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TILL KONUNGEN.

Nationalmusei samlingar ha under året vunnit en ovanligt rik 
tillväxt, i det skulptursam lingen ökats med 9 num m er, tafvel- 
samlingen med 38, handteckningssamlingen med 141, gravyrsam 
lingen med 1,237 och konstslöjdsamlingen med 280, såsom när
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mare framgår af följande redogörelse. Det redan förut hård t an
litade utrym m et i museet har därigenom blifvit ytterligare taget i 
anspråk. Ulrymmesfrågan väntar fortfarande på sin lösning. Den 
utförligt motiverade underdåniga skrifvelse, som Nationalmusei 
näm nd i detta afseende ingaf till Eders Kungl. Maj:t den 31 maj 
1902 och som alltsedan dess befunnit sig på rem issernas väg, 
ligger sedan den 17 juli 1906 fortfarande hos Kgl. Öfverintendents- 
ämbetet. Anledning finnes dock till den förmodan, att sagda 
ämbete inom en nära framtid skall inkom m a med underdånigt 
förslag till densammas lösning i en riktning, som torde blifva 
tillfredsställande för de båda i frågan närm ast intresserade stats
institutionerna: Nationalmuseum och Statens historiska museum.

4

Med anledning af min skrifvelse den 27 oktober 1904 och m itt u t
låtande den 6 juni 1906 har Kgl. Öfverintendentsämbetet under som
maren 1907 till skydd mot inbrott i museibyggnaden låtit förändra 
låsen till porten och till dörrarna i trappuppgångarna, så att de 
blifvit dyrkfria, en ny järndörr har insatts med kassaskåpsi^cklar 
och patentlås och skjutreglarna ha gjorts ospärrbara, hvarförutom 
flera andra säkerhetsåtgärder vidtagits.
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PL 1.

April 24. Angelini, G., italienare, f. 1785, f  1811:
Porträttbyst i liten skala i lera af öfverintendenten

K. F. Fredenheim, sign. Josephus Angelinus. Modellerad 
i Rom 1788. N. M. nr 988.

Sami ingarna .
Skulptursamlingen (Göthe) liar ökats med 9 nr, af hvilka 7 

genom köp och 2 såsom gåfva.

A. Köp.
April 2. Okänd konstnär, 1700-talets slut; möjligen J. T. Sergels 

skola:
»Källnymf». Skizz i lera. N. M. nr 982.

BYST I LERA FRAMSTÄLLANDE ÖFVERINTENDENTEN K. F. FREDEN
HEIM. Af Guiseppe Angelini 1788.
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Jun i 7. Eldh, K. J., svensk, f. 1873:
»Ung flicka», statyett i brons, sign. C. J. Eldh 190k. 

N. M. nr 984. Statsinköp.
Sept. 6. Rodin, Auguste, fransm an, f. 1840:

»Rellona», byst i mer än naturlig storlek, i brons, 
sign. A. Rodin. N. M. nr 985.

» 0. Inlander, K. F., svensk, 1700-talets senare hälft:
Linné-medaljong, utförd 1773; afgjutning i silfver hos 

Elmqvistska konstgjuteriet 1907. N. M. n r 986.
Okt. 25. Elmqvist, K. Hugo M., svensk, f. 1862:

»Brefvåg» i form af en naken, lekande gosse, statyett 
i brons, sign. Hugo Elmqvist. N. M. nr 987.

» » »Bläckhorn» i form af en naken gosse fångande en
bläckfisk, statyett i brons, sign. Hugo Elmqvist. N. M. 
n r 988.

B. Gåfvor.
Okt. 25. Af professor Gustaf Retzius:

Runeberg, V., finne, f. 1838:
Karl von Linnés porträttbyst, i mer än naturlig stor

lek; gipsafgjutning efter bronsoriginalet i Vetenskaps
akademien, sign. V. Rbg Helsingfors 19 19 J2 07. N. M. 
gipsafgjutningssaml. nr 490.

Dec. 21. Af konstnären själf:
Taglang, H., nu lefvande österrikare:

Bronsplakett med porträtt af fil. d:r Otto Norden
skiöld, i bröstbild, sign. H. Taglang, Wien 1905. N. 
M. nr 989.

Den ofvannäm nda »Källnymfen» är ett vackert arbete i no van
tik stil. Stilen och lerans behandling erinra om den Sergelska 
skolan; dock synes formgifningen, särskildt i vissa partier t. ex. 
arm arna och ryggdraperiet, vara för tam för att kunna tillskrifvas 
Sergel själf. Traditionen, att det lilla arbetet dock en gång till
hört Sergel, tyckes bekräftad af uppgiften i bouppteckningsinstru- 
mentet, att i hans atelier fanns bland arbeten i bränd lera också 
en »Vattennymf». Men denna tillskrefs redan där en »Okänd 
mästare».
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Mera rent historiskt intresse äger ett annat litet arbete från den 
novantika och gustavianska perioden nämligen museichefen K. F. 
Fredenheims byst, modellerad i Rom 1788 af italienske skulptören 
Guiseppe Angelini (Pl. 1). Fredenheims italienska resa ägde rum 
åren 1787—90. Den 3 dec. 1788 har han antecknat i sin dag
bok: »Om morgonen Angelini hos mig att göra bysten», och den

Pl. 2. BYST I BRONS FRAMSTÄLLANDE BELLONA. Af Aug. llodin

20 dec.: »Middag med Angelini, sedan han i dag slutat bysten.» 
Denna senare är ock daterad den 24 dec.

Af en af samtidens allra främ sta skulptörer, nämligen frans
mannen Auguste Rodin, har Nationalmuseum förvärfvat ett nylt 
arbete. »Bellona» (Pl. 2) är icke såsom den 1902 inköpta Viktor 
Hugo-bysten ett porträtt ulan en fantasibild; med sitt antikiserande 
ämne och sin fantastiskt renässans-artade kostym en tämligen 
enastående företeelse i den berömde konstnärens rika produktion.
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Men äfven här visar han sig som den realisliske och pittoreske 
skulptör han är. Rodins Bellona är icke antikens ideala krigs- 
gudinna, M ars’ syster; snarare kommer m an inför denna bild att 
tänka på den asiatisk-rom erska Bellona, inför hvars altare prästerna 
i extas sargade sig vid offringen, bestänkande gudinnans altare 
med sitt blod. Krigets fasa således! Man kunde kalla bilden en 
dram atiskt lefvande Medusa-byst. Den ger ett skräckens patos, 
som icke saknar sin storslagenhet; ocli formgifningen är ytterst 
energisk, bred och liffull. Pittoreskt effektfull verkar den genom 
sitt lifliga ljusspel och sin raffinerade patinering i olika färger, 
hvilken konstnären själf öfvervakat: ljust grön i ansiktet och det 
nakna halspartiet, gråbrun i hjälm och draperi. Bysten lär ha 
modellerats på 1880-talet och kan betraktas såsom en Rodinsk 
variant till François Rude’s allbekanta Bellona i den m onum en
tala reliefen å Triumfporten i Paris. Rodin är ju  på sätt och vis 
en andlig arftagare till Rude.

Den kolossala bysten af Karl v . Linné, som W alter Runeberg 
detta år modellerat, och af hvilken Nationalmuseum fått en af- 
gjutning, är utförd med ledning af J. H. Scheffels år 1739 daterade 
oljemålning å Ham marby (T. Tullbergs »Linnéporlrätt» nr 30) 
och visar Linné i hans unga år, den trettiotvåårige förste præses 
i den just då inrättade Vetenskapsakademien i Stockholm.

K. J. Eldhs år 1904 daterade bronsstatyett »Ung flicka» är 
modellerad ett år före den stora Strindbergs-byst, som staten in 
köpte 1906, och gör genom sin m juka och smidiga form behand
ling en egendomlig kontrast mot denna.

H. Elmqvists två små plastiska arbeten »Brefvåg» och »Bläck
horn» ha det historiska intresset, att de äro de första lyckade re
sultaten af hans experiment för den konstgjutningsmetod, som 
såväl i hem- som utlandet vunnit så stort och rättm ätigt erkän
nande.

Tafvelsamlingen (Götlie) har ökats med 38 nr, däraf 13 ge
nom köp och 25 såsom gåfva. Häraf ha med hufvudsamlingen 
(»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 28 nr, med samlingen 
af miniatyrer, pasteller etc. 3; 7 tillhöra förrådet.
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A. K ö p .
Jan. 25. W ahlberg, H. Alfred L., svensk, f. 1834, f  1906:

Landskap, motiv från Vaxholm, oljemålning, sign. 
Vaxholm 1872. Alfred Wahlberg. N. M. nr 1641. 

Mars 1. Fahlcrantz, Axel E. V., svensk, f. 1851:
»Annalkande oväder», sjöstycke, oljemålning, sign.

A. Fahlcrantz 1901. N. M. nr 1644. Statsinköp.
» » W ahlberg, H. Alfred L., svensk, f. 1834, f  1906:

Landskap med månsken, motiv från södra F rank
rike, oljemålning, sign. Alfred Wahlberg 70. N. M. nr 
1645.

April 24. Breslau, Louise Cathérine, f. i Zürich, ännu lefvande, 
har utställt på salongerna i Paris sedan 1881:

Porträtt af svenske m ålaren Ernst Josephson, olje
målning, sign. L. C. Breslau. N. M. nr 1647.

» » Lafrensen, N., d. y., svensk, f. 1737, f  1807:
Familjescen, interiör, gouache-målning, ofullbordad. 

N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 305.
Sept. 5. Liljefors, Bruno A., svensk, f. 1860:

»Fällande vildgäss», oljemålning. N. M. nr 1649. 
»Hafsörnbo», oljemålning. N. M. nr 1650.

» 6. Rosenberg, A. Edvard, svensk, f. 1858:
»Vinternatt», oljemålning, sign. Edvard Rosenberg 1903. 

N. M. nr 1651. Statsinköp.
» » Jaraba, E. J., spanjor, nu lefvande:

Studiehufvud, äldre spansk kvinna, oljemålning, sign. 
E. (?) Jaraba. N. M. nr 1654.

» » Liljefors, Bruno A., svensk, f. 1860:
»Storspof», oljemålning. N. M: nr 1656. Statsinköp. 

Nov. 8. Blair-Bruce, W., engelsman, f. 1859, f  1906:
Kungliga slottet i Stockholm, oljemålning, sign. B. B. 

N. M. nr 1657.
»Vid affär den», motiv från Skeppsbron i Stockholm, 
oljemålning, sign. B. B . N. M. nr 1658 

» » Pourbus, Peeter, nederländare, f. omkr. 1510, j* 1584.
Tillskrifven:

Porträtt af en okänd herreman, bröstbild, oljemål
ning. N. M. nr 1659.
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B. Gåfvor.
Jan. 25.

» »

Mars 1.

April 24.

» 24.

Juni 7.

Sept. 6.

