade »(i), 
allesammans liksom öfriga porträtt i samlingen hafva sina veder
börliga inventarii-nummer. Ett af dem, Anton Günter af Olden
burg, har författaren själf redan en gång förut beskrifvit under 
dess riktiga nr (1742).

Drottningholm. Med anledning af slottets förestående reparation 
torde en länge önskad omplacering af därvarande, staten tillhöriga 
taflor lämpligen böra äga rum. På intet annat af de kungliga lust
slotten äro konstsam lingarna så o systematiskt ordnade som här. 
E tt förslag i denna riktning kommer att af mig i underdånighet 
framläggas.
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Ulriksdal, Haga och Rosersberg. Hvad samlingarna å dessa slott 
angår, se under rubriken Tjänsteresor.

Tjänsteresor. Intendenten har företagit tjänsteresor till Grips- 
holm under 8 dagar, nämligen den 12 mars för att träffa anord
ningar i och för fotografering för musei räkning; den 23 april i 
och för en i Mariefred förestående auktion, å hvilken föremål 
förekommo, som uppgåfvos härstam m a från Gripsholms slott; den 
9— 11 juli i och för anvisningar rörande upphängning af dit öfver- 
förda taflor ur Mälsåkersamlingen; den 6—8 augusti och 10— 11 
september (då åtföljd af konservatorn) för att uppsätta förslag 
till restaurering af vissa taflor samt den 22 oktober för att be
siktiga nyare tafvelrestaureringar. Dessutom har intendenten fö
retagit tjänsteresor till Drottningholm under 3 dagar, nämligen den
7 juli och 13 augusti med anledning af förestående restaurering 
af slottet samt den 8 september (åtföljd af konservatorn) i och 
för bestämmelser rörande restaurering af vissa taflor; till Ulriks
dal under 7 dagar, nämligen den 3, 8 och 15 januari i och för 
af ståthållaren å slottet begärd inventering af samlingarna med an
ledning af gjord anmälan, att slottets hufvudingång befunnits oläst; 
den 19 april i och för tillsyn af samma samlingar; den 6 sep
tember med anledning af ifrågasatt utgallring af konstverk ur 
statens samlingar därstädes; den 27 september med anledning af 
förestående ombyte af slottsvaktmästare samt den 8 oktober (då 
åtföljd af e. o. amanuensen Folcker) för att af samma anledning 
aflämna nycklar och inventera en del lösa föremål (gyllenläder, 
täcken, spegelramar m. m.), rörande hvilka ovisshet rådde, hu ru 
vida de tillhörde de under Nationalmusei intendents öfverinseende 
ställda föremålen eller Ivungl. husgerådskam m aren; till Haga 1 
dag, nämligen den 6 september i och för granskning af skadade 
tafvelramar, samt till Rosersberg, likaledes 1 dag, den 16 novem
ber för att besiktiga konstsamlingarna. — Konservatorn har den
8 september åtföljt intendenten till Drottningholm (se ofvan). — 
Amanuensen Göthe har i 4 dagar, nämligen den 16— 17 juni samt 
den 12— 13 juli, då tjänstförrättande intendent, besökt Gripsliolm 
i och för fortsatt arbete å stora inventariet. — E. o. amanuensen 
Folcker uppehöll sig på uppdrag af intendenten den 16— 17 juni 
å Gripsliolm för att anbringa nya etiketter å en del taflor och be
sökte på uppdrag af intendenten den 9—10 m ars Strengnäs i och 
för ett par å en då pågående auktion förekommande taflor, om
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hvilka e. o. amanuensen Granberg, likaledes på uppdrag af inten
denten, den 7 mars tagit kännedom.

E xtra anslaget för im dersökning a f konstsamlingar.
Sedan 1905 års riksdag, i enlighet med hvad Eders Kungl. Maj:t 
i nåder hemställt, an visat på extra stat ett belopp af 6,000 kronor 
att utgå med 2,000 kronor om året under tre på hvarandra föl
jande år, för att på sätt nationalmusei intendent kunde finna tjän
ligt bestäm ma och i enlighet med af honom uppgjord plan an
vändas till bestridande af kostnader för ett system atiskt genom
forskande — i främsta rum m et genom de extra ordinarie tjänste
m ännen vid nationalmusei konstafdelning — af sådana samlingar 
i vårt land, där man kunde vänta att finna hittills icke fack- 
mässigt undersökta konstverk och konstslöjdföremål i statsinstitu
tioners eller i kom muners och andra myndigheters, äfvensom i 
enskilda inrättningars och personers ägo, har jag uppdragit åt e. 
o. am anuenserna Olof Granberg, Erik Folcker och Karl W åhlin 
att under 1906 verkställa sådana forskningar, för hvilka arfvode 
till dem utgått af det för samma år anvisade extra anslaget här
för. Resultatet af desamma framgår af följande redogörelse:

E. o. amanuensen Granberg har dels i januari besökt en då 
i Lund pågående utställning af äldre målningar, dels under vår, 
somm ar och höst, på tider, som sekreteraregöromålens handläg
gande läm nat honom öfriga, undersökt och lapp-katalogiserat ne
dan om näm nda större eller mindre samlingar i Uppland, Söder
m anland, Västmanland, Närke, Östergötland och Stockholm. Som 
emellertid det insamlade och bearbetade materialet om fattar mer 
än 700 konstverk — af dem ungefär hälften svenska och hälften 
utländska — kan för resultatet här blott i yttersta korthet redo
göras.

Utställningen i Lund , anordnad af prof. E. W rangel, assisterad 
af d:r O. Rydbeck, hade närm ast föranledts däraf, att m an före 
tafvelsamlingens på Barsebäck befarade snara splittrande ville 
exponera några af de mera värdefulla målningarna. Redan här
igenom fick utställningen en rätt improviserad karaktär. Till 
Barsebäck-taflorna hade visserligen fogats en del m ålningar från 
Skarhult, Södra Lindved, Hvidarp, Malmö m. fl. ej långt från 
Lund belägna orter, men naturligt var, att den lilla utställningen 
led af dessa något snäfva, topografiska begränsningar. Därtill 
kom, att den brådska, hvarm ed konstverken måst insamlas, omöj
liggjorde en önskvärd sofring, äfvensom att den m örka årstiden
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hindrade den närm are intresserade att beträffande detaljstudier, 
såsom dechiffrering af signaturer m. m., komma i närm are rapport 
med de utställda konstföremålen.

Ur konsthistorisk synpunkt intressantast bland de öfvervägande 
nederländska m ålningarna — ett par pasteller af Gustaf Lund
berg, ett par landskap af J. F. Korn, två eller tre arbeten af dansken 
Jens Juel o. s. v. hade kom mit med liksom af en slump — var 
ett Rubens tillskrifvet, i konstlitteraturen obekant, uttrycksfullt, 
men med spetsig pensel, ganska hårdt och torrt m åladt Porträtt 
i bröstbild af en viss J. van Dyck, hvilken bild onekligen hade 
mycket gemensamt med den flamske storm ästarens ungdom sar
beten, men som, för att bedömas, kräfver en grundlig undersök
ning under gynnsammare belysningsförhållanden än dem, som 
rådde vid det åsyftade besöket å utställningen. Värdefull, särskildt 
i kulturhistoriskt afseende, var en liten på papp af holländaren 
Govaert Camphuysen omkr. 1660 målad Interiör af en svensk 
bondkrog, med härliga både manliga och kvinnliga typer och in
tressanta dräkter. Bland öfriga märkligare saker å utställningen 
må nämnas ett 1656 dateradt M ansporträtt, utfördt af Cornells 
Janson van Ceulen, af hvilken konstnär i Sverige förut blott tre 
arbeten (på Leufsta) äro kända; en Skrattande gosse, icke ovär
dig Frans Hals’ begåfvade elev Judith  Ley ster; en Lägerscen af 
den sällsynte Abraham van Hoef; två »Sällskapsstycken» af okända, 
med Dirk Hals, Pieter Codde och Duck befryndade artister (det ena 
sedan gammalt kalladt »van Loo», hvarm ed väl afsetts den Jacob 
van Loo, som i Köpenhamns museum är företrädd af sin enda 
kända signerade målning); ett Landskap i Jan  van Goyens stil 
och möjligen af Anth. van der Croos; ett litet, 1617 dat. Stilleben, 
mycket erinrande om Ambr. Bosschaert; en Interiör med bönder 
af den sällan förekommande Sebastian Heemskerck; en gammal 
kopia efter en Fiskargubbe af Quiryn v. Brekelenkam (originalet 
förr på Forsmark); ett praktfullt, dekorativt Fruktstycke, troligen 
af italienaren Bonzi, o. s. v.