» »

Af disponenten P. Filger:
W ahlberg, H. Alfred L., svensk, f. 1834, f  1906: 

Grebbestads hamn, oljemålning, sign. Al fr. Wahlberg. 
N. M. nr 1642.
Af grosshandlaren Emil Österlind:
Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, f  1854:

Själfporträtt i bröstbild, oljemålning, sign. J. G. Sand
berg. N. M. nr 1643.
Lundgren, Egron S., svensk, f. 1815, f  1875:

Själfporträtt i balfiigur, oljemålning. Förr. nr 242. 
Virgin, A. J. Gottfrid, svensk, f. 1831, y 1876:

Själfporträtt i m iniatyr, bröstbild, oljemålning. Förr. 
nr 243.
Af direktör Frithiof Hellbergs dödsbo:
Larsson, Karl O., svensk, f. 1853:

Porträtt i bröstbild af författarinnan Selma Lagerlöf, 
oljemålning, sign. C. L. N. M. tafvelsamhs kat. Bih. 
nr 303.
Af fröken A. Sahlstedt i testamente:
Höfling S., svensk, f. omkr. 1788, y 1827:

M iniatyrporträtt af stadsm äklaren U. A. Sahlstedt 
(y 1841), sign. S. Höfling målat ISIS.  N. M. tafvelsamhs 
kat. Bih. nr 304.
Af grosshandlaren S. Josephson i testamente: 
Hilleström, P., d. ä., svensk, f. 1732, y 1816:

»Hushållsbestyr», oljemålning, sign. Hilleström 1794. 
N. M. nr 1646.
Testamente af framl. änkefru Hilda Seippel:
Fearnley, Th., norrman, f. 1802, y 1842:

Landskap, motiv från någon sydtysk alptrakt, olje
målning, sign. Th. Fearnley 183b. N. M. nr 1648.

Af friherre Karl Skogman:
W allander, J. V., svensk, f. 1821, f  1888:

»Bröllopsdans i Vingåker», oljemålning, sign. I. W. 
Wallander Düsseldorf 1857. N. M. nr 1652.
Af fru A. Forsström  och fröken K. Holmström: 
Brummer, K. J., svensk, f. 1814, y 1871:
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Sept. (5.

Okt. 25. 

No v. 8.

» »

Porträtt i bröstbild af fru Corinne Holmström f. 
Bruhn, oljemålning, sign. C. J. Brummer 18Å8. Förr. 
nr 244.
Af professor och fru Gustaf Retzius:
Okänd konstnär, 1700-talets början, eklektisk skola: 

Maria med barnet, oljemålning å skiffer. Förr. nr 245. 
Fransk klassisk skola, 1600-talet:

Kristus i Simons hus, oljemålning. Förr. nr 246. 
Eklektisk skola, inemot 1700:

Tobias botar sin faders blindhet, oljemålning. Förr. 
nr 247.
Drooch-Sloot, J. Cornelisz, holländare, f. 1586, f  1666: 

Folklif i en holländsk by, oljemålning, sign. I. C. 
Droechsloot 1637. N. M. nr 1658.
Af fru Anna Hierta-Retzius:
Guilleminot, okänd fransk ar list omkring 1850:

Stilleben, oljemålning, sign. Guilleminot. Förr. nr 248. 
Af änkefru K. Benedicks-Bruce:
Falguière, J. A. J., fransman, f. 1831, f  1900:

»Köksa», ofullbordad oljemålning. N. M. nr 1655 
Af änkefru K. Benedicks Bruce:
Blair-Bruce, W., engelsman, f. 1859, f  1906:

»Morgondimma», motiv från Stockholms ström, olje
målning. N. M. nr 1660.
»Den hvita båten», motiv från Stockholms skeppsbro, 
oljemålning. N. M. nr 1661.
På kajen», motiv från Stockholms skeppsbro, oljemål

ning. N. M. nr 1662.
»På skeppsbron», Stockliolms-motiv, oljemålning, sign. 
W. Blair-Bruce. N. M. nr 1663.
»Dames-Jeannes», motiv från Stockholms skeppsbro, 
oljemålning. N. M. nr 1664.
»Rimfrost», oljemålning. N. M. nr 1665.
»Snöhöljda tallar», oljemålning, sign. W. Blair-Bruce. 
N. M. nr 1666.
»Det stora molnet», oljemålning. N. M. nr 1667.
»När m istralvinden blåser», oljemålning, sign. W. Blair- 
Bruce*. N. M. nr 1668.
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Med porträttet af en okänd nederländsk herrem an (Pl. 3), till- 
skrifvet P. Pourbus (t 1584), har museet fålt ett vackert tillskolt 
till en intressant men hittills blott sparsamt företrädd grupp i den 
nederländska afdelningen, nämligen 1500-talets porlrättm åleri.

Målaren är sannolikt Peeter Pourbus, den ansedde liistorie- och 
porträttm ålaren i Brugge och Antwerpen, f. omkr. 1510, y 1584, 
en af dessa »romanister», som ansträngde sig att i lärda kompo-

Pl. 3. PORTRÄTT I OLJA. Troligen af Peeter Pourbus (t 1584).

sitioner imitera högrenässansens m ästare i Italien och som också 
af sin samtid vederbörligen prisades därför, men som af efter
världen mest skattats för sina porträttm ålningar, hvilka i hög 
grad äga den naturlighet i känslan och den manerfrihet, som de
ras stora kompositioner alltför ofta sakna. Bästa beviset på dessa 
porträttm ålningars konstnärliga värde är, att de ofta tillskrifvits 
den allra förnämste porträttören norr om Alperna under 1500-
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talet: Hans Holbein. Denna smickrande förväxling, rätt naturlig 
under en okritisk tid, liar drabbat äfven arbeten af P. Pourbus.

Porlrättet påminner i utförandet om vissa m ålningar af P. Pour
bus i Brügge (särskildt i dess konstakademi), speciellt den gula, 
i rödt stötande hudfärgen. Men om man ändå bör antaga detta 
namndop med någon tvekan, beror det på, alt Pourbus’ maner 
visar stor likhet och frändskap med andra samtida porträttörers i 
de södra Nederländerna. Äfven sonen Frans Pourbus d. ä:s por- 
trättaflor förväxlas ej sällan med faderns.

Förevarande porträtt har ett direkt intresse för Sverige så till 
vida, som ur den Pourbus’ska ateliern och konstnärskretsen säker
ligen utgått en eller flere af de flamska konterfejare, som af Vasa- 
furslarne inkallades till Sverige för att måla kungliga porträtt; 
t. ex. den okände artist, som m ålat det stora knästycket af Erik 
XIV i Nationalmuseum (nr 1410, af N. Sjöberg tillskrifven W il
lem Boy).

Porträttet är på det hela i godt stånd (restaureradt under se
nare år i Berlin). Den bristfälliga modelleringen af kinden i dess 
öfvergång till halsen heror på en i den ursprungliga färgen upp
kommen lucka, som reparerats af restauralören.

Nyare utländska m ålarnam n, som nu för första gången repre
senterats i vårt tafvelgalleri, äro följande:

Spanjoren E. J. Jaraba, en nu lefvande medelålders konstnär, 
som företrädes af ett mindre betydande, ehuru ilott m åladt stu- 
diehufvud.

Mademoiselle Louise Catherine Breslau, en rätt bem ärkt por
trättm ålarinna i olja och pastell, född i Zürich, men utbildad 
och verksam i Frankrike, där hon på 1880-talet gjorde bekant
skap med flera af de svenska konstnärerna och särskildt med 
Ernst Josephson, hvars porträtt hon då målade.

Ett afgjordt mera betydande nam n är Jean Alexandre Joseph 
Falguiere, den berömde iranske skulptören, hvilken äfven såsom 
målare har gjort sig ett aktadt namn, alltifrån 1875, då han först 
framträdde såsom sådan på salongen i Paris och eröfrade en 2:a 
klassens medalj. Äfven i Luxembourgs tafvelgalleri är han repre
senterad. Hans till Nationalmuseum skänkta tafla »La servante» 
(PJ. 7) visar likasom Luxembourg-taflan »Eventail et poignard» 
en ensam kvinnofigur i full kroppstorlek. Den är dock icke full
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bordad, däraf förklaras vissa hårdheter i teckningen ocli model- 
leringen. Märkligt är att se, hurusom  skulptören, då han griper 
till penseln, i första rumm et är intresserad af ljus- och luftpro
blemen, som nu på 1870—80-talen stodo på plein-air-måleriets 
dagordning, och huru han på sin palett finner blonda toner, som 
erinra till och med om en E. Manet.

Pl. 4. HUSHÅLLSBESTYR. Oljemålning af Per Hilleström d. ä.

W illiam Bruce, f. i Kanada af en gammal skottsk släkt och 
gift med svenska konstnärinnan Karolina Benedicks, är hittills 
den enda i vårt tafvelgalleri representerade britten. Hans skola 
ä r  dock närm ast fransk, och i sin konst är han en internationell 
turist, spirituell, känslig och elegant, som med impressionistisk 
pensel på små dukar nedskrifver sina ögonhlicksintryck af natu
ren på land och i stad, i södern och norden. Häri synes hans 
styrka ligga mera än i de stora figur- och landskapskompositio-
nerna.
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Norrmannen Tliomas Fearnley, denne näst J. K. Dahl Norges 
främste landskapsmålare af den äldsta generationen och en gång 
i sin ungdom på 1820-talet lärjunge till Fahlcrantz i Stockholm, 
är förut representerad med en duk i musei samling. I detta tidigare 
landskap spåras starka intryck af läraren Dahl och gamle A. van 
Everdingen. Det är dateradt 1828. Sedan dess har den vidt-

Pl. 5. PORTRÄTTGENRE.
Ofullbordad miniaiyrmAlning af N Lafrensen d. y.

farande konstnären studerat i München och vistats ett par år i 
Italien (från 1882). Och så har han 1834, troligen i Rom, ur 
sin portfölj framtagit några af de naturstudier, han på nedresan 
gjort i Sydtysklands alpvärld, och utarbetat dem till den stora 
och effektfulla komposition, som Nationalmuseum nu fått i testa
mente af änkefru Seippel. I vissa detaljer röjes ännu realisten 
ur Dahls skola, medan kompositionen i sin helhet vittnar om 
M ünchen-skolans rom antiska naturuppfattning. (Pl. 8.)
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Något nytt svenskt namn ha vi icke att anteckna i tafvelgalle- 
riet. Men flera af de gamla m ålarna ha blifvit fylligare represen
terade. Så är, eller rättare sagdt blir, i all synnerhet förhållandet 
med Bruno Liljefors, när de tre stora dukar, hvilka tafvelgalleriet 
förvärfvat från honom (en såsom statsinköp, två liufvudsakligen 
för medel ur Scharpska fonden), återkomma från den ambulato- 
riska utställning i utlandet, som konslnären anordnat för dessa 
och många andra sina arbeten. (Pl. 6, 7.)