Den rikaste af de närm are undersökta samlingarna är den väl
diga och välbekanta på Skokloster, som omfattar en sådan mängd 
tailor, gobelänger, konstmöbler och andra konstslöjdalster af alla 
slag, vapen, kuriosa m. m., hittills icke fackmässigt undersökta. 
Af dessa har Granberg tills vidare nästan uteslutande gjort m ål
ningarna till föremål för ingående undersökning och beskrifning. 
Sålunda ha 290 hunnit lapp-katalogiseras, andra återstå. Taflorna 
utgöras såsom bekant företrädesvis af porträtt, men äfven andra
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m ålningar af värde finnas. Så träffas 1. ex. en högst intressant, 
1518 af Lukas Cranach d. ä. utförd »Johannes döparens födelse»; 
Rem brandts ungdomskamrats, Jan  Lievens’ koloristiska prakt
stycke »Josef, gifvande sig till känna för sina bröder»; den med 
Rem brandt äfven befryndade Claes Moeyaerts 1648 målade, i teck
ningen storstilade framställning af brännandet af en (antagligen 
romersk) höfdings lik. Bland de af utländska konstnärer målade 
porträtten äro de anmärkningsvärdaste den 1497 utförda, förträff
liga bilden af en fetlagd sydtysk borgare i röd häfta, enligt en 
österrikisk specialist, som haft taflan till låns i W ien, ett verk 
af Albr. Dürers lärare Michael W olgemut; F. Rizis ståtliga, om 
hans samtida förebild, Velazquez, starkt erinrande helbild af F i
lip IV:s första gemål, Isabella af Bourbon; ett af okänd tysk 
m ästare i slutet af 1500-talet utfördt porträtt af de första vasa
kungarnas diplomatiske agent, Sven Elofsson; David Becks fint 
stäm da bild af Per Brahe d. y., Anselm van Hulles stora porträtt 
af K. G. W rangels gemål A. M. von Haugwitz; J. von Sandrarts 
ryttarbild  af Karl X Gustaf såsom pfalzgrefve; M. Merian d. y:s 
porträtt i helfigur af samme furste, af H. K. von Königsmarck, 
Arv. W ittenberg m. fl.; Francois de Troy’s 1698 läckert målade 
midjebild af Abraham Brahe; Martin Mytens’ utsökta helbilder i 
landskap af Nils Bielke och hans grefvinna Eva Horn, o. s. v. Bland 
af svenska konstnärer målade porträtt må det vara nog att bär 
erinra om en mängd af Ehrenstrahl utförda (bl. a. två af hans 
tidigaste arbeten K. G. Wrangels stora ryttarbild och W rangels barn 
lekande soldater); Alex. Roslins mästerliga bild af Ulrik Scheffer; 
David Richters förtjusande porträtt af nyss nämnde Abraham Rrahe 
och hans första grefvinna, Eva Bielke, samt Georg Desmarées’ af 
samme grefves andra gemål, Margareta Bonde (l72l), o. s. v. o. s. v. 
Men de flesta af porträtten äga uteslutande person- och kostym- 
historiskt intresse, såsom de gamla Sture- och Leijonhufvud-kon- 
terfejen samt framställningarna af Herman Wrangel och hans 
stabsofficerare.

Af m ålningarna på Fånö, liksom en del af de på Stäholm , ge
nom arf komna från Österby, har under ett flyktigt besök endast 
ett urval förtecknats. Den afgjordt yppersta duken är det magni
fika, för konstvänner icke obekanta, 1767 af Roslin målade dubbel
porträttet af honom själf och hans hustru. På Stäholm äro de m ärkli
gaste styckena Govaert Camphuysens stora Landskap med rastande 
jägare och gamle Martin Mytens’, af sonen Martin van Meytens 
vid dennes besök i hemlandet omkr. 1780 utförda, men aldrig
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fullbordade konterfej, som gått och gällt för att vara ett själfpor- 
trätt af den förre.

Näsby (Taxinge-Näsby) har, förutom åtskilliga familjeporträtt, ma
lade af Martin Mytens och andra, att uppvisa några intressanta neder
ländska, egendomligt nog af staten på sin tid (1859) ur det Hol- 
terman-W ahrendorffska galleriet ej utvalda målningar, såsom 
Melch. d’Hondekoeters stora Landskap med påfåglar, Pieter Pie- 
tersz.’ om fadern, Pieter Aertzen, erinrande men m odernare hållna 
stora Köksinteriör ; Anth. van der Croos’ Landskap (1686, med 
satyr-staffage af D. Vertangen); Willem Romeyns Landskap med 
en mulåsnedrifvare; Bonaventura Peeters stämningsfulla marin,
0. s. v., icke att förgäta ett stort och ståtligt stilleben af svensken 
Chr. von Thun (företrädd af ett Fiskstycke i Stockholms högsko
las samling). Ägarinnan till dessa m ålningar och så många andra 
konstföremål af värde innehar älven en liten tafia, H undar anfallande 
hjortar, af Ehrenstrahls lärare Juriaen Jacobz., — veterligen del 
enda arbete af denne här i landet — och en större genrebild. 
Gammal knekt rökande sin pipa, som torde vara ett ungdoms
verk af Ehrenstrahl. E huru m åladt grått i grått, har det ett visst 
samm anhang med hans sid. 17 omnämnda, af nationalmuseum 
under året förvärfvade och 1652 daterade tafla.

På Hinseberg är den afgjordt bästa målningen Ad. W ertmullers 
i Paris 1788 målade, älskvärda ungdom sporträtt af öfverste Erik 
Tersmeden (enligt konstnärens egenhändiga påskrift bakpå: »mor
ceau d ’agrément å P académie Royale de Paris»).

Bland de nu mera magasinerade tatlorna i Östergötlands museum 
i Linköping förekomma åtskilliga intressanta nederländska kurio
siteter, såsom landskapsm ålaren W illem Nieuvvelandts ståtliga 
Tupp, den alla försök till utredning gäckande monogrammisten
1. S:s förträffliga Gummhufvud, C. Droochsloots af fadern starkt 
påverkade Tiggare (1656); en bondstugu-interiör af H. Bogaert; 
en märklig tysk målning, Lukas Cranach d. ä:s »Adam och Eva», 
o. s. v. (v. häradshöfding C. Dahlgrens testamente); på stadens 
rådhus ses en förträfflig Maria med barnet (dr. Emil Hagdahls 
testamente), som på goda grunder gör anspråk på konstnärsnam 
net Ferdinand Bol; nyssnäm nda museums forne chef, kapten 
Anton Ridderstad, äger en intressant Hendrik Goltzius, »Susanna 
ocli domarna», 1754 för drottning Lovisa Ulrikas räkning inköpt 
i Amsterdam men sedan på obekant sätt försvunnen ur drottnin
gens samling (Sander kände ej taflans senare öden).

En af landets största och äldsta nuvarande tafvelsamlingar är
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den pä Boo i Närke, liksom del stora godset fideikommiss inom 
friherrliga Hamiltonska ätten. Förutom en vacker samling familje
porträtt, bland hvilka särskildt förtjäna fram hållas Ehrenstrahls 
ståtliga bild af förutnämnde Abraham Brahe och Georg Desmarées 
af dennes, likaså förut omnämnda andra gemål, Margareta Bonde 
(dat. 1720 och alltså ett år yngre än konterfejet på Skokloster); 
goda pasteller af G. Lundberg; K. F. von Bredas praktfulla, i 
London 1798 målade porträtt af landshöfdingen frih. K. I). Hamil
ton; m arm orskulpturer af Byström (den å konstakademien 1820 
exponerade > Harmonien, framställd såsom Venus, sittande med 
Amor ocli Hymen, dem hon insöft genom Lyrans ljud», m. IL), 
har galleriet att uppvisa många goda utländska målningar. Visser
ligen ligger dess tyngdpunkt ingalunda, såsom man förr trodde, 
inom den italienska skolan, fastän några nummer, gåfvor af konung 
Oscar I, äro kom na ur den s. k. Galliera-samlingen. De lysande 
nam nen Lionardo, Michelangelo, Tiziano, Holbein, van Dyck, Rem
brandt o. s. v. existera, såsom man ju kan ana, blott på pappe
ret, d. v. s. i det gamla inventariet. En liten tafia, signerad »P. (!) 
Rem brandt 1658», framställande en Svinslakt, är t. ex. blott en 
klumpig, troligen tysk förfalskning från 1700-talet (närm ast en 
klen efterapning efter Isack van Ostade), och två Holbein tillskrifna 
utm ärkta porträtt äro alldeles säkert utförda af kölnerm ästaren 
Bartolomäus Bruyn, d. ä. — på de öfriga ofvan anförda stor
nam nen lönar det ej mödan att ingå. I stället må här framhållas 
åtskilliga förträffliga tafior, som förr ansågos jämförelsevis ringa, 
såsom t. ex. Giovanni Raibolinis »Den hel. Franciscos , som ät- 
minslone ger en föreställning om faderns, Francesco F ra  ocias 
konst. Ett duktigt, synbarligen venezianskt porträtt af en italiensk 
nobile har verkligt konstvärde; ett holländskt, förträffligt dam porträtt 
står Frans Hals’ ungdomsarbeten nära; ett utm ärkt Sällskaps- 
stycke är närm ast i Pieter Göddes stil; vidare m ärkas karakteristiska 
m ålningar af Salomon de Bray, Claes Moeyaert, N. de Helt-Stokade, 
Corn. Bega, Jan Bronehorst, Jan van Goyen, Melcli- d ’Hondekoeter, 
David Teniers, o. s. v.