Af Alfred W ahlberg har Nationalmuseum förvärfvat tre nya 
dukar. Den ena och tidigaste, af samma år (1870) som det stora 
m ånskensstycket i galleriet, är ett sydfranskt landskap (Pl. 8), må- 
ladt med denna delikata och silkeslena pensel, som man känner 
från så många af W ahlbergs franska stämningsbilder. De två 
andra åter ha svenska motiv, från Vaxholm och Grebbeslad, och 
äro direkta landskapsporträtt eller porträttstudier utförda med en 
käckhet och friskhet, som väl slämmer med de nordiska moti
ven och som presenterar konstnären från en ny sida i vår sam 
ling. Särskildt intager Vaxholmstaflan med sin träffsäkerhet i 
fråga om realistisk naturbehandling en tämligen enastående plats 
i den berömde konstnärens verk. (Pl. 9.)

Af äldre svenska målare är N. Lafrensen d. y. företrädd af en 
delikat m ålad interiör (Pl. 5), som, just därför att den är ofull
bordad, ger åskådaren en intressant inblick i konstnärens målnings- 
sätt, och dessutom är af ett visst personhistoriskt intresse. Den är 
nämligen daterad 1790. I början af 1791 återvände Lafrensen till 
hemlandet, drifven från Paris af revolutionen; i Maj är han åter 
i Stockholm. Säkerligen tog han då med sig den ofullbordade 
taflan, hvars ofullständiga skick kan förklaras af den brådstör- 
tade hemresan. — Det af grosshandl. Emil Österlind skänkta själf- 
porträttet af historiemålaren professor J. G. Sandberg (Pl. 6) är 
en variant af det år 1824 målade själfporträttet, som finnes i 
konstakadem iens samlingar. Det år 1905 inköpta porträttet af en 
okänd ung man (Förr. nr. 237), tillskrifvet K. F. v. Breda, livilket på 
grund af sina vanställande påmålningar tills vidare införlifvades med 
förråd ssamlingen, har efter genomgången rengöring och restauration 
öfverförts till gallerisamlingen (N. M. nr. 1669). Det har nämligen 
visat sig vara ett vackert alster af den engelska målningsskolan i 
1700-talets slut; det är daleradt 1796, samma år således som v.
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Breda, Reynolds lärjunge, återvände hem från England. Färg
skalan samt färgtreklangen: dunkelgrönt, livitt ocli rödt påm in
ner direkt om v. Bredas palett; hvad som kom mer en att tveka 
något om det traditionella namn-dopets berättigande är endast 
teckningens, för v. Bredas dåvarande stil ovanliga konturskärpa. 
— Hilleströms talla »Hushållsbestyr» (PJ. 4), där köksjungfrun läm 
nar sin unga m atmoder en minutiöst skildrad redogörelse för sina 
uppköp till den föreslående festmiddagen, utgör ett nytt bevis på

Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖR 1907.

Pl. 6. SJÄLFPORTRÄTT I OLJA.
Af prof. J. G. Sandberg.

konstnärens många framstående egenskaper särskildt som still- 
lebensmålare.

Till slut må här nämnas, att tafvelgalleriet har att motse en af 
H. K. H. Prins Eugens landskapsm ålningar såsom gåfva af konst
nären själf. Vid statens inköpsnäm nds sam m anträde d. 1 Mars 
1907 framförde nämligen ordföranden å näm ndens vägnar dess 
önskan, att H. K. H. ville till Nationalmuseum såsom gåfva öfver- 
läm na ett af sina senaste arbeten, livartill H. K. H. behagade 
läm na sitt bifall.

Bland tillfälliga utställningar i tafvelgalleriet böra särskildt ihåg- 
komrnas de vackra oljemålningar af äldre mästare, som två af
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Pl. 7. LA SERVANTE. (152x97 cm.) Oljemålning af J. A. J. Falguiérc.

våra förnäm sta samlare af d}rlik konst nu liksom förut som lån 
öfverläm nat till Nalionalmuseum: legationsrådet F. Rappe och 
konstnären A. L. Zorn. Den förre liar deponerat en större inte
riör af D. Teniers d. y. samt ett herrporträtt i bröstbild af P. P. 
Rubens, den senare ett i Londons konsthandel inköpt dam porträtt 
i knästycke af okänd 1500-tals mästare.
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Restaurering af taflor. Genom konservatorn K. V. Jaens- 
son ha följande oljemålningar under året restaurerats:

N. M. galleri nr 34, 35, 747.
N. M. förr. nr 181.
Gripsholm nr 225, 337, 494, 649, 660, 665, 669, 824, 836, 880, 

1022, 1385, 1390, 1433, 1435.

Pl. 8, SYDTYSKT ALPLANDSKAP, (cm. 127x170) Oljemålning af Thomas Fearnley.

Lättare rengöring eller restaurering har vidtagits för N. M. gal
leri nr 583, 967, 1004, 1035, 1142, 1194, 1448, 1564, 1652, Karl 
XV:s saml. nr 130 samt för ett antal förrådstaflor, gouacher och 
pasteller.

Restaurering har beslutits af följande oljemålningar genom ofvan- 
nämnde konservator Jaensson, ehuru den ej fullbordats:

N. M. galleri nr 84, 200.
N. M. förr. n r 56.

Af målningar, hvilkas restaurering tidigare beslutits, kvarstå i 
oafslutadt skick:
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från 1903: Grh. nr 1099, 1103. 
» 1905: Grh. nr 1192, 1366.

N A T IO N A L M U S E I  IN T E N D E N T S

Haiidteckiiingssamlingen (Kruse, Sirén) har ökats med 141 
n:r, hvaraf 14 genom köp, de öfriga såsom gåfva.

A. K ö p .
Jan. 25. 
Mars 1. 
April 24.

Sept. 6. 
Dec. 9.

Skizzböcker af Alfred W ahlberg, 5 nr. 
Landskapsskizzer af Alfred W ahlberg, olja på duk, 3 nr. 
Zorn, A. L.: Herrporträtt, svartkrita, 1 nr.
W ahlbom, J. V. K.: Figurscener, blyerts samt penna, 

3 nr.
Zorn, A. L.: Spanjorska, akvarell, 1 nr.
Arsenius, J. G.: »Lejonhufvud», blyerts och tusch, 1 nr.

B. G åfvor.
Jan. 25. Af öfverstinnan Maria Fries:

Två skizzböcker samt 7 lösa handteckningar af A. C. 
W etterling jäm te två skizzböcker och 1 lös teckning 
af Kristian Staat, 12 nr.

Sept. 6. Af artisten Karl Romin, Visby:
Spisel i Rurmeisterska huset i Visby, akvarell, 1 nr.

Dec. 9. Af f. d. landshöfdingen C. A. T. Björkman:
Barnekow, Albert (1820—99): Landskap, blyerts, 1 nr.

Dec. 21. Af konstnären G. Ankarcrona samt herrar v. härads- 
höfding G. B. A. Holm, grefvarne Fr. Ckson W acht
meister och W. v. Hallwyl, grosshandlaren W. Bäck
ström, direktören K. Michaelson samt bankdirektö
rerna C. Frisk, B. Johansson och E. Thiel: 

Ankarcrona, G.: Två skizzböcker och 111 lösa teck
ningar, blyerts och tusch, 113 nr.

Af teckningarna tillhöra 140 samlingen A: egentliga handteck
ningar, 1 samlingen B: arkitektur- och ornam entsritningar. Samt
liga bladen hafva införts i accessionskatalogen och inordnats i 
samlingen. Porträtt utgöras af 18, öfver hvilka lappkatalog upp
rättats och inordnats i motsvarande katalog öfver graverade por
trätt.
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Arbetet med lappkatalogiserandet af den Tessinska handteck- 
ningssamlingen har fortsatts och omfattar 203 teckningar, af hvilka 
195 franska, hvilka tillsamm ans med de tidigare lappkatalogise- 
rade bladen af samma skola fylla 18 portföljlådor eller volymer, 
sam t 8 tyska. Härmed äro alla de efter den nya metoden m on
terade bladen lappkatalogiserade med undantag af portföljlådorna 
33 och 34, innehållande konstnärsporträtt. (Sirén.)

I I. i). MOTIV FRAN VAXHOLM, (cm. 69x108). Oljemålning af Alfr. Wahlberg.

Museets under detta år förvärfvade handteckningar äro samt
liga utförda af nyare svenska mästare. De 1906 inkom na 15 
skizzböckerna af Alfred Wahlberg kompletteras af de nu inköpta 
5 skizzböckerna, hvilka innehålla talrika i blyerts, sepia eller 
akvarell utförda studier från västkusten, Skåne, Blekinge ocli Små
land samt några få franska orter: Gasny, Biarritz o. s. v. Teck
ningarna förskrifva sig från åren 1882, 1893, 1896, 1898, 1899, 
1900— 1902 och bidraga sålunda att kasta ljus öfver tjugo år af 
konstnärens bana. Det vida öfvervägande flertalet af bladen är 
ägnadt åt landskapet, men figur- och djurstudier förekomma 
äfven. Dessutom inköptes 3 landskapsskizzer i olja af samma 
konstnär, af hvilka den ena visar en vy från Antibes med en 
väg mellan höga löfträd och blommande buskar.
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Bland de öfriga handteckningarna m ärkas tre blad af J. V. K. 
Wahlbom: »Bataille de Latium» (sannolikt ungdomsarbete), Engel- 
brekts mord och en genrescen: ung mor med två gossar, vidare 
två ungdom steckningar af A. L. Zorn: bröstbild af en okänd ung 
herre, svartkrita omkr. 1880, och Spanjorska, sittande halffigur, 
akvarell från Sevilla 1881 samt en stor samling handteckningar 
(figur- och djurstudier) af Gustaf Ankarcrona utförda under åren

Pl. 10. MÅNSKEN. MOTIV FRÅN SÖDRA FRANKRIKE. (cm. 92 x 60).
Oljemålning a f  Alfr. Wahlberg.

1886—92 och naturligtvis af stor betydelse för skildrandet af denne 
konstnärs utveckling. Förutom  svenska motiv förekom ma här 
talrika studier (äfven några porträtt: de norska m ålarne Sigurd 
Moe och Otto Sinding, den tyske skämttecknaren Th. Th. Heine
o. a.) från konstnärens studieår i Tyskland och Norge.

Gravyr samlingen (Looström, Kruse, Folcker, Granberg, Bri- 
sing) har ökals med 1,237 nr, livaraf 434 nr genom köp, 543 nr 
såsom gåfva, återstoden på annat sätt införlifvade med samlingen.

A . K ö p .
Jan. 25. Schutzercrantz, A.: Litografier, 4 nr.



Pl. 11. FÄLLANDE VILDGÄSS.



Oljemålning af Bruno Liljefors.
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Jan. 25.

» 26. 

Mars 1.

» »

» 13.

April 24.
» »

» » 

» »

» » 

Juni 7.