Samlingen på Segersjö, likaledes num m erstark, har bland tal
rika porträtt af medlemmar af familjerna Montgomery, Cederhielm 
och andra att uppvisa K. F. von Bredas färgmättade och lysande, 1791 
i England målade bild af generalen lord Archibald Montgomery -  
värdig Sir Joshua själf! — och åtskilliga nederländska målningar, 
såsom t. ex. den ytterst sällsynte H. de Valks bild af den frisiske öl- 
versten W. van Gamstra (1706) och ett sign. stilleben af fiainlända-
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ren H. van Essen. Ett hedersrum  intager emellertid en f. n. i 
Örebro förvarad talla ur Rembrandts skola, en i mustig tär g hål
len större genrebild, »Ockraren», en ståtlig duk, som på sin tid 
för en ringa penning inropades å en auktion på Björneborg i Värm
land och som närm ast erinrar om Aert de Gelder. Vid ett bord 
sitter en hvitskäggig gubbe med rödbrun toppmössa och brillor. 
I höger hand håller han girigt ett par guldmynt, och andra ligga 
dels i staplar, dels i rader på bordet. Till vänster om honom 
står, med händerna stödda mot bordet och något fram åtlutad, en 
ung, i gul, svartrandig tröja klädd kavaljer, med blickarna häf
tade vid de glänsande mynten och tydligen redo att äfven på de 
hårdaste villkor se dem öfverflyttas till sina tomma fickor.

I Örebro träffas hos gamla familjer, förutom präktiga möbler 
och andra konstslöjdföremål med anor från Ostindiska kompaniets 
tid, goda porträttm ålningar, såsom t. ex. hos fru Eva Grill, som 
förutom ñera andra grill'ska konterfej äger en af Jean Cavalier i 
vax läckert pousserad reliefbild af Anthony Grill d. ä. — Frih. 
M. Leijonhielm äger ett par tyska fursteporträtt, målade under 
påverkan af Lukas Granacli d. ä., och frih. M. Leijonhielm, för
utom dyrbart orientaliskt porslin, gamla kinesiska målningar och 
utsökta figuriner i vieux Sèvres, en mängd från Svartå bruk förda 
familjeporträtt, bland andra D. von Kraffts förträffliga konterfej 
af grefvarne von Rosens svenske stamfar, karolinen Gustaf Fre
drik, Gustaf Lundbergs förtjusande pastell bild af den fagra Ulla 
von F er se n, gift med frili. Nils von Höpken, och samme konst
närs hänförande porträtt af Beata von Rosen, gift med hofmarskalken 
K. Falker till Svartå. — Ett högst m ärkligt konstföremål äges af v. 
häradshöfding B. Tersmeden, likaledes i Örebro, nämligen en 
möjligen svensk tapet från Johan III:s eller Sigismunds tid, med 
stor naivitet och i dräkter från slutet af 1500-tal et framställande 
Salomos dom. Samme ägare innehar ett litet gouache-porträtt i 
helfigur af Karl XII, utfördt af F. J. Thelott 1713 — det är så
lunda denne, som är m ästaren till dylika, icke så sällan förekom
mande små, anonyma Karl XII:s-konterfej.

Att här ingå på ens en kortfattad öfversikt af vare sig Kgl. 
vetenskapsakademiens porträttsam ling, med skulpturer af Bou- 
chardon och Sergel, m ålningar af Roslin, Scheffel, Cogell, m. 
tl. eller grefvinnan V. von Hallwyls under de senaste åren bil
dade och fortfarande i tillväxt stadda galleri med sina utsökta 
m ålningar af Frans Hals, Jan  van Goyen, Adr. van Ostade, Salo
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mon van Ruysdael o. s. v., hvilka samtliga under året under
sökts af Granberg, skulle taga för stort utrym me i anspråk.

Nedanstående tablå ger en öfversikt öfver omfattningen af Gran
bergs lapp-katalogiseringar af konstverk under år 1906. I nedan 
anförda siffror äro emellertid icke inräknade några dock förteck
nade taflor å ofvan skildrade utställning i Lund, liksom anm är
kas bör, att uppspårandet i hulvudstaden af åtskilliga värdefulla 
konstverk på skilda händer — såsom Ehrenstrahls porträtt från 
1688 af sin då 22-åriga dotter, Roslins vackra bild af Hedvig 
Elisabet Charlotta och W ertmullers af Ulla Fersens syster, fri
herrinnan Eva Adelswärd — kräft långt flera dagar än hvad som 
fram går af den angifna siffran.

Landskap. Ort. Samlingens ägare.
Studie
dagar 

(incl. resa)

Antal för
tecknade  

¡konstverk

U ppland Skokloster Grefve N. B rahe ....... 19 290

Fånö Bruksäg. H. T am m ... 1 5

S öderm an land T axinge-N äsby Lady Gosling ............ . 2 8
V ästm anland Stäh olm Rvttm. II. T ham  ....... 2 19

» H inseberg Bruksäg. A. T ersm eden 1 8
Ö stergötland L inköping Ö stergötlands m useum 6

i R ådhuset ....................... , 2 1
» : » K apt. Ant. R idderstad 1

N ärke Boo Frih. II. H am ilton  ... 2 130
» Segersjö

*
R. M ontgom ery ...........

G ed e rh ie lm ................... 2 ! 45
» Ö rebro F ru  K va G rill............... 14
» | • F rih . M. Leijonhielm 2

» F rih . K. L eijonhielm ... 3 29
I

» | Iläradsh .B .T ersm eden  , ! 3 j

F ru  S. von H olsten ... 5
Stockholm Kgl. vetenskapsakadai 4 : oo

» GretVinnan v. Hallwyl 4 55

S pridda sam lingar ... 7 45

49 726 ;
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E. o. amanuensen Folcker har under juli m ånad 1906 besökt 
nedannäm nda, inom Östergötland befintliga samlingar och därvid 
utfört följande katalogiserings- och inventeringsarbeten:

Â Slurefors förtecknat och heskrifvit målningssamlingen, nästan 
uteslutande bestående af porträtt, tillsammans 61 nummer.

Bland dessa porträtt finnas åtskilliga af svenska kungliga per
soner, ett stort antal medlemmar af Bielke-ätten samt af med 
densamma befryndade ätter, flere af synnerligen framstående 
konstvärde, samtliga från 1600- ocli 1700-talen. Bland de konst
närer, som i samlingen representeras, m ärkas: David Beck, Ehren- 
strahl, M. Mytens, J. Starhus, J. H. Scheffel, Lorens Pasch d. y. 
och Gustaf Lundberg.

Vidare har han förtecknat samlingen af märkligare äldre konsl 
slöjdföremål därstädes, tillsamm ans 80 nummer. Bland dessa 
i främsta rum m et att näm na ett praktfullt ebenholtzskåp af ovan
ligt stora dimensioner, fransk tillverkning från 1600-talets förra 
del ; äldre silfverpjäser af stort konstnärligt och historiskt värde, 
såsom den s. k. Gunilla Bielkes pokal, synnerligen praktfulla 
vapen, en större samling sällsynta Delftfajanser, ett flertal dyr
bara glaspokaler m. m.

Å Löfsta har förtecknats och beskrifvits samlingen af porträtt 
och det fåtal andra målningar, som finnas på stället, tillsammans 
65 nummer.

Bland porträtten framställer flertalet medlemmar af ätterna Pi
per, von Fersen m. fl. befryndade släkter, många af stort konstvärde. 
Bland konstnärerna äro Ehrenstrahl, David von Krafft, G. E. 
Schröder, G. Lundberg, P. Krafft d. ä., A. U. W ertmuller, J. Forss- 
lund, K. F. von Breda, O. J. Södermark, G. U. Troili m. fl. Vi
dare äldre märkligare konstslöjdföremål, tillsammans 80 nummer, 
hvaribland möbler af Georg Haupt, äldre svenska fajanser, pors
liner af Sèvres1 och Meissens t i l lv e rk n in g a r , ä ld re  s v e n s k a  s ilfv e r
pjäser m. m.

A residenset i Linköping m ärkligare äldre konstslöj dföremål, 
15 nummer.