»

10.

Everdingen, A van: Etsningar, 8 nr.
Bode, W.: Die italienischen Bronzestaluelten der Renais

sance. Band I—II. Berlin 1907— 1908, 1 nr.
Eklund, P. B.: Porträttgalleri af fram stående svenska 

män. Ny serie. H. 197—213, 17 nr.
Kopparstick och etsningar (1500— 1800-talet) af italienska, 

franska, nederländska, tyska och engelska skolorna, 
41 nr.

Gemälde des XIV.—XVI. Jahrhunderts aus derSammlung 
von Richard von Kaufmann. Berlin 1901, 1 nr.

Russische Porträts des XVIII, und XIX. Jahrhunderts 
. . . 1762 — 1825 II, 4 samt III, 1—4, 5 nr.

Zorn, A. L.: Etsningar, 28 nr.
Planschverk, hufvudsakligen svenska, däribland ett stort 

antal delar af U. Thersner: Fordna och närvarande 
Sverige, 16 nr.

Tyska etsningar efter tailor i Nationalmuseum, 2 nr.
de Mont, P. : Les primitifs néerlandais des frères van 

Eyck à Breughel le vieux. Reproductions en couleur 
de 50 chefs d’œuvre. Berlin 1907—1908, 1 nr.

Rooses, M.: Fiïnfzig Meisterwerke von Anton van Dyck 
in Photogravure. Leipzig 1900, 1 nr.

Desseins des Edifices, Meubles, Habits, Machines et 
Ustensiles des chinois gravés sur les originaux dessinés 
à la Chine par Mr. Chambers. A Londres MDCCLVII, 
1 nr.

Molinier, E.: La Collection W allace, meubles et objets 
d’art français des XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 
Londres u. à., 100 fotogravyrer med text, 1 nr.

L’Hotel Beauharnais, Palais de l’Ambassade d ’Allemagne 
à Paris, 80 ljustryck med text, 1 nr.

Haglund, R.: C. von Linné, etsning, 1 nr.
Norlind, E.: Litografier, 4 nr.
Moreau-Nelaton, E.: Le portrait h la cour des Valois. 

Crayons français du XVIe siècle conservés au musée 
Condé à Chantilly, 1 nr.

Handzeiclinungen alter Meister aus der Albertina etc. 
Band XII, Lief. 1— 12, 12 nr.
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Sept. 6.

26

»

» 8.

» 25. 

Okt. 25.

» »

» » 

» » 

» »

Nov. 8.

» »

»  »

Dec. 9.

» »

» » 

»  » 

» »

Lessing, J., u. Brüning, A.: Der pommersche Kunst- 
schrank. Berlin 1905, 1 nr.

Lessing, J.: W andteppiche u. Decken des Mittelalters 
in Deutschland, 1 nr.

Zeichnungen alter Meister im Kupferstichkabinett der 
K. Museen zu Berlin, Lief. 17—21, 5 nr.

Tajima, S.: Selected relies of japanese art. Kyoto, 
Japan  1899 — (utgifvandet fortgår) Vol. I—XX. Delvis 
gåfva af direktör Josef Sachs, delvis inköpt, 1 nr.

Bredius, A. u. Schmidt-Degener, F.: Die grossherzog
liche Gemälde-Galerie im Augusteum zu Oldenburg. 
41 Reproduktionen in Photogravure. Mit . . . Text. 
Oldenburg 1906, 1 nr.

Legros, A.: 5 etsningar och 1 litografi, 6 nr.
Brangwyn, Fr.: 3 etsningar och 1 litografi, 4 nr.
Thaulow, F.: Färgetsningar, 2 nr.
Larsson, Karl: Konstnärens mor, etsning, 1 nr.
Grafiska blad af moderna utländska konstnärer (26 

kopparstick och etsningar, 8 träsnitt, 9 litografier), 
43 nr.

Die Soldaten Friedrichs des Grossen von Eduard Lange. 
Mit 31 Originalzeichnungen von Adolph Menzel. 
Leipzig 1853, 1 nr.

Ramiro, E.: Louis Legrand, peintre-graveur. Catalogue 
de son œuvre gravé et lithographié. Paris 1906, 1 nr.

Porträttblad af äldre och nyare utländska mästare, 1 
träsnitt, 9 koppar- och stålstick, 5 litografier, 15 nr.

Porträttblad af hufvudsakligen svenska personer, utförda 
af utländska och svenska konstnärer, 1 träsnitt, 24 
koppar-, stålstick och etsningar, 29 litografier, 54 nr.

Jouvel, Dominique: Notre-Dame de Paris, färgetsning, 
1 nr.

Delteil, Loys: Le Peintre-graveur illustré (XIXe et XXe 
Siècles). Paris 1906 o. följ. 1 nr.

Stiernman, A. A. o. W endelius, J. : En kårt Beskrifning 
om . . . Konung Gustaf Adolfs Grifte-Chor uti Riddar- 
holms-kyrkian i Stockholm. Stockholm 1762, 1 nr.
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Dec. 9. Hofstede de Groot, G.: Jan  Vermeer van Delft und 
Karel Fabritius. Photogravüren nach ihren bekannten 
Gemälden mit Text. Amsterdam, Leipzig u. å., 1 nr. 

» » Kopparstick och etsningar af äldre och nyare mästare,
franska och tyska samt 1 engelsk och 1 svensk, 
13 nr.

PL 12. HAFSÖRNBO. Oljemålning af Bruno Liljefors.

Dec. 9. Porträttblad af svenska personer, utförda af utländska 
och 1 svensk konstnär, 2 kopparstick och 5 litogra
fier, 7 nr.

» 30. Die graphischen Künste, årg. XXX 1907, jäm te bilagor:
Jahresm appe d. Gesellschaft f. vervielfältigende Kunst 
in W ien 1907 samt Die Klostersuppe, etsning af F. 
Schmutzer, 3 nr.

* » Ny Carlsberg Glyptotek. Billedtavler til Kataloget over
antike Kunstvaerker. Kjöbenhavn 1907, 1 nr.
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Dec. 30. Correggio. Des Meisters Gemälde in 196 Abbildungen.
— Donatello. Des Meisters W erke in 277 Abbildungen. 
Klassiker der Kunst X, XI. Stuttgart u. Leipzig 1907, 
2 nr.

» » Die graphische Gesellschaft. III. Albrecht Altdorfers
Landschafts-Radierungen herausgegeben von M. J. 
Friedländer, Berlin 1906. IV. Decalogus Septimania 
Poenalis Symbolum Apostolicum. Drei Blockbücher 
d. Heidelberger Universitätsbibliothek herausgegeben 
von P. Kristeller, Berlin 1907, 2 nr.

» » The Vasari Society for the reproduction of drawings
by old masters, Part II, 1906— 1907, 32 blad, 1 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier (efter 
svenska porträttm ålningar å Gripsholm, målningar af svenska och 
utländska mästare på Boo i Närike, Ehrenstrahlm ålningar å Drott
ningholm o. s. v.), 118 nr. samt 1 fotogravyr efter ett Jenny Lind
porträtt, 1 nr.

B. Gåfvor.

Jan. 25. Af fröken Anna Eurenius, Malmö:
The Dürer Society 1898—1906 (allt hittills utkommet). 
W ith introductory notes by Campbell Dodgson, S. Mon

tagu Peartree and Gustav Pauli. Vol. I—IX, 9 nr.
» » Af d:r J. Six van Hillegom, Amsterdam:

Ett tryckt arbete af J. Six om Paul Potter och gravören 
Pieter Dupont (f. 1870) samt den senares kopparstick 
efter Paul Potters ryttarporträtt af Dirk Tulp, 2 nr.

» » Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1906 2 ex. (före och med skrift), 

4 nr., jäm te bilaga:
Teckningar i Nationalmuseum, utgifna af Föreningen 

för grafisk konst. Rembrandt, Del II, 15 blad, 1906, 
i 10 ex. 1 nr.

» » Af Albert Bonniers bokförlag:
Spadarfvet. Mitt lilla landtbruk. 24 målningar med 

text och teckningar af Carl Larsson, Stockholm 1906. 
1 nr.



PI. 13. GUSTAF VASAS INTAG I STOCKHOLM MIDSOMMARAFTONEN 1523. Väggmålning i olja ai Karl Larsson.
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Jan. 25.

» »

Mars 1.

» 13. 

April 24.

Jun i 7.

» .» 

Sept. 6.

2 5 .

Viktor Rydberg: Romerska sägner illustrerade af Olle
Hjorlzberg, Stockholm 1906, 1 nr.

Af grefvinnan Vilhelmina von Hallwyl, f. Kempe: 
Linnerhjelm , J. C.: Svenska vyer, kopparplåtar till ets

ningar, 11 nr.
Af Paul Heckschers konstförlag:
Rem brandt i Stockholm, planschverk med S fotogra

vyrer, 1 nr.
Af öfverstinnan Maria Fries:
Staaf, K r.: Karlberg förr och nu, tr. hok med färglito

grafier, Stockholm 1872, 1 nr.
Dethleff, F. H. och Müller, C.: Litografier, 11 nr.
Af Mr. Campbell Dodgson, London:
The Plough, träsnitt af R. Bryden efter W. Strang, 

1 nr.
Af W ahlström  & W idstrands bokförlag:
Berömda m ästares taflor. H. 9—19, 11 nr.
Af grosshandlare M. Philipsen, Köpenhamn :
Danska och andra utländska konstnärliga affischer, 

346 nr.
Af liofrättssekreteraren A. Durling:
Notifikation om Elias Martins död d. 25 jan. 1818, 

graverad kopparplåt af okänd mästare, 1 nr.
Änkefru Hilda Seippels testamente:
Lindström, Karl Johan: Panoram a delle scene populari 

di Napoli, 1831—32, 1 nr.
Af grosshandlare M. Philipsen, Köpenhamn:
Danska och andra utländska konstnärliga affischer, 

51 nr.
Af konstnären H. Haberl, München, genom K. Ecklesia
stikdepartem entet:
Haherl, H.: Etsningar, inlagda i portfölj med handskrif- 

ven dedikation till Nationalmuseum i anledning af 
konung Oscar It:s och drottning Sofias guldbröllop 
13 nr.

Af konstnären A. H. Hägg, England:
Hägg, A. H.: Burgos Cathedral 1907, etsning, 1 nr.
Af direktör Josef Sachs:
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Okt. 25.

Dec. 9.

»

» 30.

Tajima, S.: Selected relics of Japanese art, delvis gåfva, 
delvis inköpt (se sid. 38).