I Norrköpings museum har Folcker förtecknat och heskrifvit 
svenska porträtt (Segersteens samling), utgörande 37 num mer, intres
santa hufvudsakligen från personhistorisk synpunkt, ehuru några 
verkligt goda bilder äfven finnas i denna såsom svensk konst- 
närssamling anlagda kollektion.
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E. o. amanuensen Karl Wåhlin har system atiskt genomforskat 
och upprättat beskrifvande förteckningar öfver m ärkligare konst- 
oeh konstslöjdföremål å herrgårdarna Stjernarp och Skottorp i 
Halland, Vegeholm, Skarhult, Övedskloster och Tosterup i Skåne 
sam t Fullero i Västmanland, äfvensom i varfsehefen grefve Ehrens- 
svärds samling i Karlskrona (före dess förflyttning från Stockholm 
sistlidna höst). Arbetet hlef å Övedskloster oafslutadt, enär den 
disponibla tiden befanns otillräcklig. Äfven å Fullero linnes ett 
m indre antal ej förtecknade föremål, som torde förtjäna att vid 
läm pligt tillfälle upptagas i förteckningen.

Antalet förtecknade föremål framgår af följande öfversikt:

S tje rn a rp ....... F rih e rre  1). S tierncrona ....... _—.
10

—
i!

---  ;
S kottorp  ....... i H err A. von M öller ............... — 16 — --- : 9 [
Yegeholm ... R y ttm ästare  Ii. von Gei je r  ... 3 3 --- ' 3
S k arh u lt ....... F rih e rre  V. von Schw erin ... —  ! 7 29 9 i 1 1

Ö vedskloster i  F rih e rre  11. R a m e l................... 1 9 : 3 1 — !
T o s te ru p ....... F röken  Augustine E hrensvärd

och grefve J. E h rensvärd — 10 j — 18 2
F u lle ro ........... Grefve F. V. C ro n s te d t........... 18 23 21

i  6 ' 5

K a rlsk ro n a ... V arfsehefen grefve E hrensvärd 1 8
1 4 2 1 5 ;

! 23 83 60
i

36 25 !

S u m m a fö r te c k n a d e  fö re m å l 227.

1 de  f lesta fall, d ä r  ä ld re  b e s tä m n in g a r  s a k n a ts eller• b e fu n n its
v ara  u p p e n b a r t  o r ik tig a  e lle r  o s a n n o lik a , h a r W å h lin , ä fven i så-
dana fall, där ej full visshet stått att vinna, klassificerat föremå
len efter stilkritiska iakttagelser och de upplysningar, som på 
platsen och i litteraturen kunnat erhållas. Äfven om vissa af 
dessa bestämningar kunna vara föremål för afvikande meningar, 
skola de ur systematiserande synpunkt bättre än de tidigare tjäna 
sitt ändam ål att sprida ljus öfver ifrågavarande del af de rika 
konstskatter, som förvaras enskilda samlingar i vårt land.
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Af de ofvannämnda samlingarna är V. von Geijers åVegeholm 
den enda, som blifvit grundad i våra dagar och af den nuvarande 
ägaren. Den lilla samligen å Stjernarp består uteslutande af fa
m iljeporträtt från 1600- och 1700-talen. Sådana ingå äfven mer 
och mindre rikligt i samlingarna å Skarhult, Övedskloster ocli 
Fullero samt i de Ehrensvärdska samlingarna. De sistnämnda 
erbjuda en intressant specialitet i sina många minnen från Augu
stin Ehrensvärds, K. A. Ehrensvärds och Sergels tid. Samlin
gen å Skottorp har att uppvisa en del kungliga porträtt från Karl 
XI:s tid, som hafva mera historiskt än konstnärligt värde. Ri
kast af de näm da på arbeten af utländska konstnärer äro Skarhult- 
och Fullerösamlingarna.

Grundläggaren af den förra var köpm annen Arvid Hasselgren 
(f. i Uddevalla 1746, t  i Stockholm 1799). En farbror till honom 
innehade en betydande handelsfirma i Amsterdam, och det ligger 
därför nära till hands att tro, att brorsonen företagit resor till 
Holland ocli därunder förvärfvat det icke ringa antal holländska 
målningar, som utgöra största delen af samlingen. Någon större 
insikt på konstom rådet synes han icke hafva haft, ty hans hol
ländare äro till öfvervägande delen svaga arbeten. En målning 
signerad J. van Ruisdael 1648 har för undersökning varit in
sänd till nationalmuseum, men ej kunnat tillskrifvas mästaren. 
Då excellensen grefve Lagerbring gifte sig med Hasselgrens 
änka, öfvergick samlingen i hans ägo och därpå till släkten 
Schwerin.

Samlingen å Fullero har förkofrats i synnerhet genom liof- 
in tendenten grefve F. A. U. Cronstedts nitiska samlareverksamhet. 
Han var vän till Sergel och vistades samtidigt med honom i Rom. 
och samligen innehåller åtskilliga mindre arbeten af Sergel; äfven 
dennes närmaste föregångare i den svenska skulpturen, Boucliardon 
och Larchevéque, äro väl representerade. Från utlandet m ed
förde Cronstedt ett antal dukar af företrädesvis italienska konst
närer, livilka dock num era långt ifrån äga det värde, som de pä 
hans tid tillerkändes. En dyrbarhet af hög rang är därem ot det 
orientaliska lackerade skåpet med invändig rik ornering af någon 
framstående holländsk blomstermålare (J. van Huijsums art).

Porträttsam lingen ä Övedskloster liar tillkom m it till större delen 
på öfversten friherre Hans Ramels (t 1810) och riksrådet friherre 
Malte Ramels tid (t 1824). Roslin, Pilo, K. F. von Breda m. fl. 
framstående porträttm ålare, äfvensom Sergel, äro där utm ärkt re
presenterade. I senare tid har konstsamlingen fått en högst be-
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tydande tillökning genoni a rt af en del af samlingarna å Hamil- 
tonhouse (grefvinnan M. De la Gardie).

De skånska herrgårdarna innesluta ännu en stor mängd hittills 
föga kända samlingar, hvilka särskildt med hänsyn till hvad de 
kunna erbjuda den svenska konsthistorien förtjäna att närm are 
undersökas. Flertalet af dem äro visserligen ej omfångsrika, 
men det samlade materialet från ytterligare 15 å 20 ställen skall 
helt visst icke oväsentligt öka vår kännedom om äldre svensk 
konst.

Öfver de sålunda undersökta arbetena har W åhlin upprättat 
en lappkatalog.

Semester. (Vikariat.) Intendenten har bevistat museimanna- 
mötet i Göteborg och åtnjutit semester, under hvilken han, dels 
med bidrag af det Lammska resestipendiet för att studera m u
seer och andra konstsamlingar företagit en resa Lill England, 
Belgien och Holland, dels fungerat såsom jury  man vid u t
ställningen i Norrköping, och har intendentsbefattningen under 
hans frånvaro författningsenligt uppehållits af amanuensen d:r Göthe.

Konservator Jaensson har åtnjutit sex veckors tjänstledighet, un
der hvilken hans befattning uppehållits af e. o. amanuensen 
Granberg.

Amanuensen d:r Göthe har åtnjutit semester, under hvilken hans 
am anuensbefattning uppehållits af e. o. amanuensen Granberg; 
under Götlies förordnande såsom intendent uppehölls hans aiua- 
nuensbefattning af e. o. am anuenserna Folcker och (en kortare 
Lid) Granberg.

Amanuensen d:r Kruse har bevistat museimannamöLeL i Göteborg 
och åtnjutit semester, under hvilken hans amanuensbefattning 
uppehållits af e. o. amanuensen Folcker.

Sekreteraren Gran berg,'.hvilken såsom e. o. amanuens tjänstgjort 
tre dagar i veckan och såsom sådan åtnjutit en månads tjänst
ledighet, hvarunder han fortfarande bestridt sekreteraregöromålen, 
har i fem veckor innehaft amanuensförordnande och i sex veckor 
uppehållit konservatorshefattningen (se ofvan).

K. o. amanuensen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har åtnjutit tjänstledighet dels i en vecka, under hvilken han 
fungerat såsom jurym an vid utställningen i Norrköping, dels i 
tre veckor, under hvilka han med understöd af allmänna medel 
besökt tredje allmänna tyska konstslöjdutställningen i Dresden
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samt studerat konstslöjdmuseerna i Stralsund, Berlin, Dresden, 
Leipzig, Magdeburg, Braun schweig, Hamburg och Köpenhamn. 
Han har i fem veckor (se ofvan) innehaft am anuensförordnande 
med bibehållen tjänstgöring vid konstslöjdafdelningen.

E. o. amanuensen d:r Siren, som den 21 jan u ari—4 september 
åtnjutit tjänstledighet och därunder för konststudier vistats i u t
landet — Berlin, Braunschweig, Hannover, Kassel, Frankfurt, Strass
burg, Colmar, Basel, Milano, Modena, Pistoja, Lucca, Pisa, Prato, 
Florens, Siena, Perugia, Assisi, Rom, Padua, Venedig, Altenburg, 
London och Berlin — har före utresan och efter hemkom sten tjänst
gjort två gånger i veckan,

E. o. amanuensen Karl Wåhlin bar bevistat miiseimannamö- 
tet i Göteborg samt företagit en studieresa till Italien (d. 15 
febr.—25 april) med uppehåll i Berlin, där han studerade hundra- 
årsutställningen i Nationalgalleriet samt Kaiser Friedrich-Museum, 
München, Verona, Mantua, Parma, Bologna, Pistoja, Arezzo, Peru
gia, Assisi, Neapel och kringliggande orter, Rom, Siena, Florens 
och Venedig. På uppdrag af intendenten har han vidare besökt 
Köpenhamn, där han studerat den under året invigda nya glvp- 
totek s by ggn a d e n .

*
B ok sa m lin g en . (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 204 

nummer, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 40, 
allmän konsthistoria 18, arkitektur 2, skulptur 6, måleri 28, hand- 
tecknings- och gravyrkännedom 3, konstslöjd 9, kataloger, lexika 
och diverse 98.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af H. M. Konungen, General
verwaltung der Königlichen Preuss. Sammlungen (Berlin), Danske 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsentet, Riksarkivet, Kgl, 
biblioteket, Kgl. akademien för de fria konsterna, Vitterhets-, 
historié- och antikvitets-akademien, Svenska slöjdföreningen, Sv. 
teknologföreningen, Sveriges allm änna konstförening, Föreningen 
för grafisk konst, Stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, 
Kgl. medicinalstyrelsen; museer och utställningar i Boston, Bre
men, Cincinnati, Flensburg, Genève, Hamburg, Kristiania, New- 
York, Padua, Filadelüa, Riga, Zürich, Göteborg, Vänersborg; 
konsthandlarne och bokförläggarne J. M. Heberle, H. Helbing, 
M. Lempertz, F. Müller, C. U. Palm (Bukowski), Ch. Sedelmeyr; 
tidskriften Ord och bild; författar ne R. Enblom, M. Rosenberg, 
E. Sidenbladh, N. Sjöberg samt tjänstemän vid konstafdelningen.

57



A', i 7 7 0 A'- \ L M  l 'S E I  T S  7 E S  D E S  T S5S

Depositioner ocli flyttningar.

.4. Deponerade i nationalmuseum. 
a . Skulptur föremål:

Febr. 2. Af professor J. Börjeson:
Grubblaren, bronsgrupp af densamme. Inköpt enl. K. 

bref 23 Febr.
Aug. 31. Af konstnären A. Zorn, Mora:

Gustaf Vasa, l:sta skiss till statyn i Mora, bronsstatyett 
af densamme.

Nov. 9. Af konstnären A. Zorn, Mora:
Två små träskulpturer af densamme: 1. Ung kvinna

liggande naken på en säng. 2. F ram åtlutad kvinna 
liggande på knä.

b) Målningar:

Febr. 2.

Maj 15.

Jun i 15.

Ju li 15. 

Au g. 31,

Af bibliotekarien O. Granberg:
Porträtt af en karl i röd rock, ungdomsarbete af K liren- 

strahl. Inköpt vid näm ndsam m anträde d. 2 Mars.
Af ingeniör K. R. Lamm, Näsby:
Porträttgrupp af 2 damer i helfigur, bröstbild af ung 

Hicka och landskap, 3 oljemålningar af Julius Paul
sen samt landskap, oljemålning af V. Hammershöj. 
Samtliga återställda.

Af ingeniör K. R. Lamm, Näsby:
Herrporträtt, af okänd nederländare. Porträtt af Tu- 

renne, af okänd fransman, samt Adolf Fredriks apo- 
teos, af C. N. Cochin, 3 oljemålningar. Samtliga 
återställda.

Af legationsrådet Fr. Rappe:
Damporträtt, oljemålning af J. A. v. Ravesteyn, dat. 

1631. Återställd.
Af H. M:t Konungen:
Gustaf II Adolfs lik i hamnen vid Wollgast, oljemål

ning af K. G. Hellqvist. Deponerad för kopiering. 
Återställd.

c) Konstslöjd föremål:
April 6. Af Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm:

Sotiakyrkans altarkärl: 2 vinkannor, 2 kalkar med pa-
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Maj 4.

Juni 1.

Au g. 31. 

Okt. 12.

Dec. 7.

tener och 1 oblatask, utförda efter ritning af ciselören 
H. Lundstedt. Återställda.

Af föreningen Handarbetets vänner:
Sotiakyrkans altarbroderier, 3 antependier och 4 mäss

hakar, utförda af föreningen efter ritning af F. Bo
berg m. fl. Återställda.

Af herr Edvin Pihl:
Skrifbord i rikt marketeriarbete, iranskt arbete från 

1600-talet, förr tillhörigt familjerna v. Fersen och Gyl- 
denstolpe.

Af volontären Einar Edström:
1 chokladservis (tête-à-tête). W edgwoodfabrikat.
Af DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan:
Ett urval af Deras Kungliga Högheters silfverbröllops- 

gåfvor: silfversaker, en ha uteli sse vä fn a d, adresser
samt ett läderschatull med fotografier. Återställda.

Af d:r G. Insulander:
Tre keram iska föremål: 1 kopp med fat i gammal 

Sèvres, 1 vas samt 1 kvinnofigur, båda i Mariebergs- 
porslin.

d) Handteckningar:

Febr. 27. De prisbelönta täflingsförslagen till stadsplan för Hel
singborg. Återställda.

Okt. 12. Af varfsehefen grefve K. A. Elirensvärd, Karlskrona: 
Tre skinnband med teckningar af K. A. Ehrensvärd 

(1745— 1800): Snillets lek i svenska historien, 2 band 
och Världshistorien, 1 hand. Dessa komma att för 
framtiden förvaras i nationalmuseum.

B. Till nationalmuseum ha flyttats:

Från Gripsholm för att kopieras: Krafft, 1). v.: Adam Ludvig 
Lewenhaupt, Gripsholm 1025.

C. Frän nationalmuseum ha flyttats:

a) Till Paris för Zorn-utställning därstädes:
Zorn, A. L.: En skål i Idun, oljemålning, deponerad af sällskapet 

Idun. Återställd.
b) Till konservator Jaenssons bostad för restaurering:

Le Moine, F.: Venus och A don is, oljemålning N. M. 854. Åter
ställd.
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c) Till Gripsholm efter verkställd och godkänd restaurering: 
Drottning Hedvig Eleonoras familjetafla, Gripsholm 452.

d) Till riksdagshuset såsom deposition för att upphängas (K. 
bref 31 dec. 1906):

Karl XV: Sommarlandskap, motiv från Värm dö, olje
m ålning ................. ......................................................... N. M. 944

Ekström , P . : Höstlandskap i aftonstämning, oljemål
ning, Karl XV:s samling 67.

Barth, C. W .: Sjöstycke, aftonstämning, oljemålning.. » » 1447

e) Till svenska legationslioteilet i Kristiania för att därstädes 
deponeras (K. bref 31 dec. 1906: vid årsskiftet dock ännu ej af-
läm nade):

Karl XV: Norskt landskap, oljem ålning..........................  N. M. 945
Larsson, S. Markus: Kristianiafjorden, oljemålning, Karl 

XV:s samling 130.
Bonzi, P . : Fruktstycke, oljemålning .................................  » » 34

» » » »   » » ‘-J5
Nederländsk mästare: Landskap med herdar och kreatur » * 747

samt gipsafgjutningar efter följande i N. M. befint
liga byster:
Sergel, J. T.: Gustaf Vasa.....................................................  » » 632
Petel, G.: Gustaf II A dolf.....................................................  » » 353
Bouchardon, J. Ph.: Karl XII..............................................  » » 822

De i årsberättelsen för 1905 sid. 40 omnämnda, från national
m useum till Deutsche Jahrhundert-Ausstellung i Berlin utlånade 
konstverken hafva samtliga blifvit återställda.

D. Till Gripsholm ha flyttats:

Följande taflor efter verkställd och godkänd restaurering:
Porträtt af Kristian Albrekt af Holstein N. M. Förr . 46

» » Fredrika Amalia, den föregåendes gemål » » » 47
» » Anna Maria Soop » » » 60
» » Brita Cruus af G udhem .......................... .» » » 61
» ■ Obekant dam .............................................. » » » 84
» » » herre ........................................... ». » 85
» » » » ........................................... » » .» 86
» » Hertig Adolf Johan till Stegeborg ». » » 54
» » Elsa Brahe, den föregåendes gemål » > » 55
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E. Från Ulriksdal har flyttats (K. bref d. 2 Febr. 1906):
Till Föreningens för Stockholms fasta försvar utställning i konst

akademien :
Okänd mästare: Utsikt af Stockholms slott från N. O. Återställd.

F. Till Ulriksdal har återflyttats:

Cöln, D. v .: Utsikt af Ulriksdal från södra sidan, Karl XY:s
samling 351, K. M. 618, ny n:r 106.

U tg ifn a  a r b e t e n  från nationalmusei konstafdelning år 1906:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1905. Under

dånig berättelse afgifven af nationalmusei intendent, 67 sid., n r 
30 af Meddelanden från nationalmuseum.