Af konsthandelsfirm an Galérie d’art décoratif, Paris, 
genom Mr. J. Bramson:
Brangwyn, Fr.: Un arbre å Ham mersmith, etsning, 1 nr. 
Af v. häradshöfding Knut Tillberg och konsul G. Zätter- 
ström :
Brangwyn, Fr.: Håleurs å Bruges, etsning, 1 nr.
Af v. häradshöfding Knut Tillberg:
Nolde, E.: Grafiska blad, 21 träsnitt, 7 etsningar och 

1 litografi, 29 nr.
Af f. d. landshöfding C. A. T. Björkman:
Biurman, G.: Graveradt titelblad med Ulrika Eleonora 

d. y:s apoteos, 1 nr.
Af konsul G. Zätterström :
Goya, F r.: Los proverbios, etsningsverk, Madrid 1891, 

1 nr.
Af f. d. landshöfding C. A. T. Björkman:
Kullberg, J. A.: Afskedspredikan, litografi, 1 nr. 
Furuträd, G. Chr.: Utsikt vid Haga, etsning, 1 nr.
Af d:r J. Kruse:
Bergquist, C. och Thelott, J. Ph.: Porträttgravyrer, 2 nr.

Dessutom hafva diverse fotografier efter konstverk skänkts af 
professorerna T. Tullberg och S. G. Clason, Uppsala, änkegrefvin- 
nan E. W achtmeister, Kulla Gunnarstorp, mr. E. L. Martin, Port 
Elizabeth, Sydafrika, professor E. Wrangel, Lund, d:r F. Beckett, 
Köpenhamn, öfverstinnan M. Fries, herr Justus Cederquist samt mu
seets tjänstem än, 37 nr, hvarjämte en färgautotypi efter en Boucher- 
teckning i Tessinska handteckningssamlingen öfverlämnats af J. 
Cederquists anstalt och ett ljustryck efter en Jordaenstafla af kom 
mittén för Jordaensutställningen i Antwerpen 1905, 2 nr. Foto
grafisamlingen har ytterligare ökats med af fotografen A. Blomberg 
och J. Cederquists anstalt i vederbörlig ordning aflämnade 247 nr.

Etsningssamlingen har ytterligare ökats med 5 nr Elias Martin- 
blad (»Martins Schola») genom byte med herr Birger Helleberg, 
Norrköping, och planschverksamlingen genom dels 5 från bok
samlingen öfverförda nr, dels det af K. ecklesiastikdepartementet
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öfverlämnade, med statsanslag utgifna verket: A history of oriental 
carpets before 1800 by F. R. Martin, 1 nr.

Årets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i samlin
gen, fördelar sig på följande sätt: gravyrer och etsningar 236 nr, 
litografier 73 nr, fotografier 402 nr, fotomekaniskt tryck (fotogra
vyrer, ljustryck, autotypier) 3 nr, konstnärliga affischer 397 nr, 
planschverk och böcker 114 nr, graverade plåtar 12 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer, litografier och 
fotogravyrer, hvilka fram ställa porträtt (gravyrer 88 nr, litografier 
44 nr, fotogravyrer 1 nr), samt öfver Elias M artin-etsningar (5 nr) 
och årets accession al planschverk (114 nr) har lappkatalog upp
rättats (Kruse), likaså öfver äldre svenska gravyrer bokstafven L 
(forts.) (Looström) samt af de under året inkom na gravyrerna öfver 
hela den nederländska (16 nr) och hela den engelska skolan (20 nr) 
äfvensom 21 franska och 5 svenska gravyrer (Kruse).

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna har under året dessutom omfattat italienska skolan, 
hela ok lavforma Let, äfvensom folioformatet A— B (Brising) samt 
franska skolan, oktavformatet Gérardin— Hutin (Granberg).

Ornamentsticksamlingens slutliga systematiska uppdelning 
och ordnande för studieändam ål har under året afslutats (Folcker).

Årets förvärf af äldre gravyrer har hufvudsaldigen utgjorts af 
ett femtiotal blad, flertalet porträtt, inropade vid auktioner i Bu- 
kowskis konsthandel d. 13 Febr. och 14 Nov. I synnerhet vid 
det förra tillfället, då prof. M. Sondéns utländska gravyrsamling 
gick under klubban, förvärfvades flera utm ärkta gravyrer af itali
enska, franska, nederländska, tyska och engelska skolorna från 
1500-talet till 1800-talet. Häribiand m ärkas två kopparstick af 
italienaren Ch. Alberti (1553— 1615) den ståtliga Flykten till Egyp
ten (B. 15) och S. Bernhard af Siena (B. 47) samt fyra sällsynta 
träsnitt: 2 form snitt af N. Boldrini (f. i början af 1500-talet, verk
sam i Venedig till omkr. 1566) efter Tizian, Milon anfallen af 
lejon, Passavant 70, det senare tillståndet med Goltzius’ signatur 
och årtalet 1598 (det tidigare tillståndet sign. H S B  1533 finns 
förut i samlingen) och S. Franciscus (Pass. 59) samt 2 af de be
kanta skickliga klärobskyrsnitten af A. M. Zanetti (omkr. 1680— 
1757), efter teckningar af Parmigianino i konstnärens egen sam-
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ling, båda m adonnafram ställningar (B. 34, II o. 38, I). Bland de 
franska bladen m ärkas åtskilliga porträttstick af den klassiska 
gravörskolan på 1600- och 1700-talen såsom Fr. Chéreau’s (1680— 
1729) porträtt af Boileau-Despreaux efter H. Rigaud (Lebl. 18) 
och af M. Fr. Geoffroy efter Largilliére (Lebl. 28), P. Drevet’s 
(1663—1738) porträtt af J. N. Colbert (Lebl. 39, I), efter H. Rigaud, 
G. Edelinck’s (1640 1707) bröstbilder af L. Moreri efter De Troye
och J. Rouillé efter Nanteuils målning ad vivum 1655 (Rob.-Dum. 
280, II och 273), vidare B. Lepicié’s (1699—1755) helfigursporträtt 
af Ant. de la Roque halfliggande i en park, i hvilken faun och 
nymfer ses, efter målning af W atteau, ett mästerligt stick i ett 
förstklassigt exemplar. En vacker etsning af F. JBoucher (1703 
— 1770), genrescen med ett ungt par i landskap (ej upptagen af 
Lebl. el. Andr.) bör äfven näm nas; den är signerad: »Bouclier 
sculpsit». Anmärkningsvärda äro äfven ett etsadt själfporträtt 
(Franke 1) af den i Rembrandts art arbetande J. P. Norblin de 
la Gourdaine (1745—1830) samt en stor etsning Les chanteurs 
(Beraldi, sid. 178) af den till Fontainebleauskolan hörande Ch.-E. 
Jacque (1813—94), hvilken äfven är representerad i museets mål- 
ningssamling.

Bland nyförvärfvade nederländska blad m ärkas likaledes främst 
flera verk af de stora porträttgravörerna från 1600-talet. W. J. 
Delff (1580—1638) blef sålunda ytterligare företrädd genom por
trätten af J. Rolandus efter C. van der Voort, J. Buyesius efter 
J. Ravesteyn och Felix a Sambix efter Mierevelt (Franken 77, I, 
16, II o. 78, II), J. Suyderhoef (verksam 1641—69) genom bil
derna af A. Beeckerts A. Thienen efter I. D. Vos, Th. Bartholinus 
efter K. van Mander samt den präktiga bröstbilden af sedermera 
engelske konungen W ilhelm III af Nassau—Oranien som gosse 
inom en bred bård af lekande putti efter G. Honthorst (Wussin 
9, 8 och 99, II), Corn. Visscher (1629—58) genom porträtten af 
Maximilian af Österrike efter L. van Leyden och Filip IV af Spa
nien efter Rubens (W ussin 91, III och 96, III), J. Louijs (f. 1600, 
dödsår obekant) genom de af rika ornam éntala graverade ram ar 
omgifna praktfulla bröstbilderna af Filip IV:s gemål Elisabet 
efter Rubens (motstycke till samme gravörs bild af konungen* som 
förut finnes i samlingen) och den spanske fältherren A. Spinola 
efter van Dyck (Andr. 8 och 4) samt slutligen en af de tidigaste
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mezzotintgravörerna Abr. Blooteling (1634—efter 1687, den s. k. 
»vaggans» förmodade uppfinnare) genom svartkonstporträttet af 
W. Heemskerk efter F. v. Mieris (Lebl. 135). A. v. Everdingen 
(1621—75), som enligt livad O. Granberg bevisat, uppehållit sig 
äfven i Sverige, blef ytterligare företrädd genom 8 landskapsetsnin- 
gar (Drugulin 1, III, 2, III, 26, III, 28, V, 47, III, 53, I, 98, III 
o. 104, VI).

För öfrigt förekomma bland de nyförvärfvade utländska gra
vyrerna en del porträtt af svenskar, såsom Jenny Lind (5 blad), 
Berzelius m. fl.

Samlingen af modern grafisk konst har under året vunnit 
en betydande tillväxt, särskildt tack vare det i Berlin genom de 
af amanuensen dr Kruse på uppdrag af Nämnden verkställda 
inropen vid auktionen å ham burgaren d:r M ohrmanns sam
ling den 29—30 okt., då 43 grafiska blad förvärfvades. Härige
nom blefvo så beröm da mästare som fransm ännen J. F. Millet 
(1814—1875) och A. Rodin (f. 1840) första gången representerade 
i gravyrsamlingen, den förre med etsningarna Les glaneuses, Les 
bêcheurs och La grande bergère (L. Delteil 12, II, 13, IV och 18), 
den senare med porträtten af Henri Becque och Victor Hugo, 
båda kallnålsgravyrer. Tre andra fransmän, M. Desboutin (1822— 
1823?—1902) bekant som målare och kallnålsgravör, Paul Hellen, 
en firad modern kallnålsgravör, och Richard Ranft (f. 1862), i syn
nerhet färgetsare, blefvo likaledes företrädda, ehuru blott med ett 
blad hvardera.

Af engelsmännen F. Segmour Haden (f. 1818) och J. A, Mac- 
Neill Whistler (1834— 1903), båda förut representerade af några 
blad, förvärfvades, af den förre den 1865 utförda etsningen Little 
Calais pier (Beraldi 87), af den senare ett blad ur den berömda 
sviten »Sixteen etchings of scenes on the Thames», kallad »Rother- 
hithe» (1860), en god exponent för konstnärens klara, distinkta 
stil vid denna tid.

Den belgisk-franske konstnären F. Rops (1833—98) blef y tter
ligare representerad med ett af sina gedignaste arbeten, litografien 
Ju if et Chrétien (Ramiro 103).