Vägledning för besökande i konstslöjdafdelningen. Sjätte till
ökade upplagan, 76 sid.

Tjänstemännen vid nationalm useum  ha dessutom under året 
offentliggjort:
L. Loostrom: Meddelanden från Kgl. akademien för de fria kon

sterna 1906, 64 sid.
------, En praktmöbel. Svenska slöjdföreningens tidskrift 1906, h.

4, sid. 8—10.
G. Göthe: Karl Mili es' Gustaf Vasa. Jultidningen Ju l 1906.
J Kruse: Redigerat »Teckningar i nationalm useum  utgifna af 

Föreningen för grafisk konst. Rembrandt. Del II (15 blad)» 
samt samma förenings årspublikation »1906 års blad».

------, Carl Larsson som målare, tecknare och grafiker. En studie.
Stockholm 1906. Fol. 35 sid.

, Carl G. Laurins kulturhistoriska bilderbok. Ord och Bild, 
sid. 345—348.

—, Oscar Levertin 1862— 1906, några minnesord. Ord och Bild, 
sid. 529—538.

, Visby-tankar. Ord och Bild, sid. 625—630.
E. G. Folcker: Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift, årg. 2.

, Ett läjansmönster. Sv. slöjdför:s tidskrift, h. I, sid. 14—20.
, Möbler för enklare bostad. Sv. slöjdförrs tidskrift, h. III, 

sid. 25—27.
, Från Norrköpingsutställningen, Sv. slöjdföris tidskrift, h. IV, 

sid. 10—17.
—-, Åtskilliga bokanm älningar och smärre meddelanden, Sv. 

slöj dl o r: s tid sk rift.



E. G. Folcker: Hic sepulti. Ord och Bild, sid. 410—412.
K. Wåhlin: Redigerat Ord ocli Bild, årg. 1900.
------ , Ignazio Zuloaga, Intryck från hans utställning i Stockholm.

Ord och Bild, sid. 337—341.
------, Rembrandt. Kalendern Svea 1907, sid. 130— 145.
O. Granberg: Åtskilliga artiklar om äldre konstnärer (före 1800- 

talet) i den nya upplagan af Nordisk familjebok.
O. Siren: Michelangelos Mattäusstaty. Nord. tidskrift, h. 2, 16 

sidor.
—, David-motivet hos Miclielangelo. Ord och Bild, h. 3,11 sid.

, Dipinti del Trecento in alcuni musei tedeschi di provincia, 
Rassegna d’Arte, juni-h., 6 sid.

------ , Notizie critiche sui quadri sconosciuti nel museo christiano
vaticano. L Arte, Anno IX, Fasc. V, 15 sid.

, Florentiner Trecentozeichnungen. Jahrb. d. Kgl. Preus- 
sischen Kunstsaml. H. III, 16 sid.

, Minnen från Olympia. Finsk tidskrift, Okt.-h., 12 sid.
, En nederländsk ta ila på nationalmuseum. Nord. tidskrift, 

h. 8, 8 sid.
, Ein französisclies Standardwerk derKunstwissenschaft. Kunst- 

chroriik n:r 7, 2 sid.
, Giotto. En ledning vid studiet af mästarens verk, ett för

sök till framställning af det kronologiska problemet. Stock
holm 1906, 4:o, 160 sid.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valda af Kungi. aka
demien för de fria konsterna, halva under året varit H. K. H. Prins 
Eugen och landskapsmålaren Gottfrid Kallstenius, med vice pro
fessor Axel Jungstedt och professor Karl Curman såsom supple
anter. Då af svenska konstnärer, som utfört arbete, hvilket blif- 
vit åt staten på förslag af dess inköpsnäm nd inlöst, ingen infunnit 
sig till genom annons i allmänna tidningar till den 9 december 1905 u t
lyst sammanträde, valdes jäm likt § 3 i nådiga inköpsstadgan af 
år 1900 vid nationalmusei nämnds sammanträde den 29 decem
ber 1905 till ledamöter af inköpsnäm nden för år 1906 amanuensen 
d:r Georg Göthe ocli konstnären Karl Larsson, med konstnären Alf 
W allander och bildhuggaren Charles Friberg såsom suppleanter.

Nämnden höll extra samm anträden den 9 februari, 17 och 18 
mars, den 7 april, ajournerad! till den 9, samt ordinarie samm an
träden likaledes den 7 april, ajournerad! till den 9, och den 1 
oktober.
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Vid extra samman trädet den 9 februari uppsattes ä underdånigt 
förslag till inlösen för statens räkning:

»Grubblaren», grupp i brons af John Börjeson- Pris 5,000 kr.; 
vid extra sam m anträdet den 18 mars (hållet i Uppsala): 
»August Strindberg», byst i brons af Karl J. Eldh. Pris 3,000 

kronor; och
»Vårvinter», oljemålning af Björn Alilgrensson. Pris 450 kr.; 
vid extra sam m anträdet den 7 april, ajournerad t till den 9:
»De slagna», teckning af Gunnar Hallström. Pris 2,000 kr.; 
vid ordinarie sam m anträdet den 7 april, ajourneradt till den 9: 
»Marskväll», oljemålning af Charlotte W ahlström. Pris 600 kr.; 
»Faun och nymf», grupp i brons af Anders Zorn. Pris 1,500 

kronor; och
»Landskap från Viby», oljemålning af Gustaf Rydberg. Pris 

1,000 kronor;
vid sammanträdet den 1 oktober:
»Bruno Liljefors», oljemålning af Anders Zorn. Pris 5,000 kr. 
Den 16 juni 1906 har Eders Kungl. Maj:t, med uppliäfvande af för

nyade nådiga inköpsstadgan af den 23 november 1900, täckts u t
färda förnyad nådig stadga angående inlösen för statens räkning 
af lefvande svenska konstnärers arbeten. Enligt denna nya stadga, 
som trädde i kraft den 1 ju lis , å., behöfver konstverk, för all i fråga- 
komma till inköp för medel från det under nationalmusei stat 
uppförda reservationsanslag till inlösen af lefvande svenska konst
närers arbeten, num era livarken, såsom hittills, »vara utställd! å 
en i Stockholm af staten, Kungl. akademien för de fria konsterna 
eller af en utaf svenska konstnärer bestående, för främjande af 
svensk konst verksam förening anordnad offentlig konstutställning, 
hvilken blifvit senast i januari m ånad utlyst att öppnas före u t
gången af nästpåföljande maj och till hvilken svenska konstnärer 
genom annons i allm änna tidningar inbjudits», eller — »dock icke 
senare än den 1 oktober» — af svensk konstnär, i skrifvelse till 
ordföranden i nationalm usei näm nd och med utsatt pris, lienibjli
das staten till inlösen och inom sagda tid inlämnas i national
museum. I § 3 af den nya nådiga stadgan föreskrifves blott att 
»sammanträde för upprättande af inköpsförslag skall hållas före
trädesvis vid offentliga konstutställningar i Stockholm, men i öfrigt 
när häl st ordföranden finner lämpligt, eller då m inst två af näm n
dens ledamöter därom på anförd t skäl göra skriftlig anmälan». 
Men älven beträffande åtgärders vidtagande för inlösen af å ort 
utom Stockholm befintligt arbete af lefvande svensk konstnär har
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en förenkling skett, i det att enligt den nya nådiga stadgan in
köpsnämnden icke längre för livar gång den finner sådan inlösen 
önskvärd skall till Eders Kungl. Maj:t ingå med »förslag till de 
bestämmelser, som anses för ändamålet erforderliga», utan äger 
näm nden numera, där den ej efter erhållet nådigt bemyndigande 
själf sam m anträder på platsen, »uppdraga åt tre personer inom 
eller utom näm nden att begifva sig dit och å näm ndens vägnar 
där upprätta inköpsförslag, inom belopp och under villkor, som 
näm nden bestämmer». Ar dessa delegerades förslag enhälligt, 
skall detsamma omedelbart af nämnden till Eders Kungl. Maj:t 
insändas, »därvid nämnden, om den så önskar, må afgifva det 
särskilda yttrande, hvartill anledning kan förefinnas».' Halva där
emot delegerade varit af skilda meningar, förfaller förslaget.