Den m oderna tyska skolans Altmeister A. Menzel (1815—1905) 
blef nu företrädd som etsare af det liffulla bladet Italieniscli 1er-

35
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nen (1889) i ett ypperligt signeradt exemplar på japanpapper; 
äfven en litografi af hans hand förvärfvades, ett fantasirikt konst- 
föreningsblad för Polsdam 1886. Till museets vackra samling af 
K . Stauffer-Berns (1857—91) gravyrer kom nu etsningen Die Zwang- 
losen (Lehrs 21, IV), hvilken i 5 bröstbilder af bildar vänner till 
konstnären. Af Max Klinger (f. 1857), likaledes ganska väl re
presenterad i samlingen, förvärfvades en intressant färggravyr 
Leuckaert-adressen (1895), visande Penelope sittande i grubbel 
fram för sin väf, där hon framställt paradiset med Adam och Eva. 
En annan af det nutida Tysklands mest fräjdade grafiker, E. M. 
Geijger (f. 1861), blef företrädd med en »Stichradierung» utförd 
med öfverlägsen skicklighet 1888 i Montreux och visande en u t
sikt af promenaden därstädes vid Geneversjön med en aflöfvad 
platan i förgrunden. Af Hans Thoma (f. 1839) slutligen, svag som 
etsare men framstående som litograf, förvärfvades etsningen Mut
ter und Kind (1901) samt 5 stora färglitografier i utsökta tryck 
med egenhändig signering, Huter des Thales, Geiger am Mond- 
schein, Landschaft mit Halm, Sommerabend an der Nidda och 
en bröstbild af storliertig Fredrik af Baden. Ett par vackra vyer 
från Hamburg, etsningar af Peter Halm (f. 1854) och ännu en del 
andra tyska blad förvärfvades, däribland de 6 träsnitten efter Alfr. 
Rethels berömda Dödsdans (1848) och ett par ex-libris af Joseph 
Satt ler (f. 1867).

Vid den i Konstföreningen anordnade utställningen af de engel
ska grafikerna A. Legros (f. 1837) och Fr. Brangwgn (f. 1867) för
värfvades, af den förre etsningarna La péche å la truble (Beraldi 
90, II), La ferme de Brieux, Lever du soleil (Souvenir dTtalie), 
Le départ (ur serien Le Triomphe de la Mort) och konstnärens 
själfporträtt jäm te en litografi, porträtt af A. Tennyson, af den se
nare etsningarna Construction du nouveau musée de Kensington, 
Vieilles maisons de Gand och Démolition du Caledonian jäm te en 
litografi Dans un pressoir en Espagne. Brangwyn blef dessutom 
företrädd äfven som landskaps- och figuretsare genom tvenne 
gåfvor, i det konsthandlaren J. Bramson öfverlämnade bladet Un 
arbre å Ham mersmith och v. häradshöfdirig K. Tillberg och 
konsul G. Zätterström bladet Håleurs å Bruges. Härigenom hafva 
dessa båda märkliga, af en mansålder skilda engelska grafiker, 
den ene hela den moderna engelska gravyrskolans Altmeister och
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uppfostrare, den andre samma skolas för närvarande kanske mest 
uppm ärksamm ade och kraftige representant, blifvit väl företrädda 
i museet. Genom gåfva af en tjänstem an vid British Museums 
gravyrsamling, Mr. Campbell Dodgson, har en i museet ännu ore
presenterad engelsk grafiker, som synes vara nära nog lika mycket 
uppmärksammad i sitt hemland som Brangwyn, William Strang 
(f. 1859) blifvit åtm instone medelbart företrädd af det kolossala 
träsnitt (sammansatt af 9 stockar), som Robert Bryden utfört efter 
hans teckning The Plougli (1899). Bladet, hvilket uppfodrats på 
väf och upphängts i gravyrsalen, lär vara utfördt för engelska 
skolor och utm ärker sig för en enkel och kraftig teknik med an
knytning till 1500-talets träsnitt.

En ung dansk-tysk grafiker Em il Nolde (f. 1867), hvilkens ar
beten på senaste tiden börjat väcka uppm ärksam het (se en arti
kel om honom af G. Schiefler, Zeitschrift f. bildende Kunst 1907, 
Nov.) har blifvit företrädd i samlingen genom såväl flere träsnitt 
och etsningar som en litografi, samtliga skänkta af v. häradshöf- 
ding Knut Tillberg. Såsom prof på norrm annen Fritz Thaulows 
(1847— 1906) bekanta färgetsningar ha tvenne blad inköpts, Cygnes 
och Transatlantique.

Museets enastående samlingar af Zorns och Karl Larssons gra
fiska verk hafva under året ökats genom inköpet af 28 Zorn-ets- 
ningar, dels nya, dels ytterst sällsynta tidiga blad samt 1 Karl 
Larsson-etsning, den 1904 för en af Max Lehrs i Dresdens kop- 
parstickskabinelt s. å. anordnad utställning af konstnärers bilder 
af sina mödrar utförda halffiguren af hans mor, etsad i svag 
syra, så att intrycket blir snarlikt det af en lätt kallnålsgravyr.

Litografisamliugen har förutom med de ofvan om näm nda 
bladen af moderna utländska grafiker samt 4 blad — skånska 
slättvyer — af en uppm ärksam m ad skånsk konstnär Ernst Nor- 
lind (f. 1877) hufvudsakligen ökats med svenska porträtt, däribland 
flera af Jenny Lind.

Plaiiscliverksamlingen har ökats med ett betydligt antal 
dyrbara arbeten öfver skulptur, måleri, grafik och konstslöjd. 
Bland dessa förljäna tvenne att särskildt framhållas. Genom 
gåfva af fröken Anna Eurenius och välvillig förmedling af det 
engelska Dürer Societys hederssekreterare Mr. Campbell Dodgson
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liar en fullständig serie af näm nda sällskaps för Durerforskningen 
ytterst viktiga publikationer kunnat anskaffas. Dels genom en gåfva 
af direktör Josef Sachs, dels genom inköp har det från Japan 
med japansk och engelsk text utgifna praktverket Selected relics

Pl. 14. DAMSEKRETÄR I INLAGDT TRÄ. 1600-talets slut.

of Japanese art förvärfvats. I 1,000 afbildningar, delvis i färg af 
de yppersta japanska konstverk i skulptur, målning och grafik, 
åtföljda af utförlig text, läm nas här en öfversikt af hela den ja 
p an sk a  konstens utveckling.

Under tiden 20 ju li—6 september pågick i gravyrsalens södra 
afdelning en (af Kruse och Brising) i tvenne tillfälligt insatta bord
montrer anordnad utställning af adresser, som med anledning af
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Linnéjubileet ingått till Vetenskapsakademien från in- och u t
ländska akademier och vetenskapliga samfund.

I museets öfre vestibul ägde under 14 dagar från den 24 sep
tember rum en (af d:r Kruse anordnad) utställning af 30 grafiska 
blad af svenska konstnärer, utgörande ett urval af dem, som in
kommit till Föreningens för grafisk konst i anledning af dess 20- 
årsjubileum utlysta pristäflan.

Slutligen pågick i tornsalen 5 novem ber—4 december en (af 
Kruse anordnad) utställning af de grafiska blad, som inköpts å 
Legros-Brangwyn-utställningen och vid den M ohrmannska auktio
nen i Berlin, hvarjämte de inköpta Thaulow-etsningarna äfvenle- 
des exponerades.

15 stycken nytryck af i museet befintliga graverade kopparplå
tar hafva afsändts till svenska legationshotellet i Konstantinopel 
och 13 d:o öfverlämnats till K. ecklesiastikdepartementet på ve- 
derbörandes begäran för att i dess lokaler uppsättas.

Konstslöjdsamlingeii (Looström, Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsam m ans 280 nr, af hvilka 5 

förvärfvats genom köp samt 275 erhållits i gåfva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda, enligt 

en af e. o. amanuensen E. G. Folcker uppgjord beräkning:*

Vid 1906 års Tillväxt
Summai slut 1907

Keramiska föremål ................................... 5,269 201 5,470 !
G la s ................................................................... 891 14 905 i
Emalj ............................................................... 586 2 588
Guld och silfver ........................................ 522 36 558
Ur .................................................................. 365 — 365
Oädla metaller ............................................. 1,022 5 1,027 i

Möbler, träföremål ................................... 638 12 650
Elfenben o. d..................... ........................... 166 6 172
S te n .................................................................... 249 1 250
Textil konst ................................................. 1,053 3 1,056
Diverse .......................................................... 611 — 611

Summa 11,372 280 11,652
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Mars 1. Porträttmedaljong i elfenben af Ludvig VI, landlgrefve 
af Hessen.

April Damsekretär i rikt m arketeriarbete, prydd med natura
listiskt behandl. blommor, bladslingor, m askaroner 
m. m. i Paul Androuet du Gerceaus genre. Prakt- 
pjäs från 1600-talets senare del. Inköpt med bidrag 
af grefvarne Karl Bonde, W. v. Hallwyl, bankiren D. 
Malmberg, grosshandlaren W. Olsson, generalkonsul 
A. P. Persson, legationsrådet Fr. Rappe, bankofull
mäktigen K. A. Weber, fru Caroline W ijk, grosshand
laren P. M. W ikström, fondmäklaren N. Asp och 
stadsm äklaren T. Brandelius.

Sept 6. Handtag af silfverfiligran (till en klocksträng). 1600- 
talets slut.

Dec. 21. Kista af päronträ med rika inläggningar i ben (riks
amiralen Klas Flemings och hans husfrus, Ebba 
Stenbocks, vapen). 1500-talets slut.

Enl. Kungl. br. d. 12 juli (på förslag af statens inköpsnämnd) 
Vårvinter», hautelisse-väfnad komp. af G. Fjsestad.

B. Gåfvor.

April 2. Af änkefru Sofie Falk, f. Gauffin:
Lykta (takampel) af slipadt glas. 1800-talets senare del.

» 24. Af fru Augusta Sahlstedt:
Duk af linnedamast med inväfda allegoriska scener 

framställande världsdelarna. 1700-talets början.
» » Af »syskonen Schutzercrantz»:

Tre statyetter i skulpteradt elfenben — Flora, apostlarna 
Petrus och Jakob d. y. Sydtyska arbeten 1600-talets 
slut.

Juni 7. Af hofjuveleraren Karl Feron:
Ett par kandelabrar af silfver efter ritning i gustavi

ansk stil af Hugo Hörlin, utförda å firman G. Möllen- 
borgs verkstad i Stockholm år 1899.

Af biskopinnan Charlotte Rundgren, f. Maule (enl. 
testamente i jan. 1900):



r
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Juni 7,

Sept. 6.

» »

» »

» »

Vas af porslin, med blommor i färger och guld och 
grepar i form af förgyllda ödlor. (Vasen hemförd 
från Kina af gifvarinnans farfar, d. v. superkargen 
vid Ostindiska kom paniet James Maule, f. 1743, chef 
för kompaniets kontor i Kanton 1771—81, krigsråd 
1794, död 1805). Kina. 1700-talets senare del.

Ett par vaser i emalj på koppar med kartuscher, hvari 
figurer på botten af blommor, allt i rika färger. Kina. 
1700-talets midt.

Af ryttm ästaren Axel Killander:
Kopp med fat af porslin: med svenska adliga famil

jerna Gyllenschrufs och Gyllenskepps alliansvapen i 
färger. (Sedermera kom m endörkaptenen Nils Gustaf 
Gyllenschruf, gift 1748 med Petronella Gyllenskepp.) 
Kina. 1700-talets senare del.