Väggm ålningsnäm nden har till sin sammansättning, sedan 
i 1904 års berättelse därför senast redogjordes, undergått den för
ändring, att efter framlidne ledamoten och ordföranden i national - 
musei nämnd, godsägaren Yilh. W alldén och efter suppleanten 
i samma nämnd, prof. Julius Kronberg, li vil ken anhållit om en t
ledigande, i deras ställe inträd t af Eders Kungl. Maj: t förordnade 
ordföranden och ledamoten i nationalmusei nämnd, grefve Fr. Ckson 
W achtmeister och suppleanten i samma nämnd, skriftställaren 
Georg Nordensvan. Väggmålningsnämnden sam m anträdde den 
14 september och beslöt dä att allåta underdånig skrifvelse med 
följande, i föregående årsberättelse i korthet refererade förmälan:

att vid väggmålningsnämndens samm anträde den 13 november 
1905 konstnären Karl Larsson uppvisat t ven ne skisser till en vägg
målning, afsedd för det östra väggfältet i öfre \ estibulen och 
framställande Gustaf Vasas intåg i Stockholm midsommaraftonen 
1523;

att vid näm nda sammanträde den 13 no v. 1905 upplysts, att 
konstnären förklarat sig själf icke vara fullt belåten med någon
dera skissen, utan vore villig att företaga en del förändringar, 
särskildt beträffande konungen och hans häst;

att nämnden med anledning häraf vid sagda samm anträde den 
13 nov. 1905 beslutat uttala den önskan, att de båda skisserna 
skulle läggas till. grund för kompositionen och att konstnären 
skulle anmodas inkomma med förslag till näm nda väggmålning 
i det förändrade skick, hvari han själf önskade den samma u t
förd, på det att nämnden måtte sättas i tillfälle att taga detta 
sålunda omarbetade förslag under ompröfning och därefter inga

(>1
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till Eders Kungl. Maj:t med den underdåniga framställning, hvar
till denna ompröfning kunde föranleda; samt

att priset för utförandet af väggmålningen i fråga af konstnä
ren bestämts till 25,000 kronor, i hvilket pris kostnaderna för 
väggens preparering icke inginge och ej heller för ställningars 
uppsättning, hvarom  särskildt aftal skulle med konstnären träffas.

Vid samm anträdet den 14 september 1906 företeddes konst
närens omarbetade skiss, i det skick, hvari han själf önskade att 
den samma skulle å väggen al fresco utföras. Med anledning 
häraf beslöt nämnden, eller tagen del af den sålunda omarbetade 
skissen, som näm nden i livad angick kompositionen med dess 
vårliga feststämning fann i hög grad tilltalande, ingå med un
derdånig hemställan, att konstnären erhölle i uppdrag att å 
östra väggfältet i öfre trapphuset i nationalm useum  al fresco ut
föra kompositionen i fråga, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
den företedda, omarbetade skissen, till ett pris af 25,000 kronor, 
som skulle tagas ur den s. k. femårsfonden, men hvari kostna
derna för väggens preparering och ställningars uppsättande ej 
vore inräknade.

Nämnden önskade dock, då en skiss ej i alla detaljer kunde 
vara bindande för konstnären, som under arbetets gång kunde 
väntas vidtaga förändringar i ett eller annat afseende, uttala några 
anm ärkningar angående några detaljer i kompositionen — konun
gens häst, hvilken oriktigt vore framställd såsom passgångare, 
ryttargruppen t. h. å skissen, som ej vore hållen i samma för
enklade, monumentala stil, som borgargruppen t. v., och de allt
för stora rvttarfanorna —, i förhoppning att konstnären, utan att 
vara bunden af dem, på sätt han själf funne lämpligt, skulle 
komma att taga hänsyn till desamma.

Såsom en följd af detta beslut anhöll näm nden i sin under
dåniga skrifvelse, att det i nådiga brefvet den 2 februari 1894 för 
östra väggfältet i öfre trapphuset bestämda ämnet med Gustaf 11 
Adolf såsom hufvudfigur måtte få utbytas mot »Gustaf Vasas in
tåg i Stockholm m idsommaraftonen 1523», äfven som att national - 
musei nämnd måtte få i uppdrag att med Karl Larsson upprätta 

- kontrakt om sagda väggmålnings utförande på ofvan anförda grun
der och bemyndigas, att densamma eventuellt godkänna. I nådigt 
bref den 26 oktober 1906 har Eders Ivungl. Maj:t täckts bifalla, 
hvad väggmålningsnämnden sålunda i underdånighet hemställt.
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Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats åt 442 personer, livaraf 219 män och 223 
kvinnor.

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

i 1905 1904 1903 1902 1901

Män ................................................1 218 i 228 152 189 151

' K v innor .......................................  252 222 213 257 205

i T illsam m ans 470 450 365 446 356

E f te r  u p p g ifv e t ä n d a m å l fö rd e la s  d e s sa  fö r  1906 s å lu n d a :

Män Kvinnor Summa

K opiering i konstafdelningen ............................... 46 30 76

T eckning i sk u lp tu rsa m lin g en ............................... 7 5 12

» i konstslöjdsam lingen.............................. 35 116 151

S tud ier i a llm änhet ................................................... 131 72 203

T illsam m ans 219 223 442

D e p e r s o n e r ,  so m  e r h å l l i t  d e n n a  t i l lå te ls e  ä ro :

f
Män Kvinnor Summa

i .
K onstnärer, tecknare .................... .......................... 59 51 110

L ärju n g a r vid kon stak ad em ien ............................... 28 15 43

» » Tekn. högsko lan ............. ................. 7 — 7

» » Tekn. skolan ................................... 35 98 133
> af enskilda k o n s tn ä r e r ........  ........ 25 20 45

Y rkesidkare . . ................................................ r. .. .. ........ 34 11 45
L itte ra tö re r  och konstvänner ............................ 31 28 59

T illsam m ans 219 223 442 i

Af under året kopierade målningar kom ma på:
a) italiensk-spanska skolan 3 kopior efter 3 konstverk,
b) nederländsk-tyska » 25 » » 2 1  »
c) franska » 16 » » 14 »
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d) dansk-norska skolan 6 kopior efter 6 konstverk.
e) svenska » 90 » » 57 »

eller tillsammans 140 kopior efter 101 konstverk.

Motsvarande siffror under 1905 utgjorde:
174 kopior efter 116 konstverk.

Af de kopierade konstverken har nr 1607, Braskkulla, af An
ders Zorn, återgifvits 7 gånger; 1453, Älgar, af Axel Borg och 
1472, Insjö, af O. Arborelius, hvardera 6 gånger.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 900 studiebesök 
tillhandahållits 2,222 nr volymer, portföljer, enskilda blad (före
gående år resp. 935 och 2,307). 2 nr ha under året direkt ko
pierats, hvaremot för illustrationsändam ål fotograferats 356 nr 
(föregående år resp. 0 och 230 nr).

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 529 gånger vid 507 studiebesök.

Motsvarande siffror för de fyra närm aste åren äro 474 och 461 
(1905), 336 och 314 (1904), 316 och 299 (1903), 181 och 178 
(1902),

Förvaltningen. Museinämnden har haft 13 sammanträden, 
inköpsnämnden 6 och v äg g målning snämnden 1; därjämte samm an
trädde vid årsskiftet, på uppdrag af nämnden, två dess ledamöter 
för inventering af kassor och fonder för år 1906. Protokollen 
öfver förvaltningsärenden uppgå till 52. Diariet upptager 534 
inkom na ärenden, hvaraf 26 Kungl. bref, beslut och remisser 
samt 23 skrifvelser från myndigheter i öfrigt. Registraturet upp
tager 67 utgående skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående 
postförsändelser är 852.

Besöken å söckendagar framgå af följande siffror:
■ i

; : 1906 1905 1904 1903 1902

F rid a g a r  ....................................... 48,923 51,527 41,016 39,336 44,568

B eta ln in g sd ag ar .......................... 9,740 9,006 7,747 7,725 9,246

! F r ik o r t ............................................ 5,014 5,188 4,044 4,323 4,706

S u m m a  j 63,677 65,721 52,807 51,384 58,520
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På de olika m ånaderna fördelas besöken å söekendagar sålunda*.

M å n a cl Fridagar Bet.-dagar M. frikort Summa

J a n u a r i ........................... 4,272 375 413 5,060

F eb ru a r i ....................... 3,865 414 353 4,632

M ars ............................... 4,741 570 535 5,846

j A pril ................ ;............. 2,468 604 370 3,442

M a j................................... 2,572 416 297 3,285

Ju n i ............................... 4,385 1,177 672 6,234

J u l i . . ................................ 5,213 1,496 202 6,911

Augusti .......... ................. 6,744 2,210 219 9,173

; S ep tem ber ................... 4,043 916 346 5,305

O ktober........................... 5,794 810 343 6,947

N ovem ber ................... 3,312 463 976 4,751

D ecem ber....................... 1,514 289 288 2,091

Sum m a 48,923 9,740 5,014 63,677

Besöken å söekendagar år 1906 understiga alltså besöken å 
m otsvarande dagar år 1905 med 2,044, men den högre siffran år 
1905 berodde på en tillfällighet: exponerandet i m useum af en 
ny svensk historiemålning, frih. Gustaf Cederströms »Narva», 
livars ämne — oafsedt taflans måleriska egenskaper — på den 
stora allmänheten utöfvade en stark dragningskraft.

Under år 1906 har under sex söndagar de besökandes antal räknats, 
och har därvid antalet visat sig vara: söndagarna den 11 mars 4,552, 
den 25 mars 3,200, den 8 april omkr. 2,000, den 6 maj 1,256, den 
30 september 2,686 och den 14 oktober 4,276, men som någon 
räkning de öfriga söndagarna under året icke ägt rum, kan någon 
lix siffra för söndagsbesöken under år 1906 ej uppgifvas. Dessa 
torde dock ej ha varit fåtaligare än under år 1905, då de beräk
nades till omkr. 130,000, hvadan totalsiffran för besökande under 
år 1906 icke torde ha understigit 193,777.

Samlingarna halva, 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, tisdagar och fredagar.



Ekonomi. Sammandrag’ af räkenskapen 1906.

Behållning 
från 1905

Inkomster
1906

Summa

A. Allmänna medel. 
O rdinarie s ta tsa n s la g ................ ..........

lUtgifter 1906 j Återleve-
rering

Behållning 
till 1907

Summa

4,315: 77 69,400: - 73,715: 77 , 63,665:64 16: 33 10,033:80 73,715: 77

11,703:18 12,370: — 24,073:18 Öfriga sta tsanslag .................... .............. 13,320: 65 171:— | 10,581: 53 24,073:18

2,855: 59 4,722: 70 7,578: 29 Förévisningsm edel ............................... 5,191:11 ! 2,387:18 j 7,587: 29

713:10 1,647: 30 2,360: 40 K ata lo g m ed el........ ................................... , 200: — | 2,160: 40 2,360: 40

10,145: 74 389:62 10,535: 36 G ravvrauktionsm edel ....................... .. 4,933:95 5,601:41 10,535: 36
614: 52 463: 85 1,078: 37 G ripsholm sm edel ................................... 209: 23 • - - - 869:14 1,078: 37

30,347; 90 88,993: 47 119,341:37 87,520:58 187:33 31,633:46 119,341:37

318,190: 95 21,710:18 339,901:13

B. Enskilda medel:
J. S. Gieseckes donation  ......... ......... 22,339: 38 317,561: 75 339,901:13

109,206: 83 4,918: 39 114,125:22 J. H. Scliarps donation ....................... 40: - 1 —  ; 114,085: 22 114,125:22
11,101:11 468: 08 11,569:19 Jacques Lam m s p r is fo n d ................... 1,287: 41 | — - | 10,281: 78 11,569:19 i
10,835: 76 484: 61 11,320: 37 Jacques Lam m s stipendiefond ...... 856:19 10,464: 18 11,320: 37
21,221: 07 5,985: 59 27,206:66 F em årsfonden ......... ............ ................... 1: — ! —  1 27,205: 66 27,206: 66 I

15,000: -  

2 5 0 : -

15,000: — 

250: —

Gåfva till inlösen af lefvande sven
ska konstnärers arbeten  ...............

D:o till konstslö jdsäm lingarna .......
15,000: -  

250: —
! —  1 -------- 15,000: — : 

250: -

470,555:72 48,816: 85 510,372:57 39,773: 98 — 479,598: 59 519,372: 57 !
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,647:30; 
influtna vid försälj ning af lilla svenska målningskatalogen kr. 

» » » » stora d:o d:o »
» » » » skulpturkatalogen ..................... »
» » » » stora franska katalogen • ......... »
» » » » v ä g le d n in g  i k o n s ts lö jd s a m 

lin g a rn a   >......  »
influtna genom bokhandeln ............................................... »

Summa kr.

945: — 
112:50 
247:50 

90:

225: -  
27:30

1,647:30

Enskilda medel.

1) J . S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
liyresm edel..........................................................................  kr. 20,720: 44
räntemedel o. d ................................................................ » 989:74

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 149,810:38
har m inskats med kr. 1,057:93.

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

Till inköp för konstsamlingarna ha användts kr. 5,000 och till 
inköp för konstslöj dsamlingarna kr. 1,800.

Af årets behållning öfverföras till underhållsanslaget kr. 800 
och till femårsfonden kr. 5,000. Disponibla medel utgöra kr. 
6,580: 83.

2) J. II. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 
fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet. De 
för donationsändam ål disponibla medlen utgjorde vid 1906 års 
slut kr. 14,085: 22.

3) Jacques Lamms pr is fond, som vid årets början utgjorde kr. 
11,101:11, utgjorde vid årets slut kr. 10,281:78. Ett pris, kr. 
1,282: 21, är utbetald! till doktor Osvald Siren.

4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,835:76, utgör vid årets slut kr. 10,464:18. E tt resestipen
dium, kr. 850: 99, är utbetaldt till intendenten Ludvig Looström.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 21,221:07, 
har ökats till kr. 27,205: 66.

Stockholm den 20 mars 1907.
Underdånigst

LUDVIG LOOSTRÖM.
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Litteratur rörande konstsamlingarna i nationalmuseum

F ö r te c k n in g  ö fver sk u lp tu ra rb e te n  m  m. i n a tio n a lm u seu m . 11  u p p l. 
S to ck h . 1 9 0 4 . P ris  5 0  öre.

F ö r te c k n in g  öfver o lje fä rg s ta flo r sa m t m å ln in g a r  i k r i to r  och v a t te n 
fä rg  i n a tio n a lm u seu m . 19  u p p l. S to ck h . 1 9 0 5 . P ris  5 0  öre. 

V ä g le d n in g  fö r b esö k an d e  i n a tio n a lm u se i k o n s ts lö jd a fd e ln in g . M ed 
k e ra m isk a  m ärken  m. m. 6 uppl. S to ck h . 1 9 0 6 . P ris  5 0  öre. 

Göthe, G. N atio n a lm u se i ta fv e lsam lin g , en k o n s th is to r is k  ö fv ersik t. 
2 u p p l. S to ck h . 1 8 9 3 . P ris  kr. 1 : 5 0 .

-------  N a tio n a lm u se i ta fv e lsam lin g . B esk rifv an d e  fö rte ck n in g . i :s ta
a fd e ln in g en . U tlä n d sk e  (icke-no rd iske) m ästa re . S to ck h . 1 8 8 7 . 
P ris  k r. 3 . 2 :d ra  afde ln ingen . N o rd isk e  m ästa re . I llu s tre ra d . 
S to ck h . 1 8 9 7 . P ris  k r. 2 : 5 0 .
N o tic e  d esc rip tiv e  des ta b le a u x  d u  m u sée  n a tio n a l de S to c k 
holm . I. M a îtres  é tra n g e rs  (non  Scandinaves). D eu x ièm e 
éd itio n . 1 9 0 0 . I llu s tré e . P ris  kr. 5 .

-------  N a tio n a lm u se i k o n s ts k a tte r  u tfö rd a  i l ju s try c k  af G en e ra ls ta b en s
lito g ra fisk a  an s ta lt, m ed tex t. H äft. I — X X V . P ris  k r. 1 2 5 . 

Looström, L. F rå n  n a tio n a lm u se i k o n s ts lö jd sa m lin g . 25  pl. m ed  
te x t. S to ck h . 1 9 0 0 . P ris  kr. 1 5 .

Sander, F, N a tio n a lm u seu m . B id rag  till ta fv e lg a lle r ie ts  h is to ria . 
Del. 1 — 4 . S to ck h . 1 8 7 2 — 7 6 .

Upniark, G. K o n u n g  K arl X V :s ta fv e lsam lin g . B esk rifv an d e  fö r 
te ck n in g . S to ck h . 1 8 8 2 . P ris  kr. 3 .

Upmark, G., och Looström, L. K o n u n g  K arl X V :s k o n s ts lö jd 
sam lin g . B esk rifv an d e  fö rte ck n in g . I. K e ra m isk a  förem ål. 
S to ck h . 1 8 8 3 . P r is  k r. 2 : 5 0 .

Upniark, G. H a n d  te c k n in g a r  af ä ld re  m ä s ta re  i n a tio n a lm u seu m , 
fo to g ra fe rad e  af C. F . K indberg . 25  b lad  m ed te x t. S to ck h . 
1 8 8 9 . P ris  kr. 5 4 .

Upmark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E. G. S ta te n s  
k o n s ts a m lin g a r  (K u n g l. m u se u m —n atio n a lm u seu m ) 1 7 9 4 — 1 8 9 4  

E n  fe s tsk rif t u tg ifv e n  af n a tio n a lm u se i tje n s te m än . P ris  k r. 5 . 
Kruse, J. T e c k n in g a r  i n a tio n a lm u seu m , u tg ifn a  af F ö re n in g e n  för 

g ra f isk  k o n s t. R e m b ran d t. D el 1 ( 1 5  b lad ) 1 9 0 5 . D el I I  ( 1 5  

b lad ) 1 9 0 6 .

M ed d elan d en  från  n a tio n a lm u seu m : 1 -—-3 1 .
S ta te n s  k o n s ts a m lin g a rs  t i l lv ä x t och fö rv a ltn in g  1 8 8 1  — 1 9 0 6 . 

G rip sh o lm s  .slott, en v ä g le d n in g  för b esö k an d e  af E. G. P^olcker. 
8 :de u p p l. S to ck h . 1 9 0 1 . P ris  5 0  öre.
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