Af fru Hilda Seippel, f. Roth, genom testamente d. 1
mars 1905:
En samling (243 nummer) af möbler, konstmobilier, 

porsliner, fajanser, glas, silfver och bijouterier till ett 
värde af 30,000 kronor, utvalda ur hennes och hennes 
framl. makes grosshandlaren August Seippels dödsho.

Af hr Fredr. Löwenadler, London:
Knif och gaffel af stål med skaft af horn i form af ryl- 

tarstöflar. 1700-talets början.
Af M. Marcelle Levesque, Stockholm:
2 st. väggpannåer sam m ansatta af hvardera femtio ka

kelplattor — Tunis.
Af majoren Axel B. von Schinkel:
Bägare af porslin, prydd i europeisk stil med emalj

färger. Kina. 1700-talet.
Af konsthandlaren K. U. Palm:
2 st. tallrikar af flintporslin prydda med Bell man s-sce

ner i tusch med inskrifter. Rörstrand.
Käppknapp af porslin i blå camaieu. S:t Cloud. 1700- 

talets förra del.
Sked af porslin, prydd med blommor i naturliga färger. 

(»Deutsche Blumen). Meissen. 1700-talets midt.
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Sept. 25. Af fru Anna Retzius, f. Hjerta:
Delar af en bordsservis (9 pjäser) i flintporslin.

Wedgwood omkr. 1800. 
» » Kanna i lergods prydd med figurreliefer, grågrön glasyr.

Modern tillverkning fr. Massier et Co. Vallauris.
» » Sidenbrokad, ett stycke (76x56 cm.) blomm önster i

1700-talets stil.

U

I denna konstslöjdsamlingens tillväxt intages främsta platsen af 
den näm nda damsekretären (Pl. 14, 15), som, tack vare stora b i
drag af enskilda konstvänner kunde förvärfvas för museet. Priset 
å densam m a var 9,000 kronor. Rörande dess historia känner 
m an, att den tillhört Mälsåkersamlingen.

Den är ett franskt praktarbete från 1600-talets senare del i 
inlagdt mångfärgadt trä, i hvilken dekoration äfven elfenben och 
tenn förekomma, det förra som prydnadsm otiv i form af in 
fällda blommor, det senare som ramverk kring de med blomster, 
fåglar och insekter m. m. prydda fälten. Denna möbel, som i 
form och teknik ansluter sig till den franske konstsnickaren 
André-Charles Boules (f. 1642, j* 1732) arbeten, visar sig hvad de 
använda m önstren i inläggningen beträffar vara utförd efter teck
ningar af Paul Androuet Du Cerceau, (f omkr. år 1710), såsom 
fram går af hans »Divers ornements de feuillages en forme de 
panneaux å l’usage de ceux qui excereent le dessein», utgifna i 
Paris hos F. de Poilly, som dog år 1693.

Den äldsta möbeln, som under året förvärfvats, är den från 
friherre Erik Leijonhufvud, Nissafors, inköpta kistan af päronträ 
prydd med ett stiliseradt, symmetriskt bladornam ent i graveradt 
och inlagdt ben (Pl. 16— 18). Hvad denna möbels historia be
träffar uppgaf traditionen, att den tillhört Gustaf Vasas andra ge
mål, drottning Margareta Leijonhufvud, och att det skulle varit i 
denna kista hon krupit in, när konungen kom och friade år 1536. 
Oafsedt att kistans små dimensioner (h. 65.5, b. 96, djup 61 cm.) 
göra, att den omöjligen kunnat tjäna till gömslälle för en fullväxt 
kvinna, talar kistans hela form och ornering emot ett så tidigt
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Pl. 16. BRUDKISTA MED RIKSAMIRALEN KLAS FLE- 
MINGS OCH HANS MAKAS FRIH:AN EBBA 
STENBOCKS VAPEN I INLAGDT BEN. 1570-talet.

PL 17. FRÅN LOCKET TILL BRUD Pl. 18. FRÅN LOCKET TILL BRUD 
KISTAN: FLEMINGSKA KISTAN: FRIH. ÄTTEN
VAPNET. STENBOCKS VAPEN.

tillverkningsår. Också säga oss de å locket ingraverade vapnen, 
att den är af senare datum. Dessa äro nämligen de friherrliga 
ätterna Flemings och Stenbocks till Torpa, hvilka såsom också
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fram går af de i vapnen ingraverade initialerna C. F. F. och E. G. 
angifva, att kistan tillverkats för riksamiralen och riksm arsken fri
herre Klas Fleming och hans fru Ebba Gustafsdotter Stenbock 
till Torpa, hvilka gifte sig år 1573. Den har då sannolikt varit 
hennes brudkista. Att den sedan gammalt befunnit sig i den 
Leijonhufvudska släkten beror väl därpå, att friherrinnan Ebbas 
m or hette Leijonhufvud. Traditionen att den tillhört en drott
ning kan möjligen förklaras däraf, att Ebba Stenbock var syster 
till Gustaf Vasas tredje gemål drottning Katarina Stenbock.

Den starka tillväxten under året — betydligt större än under 
något år sedan 1897 — beror på de många gåfvor, som samlingen 
fått mottaga af enskilda konstvänner, och främ st af den storar
tade donation, som genom änkefru Hilda Seippels ofvannäm nda tes
tam ente tillfallit museum. Det var så godt som uteslutande konst- 
slöjdafdelningen, som riktades genom denna donation. I testa
mentet förordnades, att samtliga i hennes efterlämnade bo befint
liga konstföremål, intill ett behörigen uppskattadt värde af 30,000 
kronor, skulle tillfalla museum. Sedan värdering ägt rum  af u t
sedda sakkunnige, uppdrog Nationalmusei nämnd åt intendenten 
och e. o. amanuensen E. G. Folcker att upprätta förslag å de 
föremål, museet borde utvälja. Sedan detta skett, sam m anträdde 
Nämnden i sterbhuset och verkställde det definitiva urvalet.

Så tillföllo inalles 245 föremål — däraf nio möbler, trettiofyra 
föremål i ädla metaller, ett dussin gamla glaspokaler, en stor vas 
af älfdalsporfyr, fattad i guldbrons och med två bevingade, horn- 
blåsande sjönymfer i brons som grepar o. s. v. — museum, hvilka 
alla införlifvades med konstslöjdsamlingen, utom två nämligen det 
ofvannäm nda alplandskapet af norrm annen Thomas Fearnley och 
K. J. Lindström s gravyrverk (folkscener från Neapel). I det Seip- 
pelska boet fanns visserligen ett antal m ålningar och skulpturer, 
men de voro icke museimässiga.

Omkring fyrtio år hade herr och fru Seippel följt med på konst
m arknaden, särskildt på Bukowskis auktioner, så att deras bo 
vid deras frånfälle räknade omkring 800 konstslöjdföremål, bland 
hvilka keram iken intog hedersplatsen. Möblerna voro i allm än
het af mindre betydelse, dock fanns här ett och annat af större 
värde. Bland dessa utvaldes för museum en rokokobyrå i bukig
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form med inläggningar i olika färgadt trä samt ovanligt rika be 
slag af förgyld brons. Den är enligt signaturen utförd af konst
snickaren Ludvig Neijber (f. 1726, f  1798), som hade verkstad 
här i Stockholm från och med år 1756 och är bekant genom ett 
flertal präktiga möbler, särskildt på Drottningholm. En annan 
m ärklig möbel är ett litet bijouteri-skåp af ebenholz från 1600- 
talets förra del med beslag af silfver och med en mängd å dörrar

v j
Pl. 19. MINIATYRSKÅP AF EBENHOLZ MED IN

LAGDA ELFENBENSPLATTOR.
1600-talets början.

och lådor infällda m iniatyrm ålningar på elfenben, framställande 
illustrationer till ordspråk och sedelärande fabler (Pl. 19).

I den keramiska afdelningen låg, såsom näm ndt är, samlingens 
tyngdpunkt. Omkring 180 num m er öfverflyttades. Bland de många 
fabriker, som där voro representerade, intager Den kongelige fab
rik i Köpenhamn en synnerligen bem ärkt plats, genom ett 20-tal 
föremål (Pl. 20), som tala godt för den höga ståndpunkt, denna fab
rik intog under 1700-talets senare del. Främ st ha vi bland dem att 
fästa uppm ärksam heten på de två stora bålarna med tillhörande



lock (diameter 31 cm.) prydda med praktfulla blomsterknippen 
och med monogrammen A. H. och C. S. H., bildade af hopgytt
rade små blommor samt med de stora citronerna på locket, 
allt förträffligt målad t och signeradt med de vanliga tre ström 
m arna i blått och H HE i svart. Här ha vi också att lägga märke 
till de allegoriska grupperna som framställa väldsdelarna — Afrika 
under bilden af en kolsvart negress, iklädd ett hvitt guldsticka dt 
linne och med ett elefanthufvud som hufvudbonad, hvars långa 
snabel står rätt ut i luften och bredvid henne ett lejon; Amerika 
som är framställdt som en ung naken kvinna, sittande bland den 
höga vassen, ur hvilken en alligator kryper fram o. s. v. Bland 
denna fabriks tillverkningar träffa vi också fyra biskviter, af hvilka 
den stora gruppen, Europas bortförande, utm ärker sig för en verk
ligt konstnärlig modellering och antagligen är en af de ovidiska 
grupper, som på 1790-talet utfördes af modellören A. M. Hald. 
En för tiden typisk »antik héros» har ett särskildt intresse såsom 
signerad och daterad Holm 1780, således utförd af danske bildhug
garen Jesper Holm, en konstnär, i hvilken man då ville se en 
andre Thorvaldsen men som helt anspråkslöst slutade sin åttio- 
åriga bana som modellör vid den gamla porslinsfabriken.

Af öfriga fabriker innehåller gåfvan flera värdefulla Meissen- 
fabrikat, främst en af Johan Kändler, Meissenfabrikens ypperste 
modellör, på 1730-talet modellerad figur i färger: den liraspelande 
tiggaren. Om samme konstnärs eleganta formgifning erinrar grup
pen Nymf med Bacchusbarnet, som tillhört en af de stora bords
uppsatser, som voro Meissenfabrikens specialitet, sannolikt samma 
uppsats, till hvilken en förut i museets samling befintlig nymf 
lekande med en amorin hör. Äfven andra tyska fabriker, såsom 
Berlin, W ien (gruppen Tiggarparet), Höchst, Frankenthal, Lud- 
vigsburg (Den sittande violon cellspelaren) m. fl. äro lyckligt re
presenterade. På detta område fram står för öfrigt Sèvresfabriken. 
Inalles har museets samling af äldre Sèvres-arbeten genom den 
Seippelska donationen ökats med åtta nummer. Dyrbarast, och 
en pärla bland den världsberömda fabrikens biskvittillverkning, är 
en liten grupp »L’amour médecin» (PI. 21), som modellerats 1780 
och framställer Amor i en halfväxt ynglings gestalt, sittande vid ett 
bord, hvarpå Eskulapii symboler, tuppen och ormen; framför 
kärleksguden står i halft knäböjande ställning en ung flicka med

•i 8 N A  T l O N ALM U SEI IN T E N D E N T S Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖR 1907.



Pl. 20. PORSLINSPJESER TILLHÖRANDE FRU HILDA SEIPPELS TESTAMENTE.
Samtliga utförda vid den Kungl. fabriken i Köpenhamn 1700-taIcls senare del.
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blygt nedslagna ögon. Amor har just fattat hennes vänstra arm 
för att räkna pulsslagen, allt fram ställdt med en skälm sk gratie. 
Afven den äldre svenska keram iken var förträfflligt företrädd, 
Rörstrand bland annat med en utsökt vacker rokokoterrin, date
rad 1767, och Marieberg med ett par praktvaser från 1771. Och 
museets kinesiska porslinssamling riktades också, med ett fyrtio
tal värdefulla pjäser, däribland ett par kolossala vaser i kungsblått 
med polykroma blommor, fåglar och skalbaggar i emaljfärger och 
guld, vidare ett par grupper af fåglar och träd i lialft naturalis
tisk formgifning, hvilka sällsynta pjäser utgöra egendomliga, ehuru 
ej fullt så lyckade försök att imitera den europeiska smaken. Af

Pl. 21. L AMOUR MÉDECIN.
Grupp af Sevres-biskvit.

särskildt intresse för vårt land äro tre s. k. vapentallrikar, med 
familjerna Brahes, von Höpkens och Nordencrantzs vapen i syn
nerligen prydliga exemplar.

Bland öfriga gåfvor må särskildt fram hållas de af syskonen 
Schutzercrantz skänkta elfenbensstatyetterna fram ställande apost
larna Petrus och Jakob den yngre samt en allegorisk kvinnofigur, 
Flora (Pl. 22), samtliga från tiden omkring år 1700 och sannolikt 
sydtyska arbeten, vittnande om den höga ståndpunkt, elfenbenssni- 
deriet då intog, särskildt i södra Bayern och W urtemberg.

Så äro till sist att näm na de två stora, af hofjuveleraren Karl 
Féron skänkta silfverkandelabrarna, lika dyrbara som karakteris
tiska prof af svenskt silfversmide vid 1800-talets slut. De äro 
komponerade af framlidne arkitekten Hugo Hörlin i en m oderni
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serad gustaviansk stil och utförda på den möllenborgska verk
staden i Stockholm. Som bekant är det ej första gången, som 
denna firmas chef ihågkommit museum med dyrbara prof på 
firmans välkända arbeten.

Pl. 22. ELFENBENSSTATYETTER: FLORA, SAMT APOSTLARNA PETRUS 
OCH JAKOB D. Y. Sydtyska arbeten omkr. år 1700.

Liinné-litställning. Med anledning af den under året firade 
tvåhundraårsfesten till Karl von Linnés minne har i museet en 
Linné-utställning varit anordnad.

Då åtskilliga minnen af blomsterkonungen, såsom porträtter, 
m anuskript, tryckta arbeten, medaljer, personliga tillhörigheter 
m. m. förvaras af olika statsinstitutioner, syntes det lämpligt att 
för anordnande af en m innesutställning sammanföra dessa i Na
tionalm useum, helst som andra institutioner, hvilka kunnat komma
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i fråga, saknade plats eller tillfälle att anordna en sådan utställ
ning.

Denna skulle dock, äfven med anlitande af alla offentliga sam 
lingar, blifvit af skäligen ofullständigt och opersonligt innehåll, 
om icke till disposition ställts ett par enskilda samlingar, hvilka 
på ett alldeles sällsynt sätt voro ägnade att komplettera utställ
ningen och åt densamma förläna en intressant personlig prägel.

Hos två af Karl von Linnés ättlingar i fjärde led, professor 
Tycho Tullberg i Upsala samt fru Linnéa Ödman (gift med lektor 
N. P. Ödman) förvaras nämligen en enastående rik samling af bo
hagsting och andra föremål, som en gång varit i Linnés person
liga ägo.

Hithörande föremål utgjorde det öfverväldigande flertalet af u t
ställningens innehåll, som för öfrigt kompletterades af lån från 
åtskilliga andra privata samlingar. — Utställarna voro sålunda 
Kungl. biblioteket, Gripsholmssamlingen, Kungl. medicinalstyrel
sen, Nationalmuseum, Skara museum, Statens hist. museum, Kungl. 
vetenskapsakademien, hofrättssekr. G. Durling, grefve Aug. Ehren- 
svärd, generallöjtn. frih. K. Ericson, professorskan E. Hamberg, 
länsm an C. E. Hjertqvist, grefve Eug. Lewenhaupt, rektor L. Lind
roth, grefve Nils Mörner, professorskan K. Scholander, fru N. Sjö
strand, fröken S. Stenham mar, handlanden J. Svensson, professor 
T. Tullberg, fru Olof W ijk, generaldirektör R. Åkerman, fru L. 
Ödman och grossh. Emil Österlind.

För utställningens anordnande hade tillfälligtvis utrym ts en 
af salarna i den konstindustriella afdelningen.

Förutom en byst (af Forslund) och två gipsmedaljonger (Sergel) 
utgjordes Linné-porträtten af åtta målningar från olika åldrar, 
bland dem ett intressant ungdom sporträtt i pastell af G. Lund
berg, Kraffts från 1774, Roslins från 1775. Härtill kom ett större 
urval graverade porträtt ur museets egen samling samt ett antal 
medaljer.

De mera direkt personliga m innena bestodo af ett flertal möbler 
från det Linnéska hemmet, hvaribland Linnés skrifbord och skrif- 
stol, hans insektshåf och klaffbyrå m. m., åtskilliga dyrbara silf- 
verpjäser, bland hvilka de föremål, han i egenskap af Smålands 
nations inspektor mottagit såsom hedersgåfvor från nationen; ki
nesiskt porslin af olika mönster, särskildt att m ärka en större te
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servis dekorerad med linnea borealis, emottagen som gåfva af en 
engelsk beundrare; fajanser från Rörstrands och Mariebergs fa
briker, några med inskriptioner och emblemer; och en mängd 
husgeråd af skilda slag.

Härtill kom en rik samling smycken, bijouterier och andra 
personligt begagnade småföremål, samt ett antal m anuskript och 
några af Linnés tryckta arbeten.

Utställningen öppnades till minnesdagen den 23 maj och fort
for under större delen af sommaren.

En särskild vägledning (pag. 1—22) var utarbetad af u tställnin
gens anordnare e. o. amanuensen Folcker med biträde af mig.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 202 
num mer, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 50, 
allm än konsthistoria 29, arkitektur 1, skulptur 3, måleri 16, hand- 
tecknings- och gravyrkännedom 4, konstslöjd 10, kataloger, lexika 
och diverse 89.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af H. M. Konungen, Ministère 
de l’instruction publique et des beaux-arts (Paris), Generalverwal
tung der Königlichen preuss. Kunstsammlungen (Berlin), Danske 
M inisteriet for Kirke- och Undervisningsvæsenet, Riksarkivet, Kgl. 
biblioteket, Kgl. akademien för de fria konsterna, Kgl. vetenskaps
akadem ien, Kgl. vitterhets- historié- och antikvitets-akademien, 
Svenska slöjdföreningen, Sv. teknologföreningen, Sveriges allm änna 
konstförening, Föreningen för grafisk konst, stadsfullmäktige i 
Stockholm och Göteborg; museer och utställningar i Barcelona, 
Boston, Cincinnati, Haag, Köpenhamn, Magdeburg, New-York, 
Padua, Philadelphia, W ashington, Wien, Göteborg, Jönköping, 
Malmö, Kristiania, Bergen, Trondhjem ; konsthandlarne och bok- 
förläggarne J. M. Heberle, H. Helbing, M. Lempertz, F. Müller, 
Ch. Sedelmeyr, K. U. Palm (Bukowski); tidskriften Ord och bild; 
författarne O. Sirén och N. Sjöberg, arkitekten F. Boberg samt 
tjänstem än vid konstafdelningen.

Depositioner oclx flyttningar.
A. Deponerade i nationalmuseum.
a) Skulptur föremål:

Juni 1. Af prisnämnden:
Täflingsskisser till rikets nya mynt. Återställda.

54
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b) Målningar:

Mars 14.

Juni

Sept. 25.

Dec. 9.

Af prisnäm nden:
Gunnar Hallströms m. fl:s täflingsskisser (äfven skulp

turala) till dekorativa konstverk i riksdagens båda 
plenisalar. Återställda.

Af grefve Knut Posse genom hofrättssekreterare A. Dur-
ling, i och för kopiering:
Okänd m ästare: Presidenten von Rosén, oljemålning. 

Återställd.
Af konstnären Anders Zorn:
Okänd 1500-tals konstnär: Porträtt af ung dam, olje

målning. Återställd.
Af legationsrådet Fr. Rappe:
Teniers, D. d. y .: Hos slaktaren, oljemålning. Återställd.
Af Djura församling, Dalarna:
Okänd tysk konstnär, 1600-talets början: Kopia efter

Alb. Dürers kopparstick Melencolia, oljemålning. F. 
n. utställd efter undergången restaurering.

Af legationsrådet Fr. Rappe:
Rubens, P. P .: Herrporträtt, oljemålning, (Max Rooses 

1,088 a-)
Af styrelsen för Stockholms högskola:
209 st. m ålningar, akvareller, handteckningar m. m. af 

utländska och svenska konstnärer, den till Stockholms 
högskola skänkta, hittills å Heleneborg förvarade 
samlingen. Förvaras å museivinden.

c) Gravyrer: 

Sept. 25. Af Föreningen för grafisk konst:
41 st. grafiska blad inkom na till föreningens i anledning 

af dess 20-årsjubileum utlysta grafiska pristäflan för 
svenska konstnärer. Återställda.

Det af herr A. Beckman i Norrköping utförda m ontreskåp i 
mahogny med förgyllda bronsbeslag (empirestil), hvilket varit de- 
poneradt i konstslöjdsamlingen sedan 1895 (N. P. 8/3), har af herr
B. afhäm tats den 25 oktober.



N A T IO N A LM U SE I IN T E N D E N T S

B. Till nationalmuseum ha flyttats: 

a) F rån Gripsholm för att restaureras följande taflor:

56

Mathieu, G. I).: Sofia Charlotta af England .....  Gripsholm 1192
Elbfas tillskrifven: Hertig Johan af Östergötland » 649
de Qvitter: Sofia Karolina C harlotta...............................  » 880
Krafft, D. v.: K. Fr. af H olstein..................................  » 494

» : E. Stenbock (s. k. Königsmarck)... » 1433
b) Från f. d. Arffurstens palats för att restaureras:

Porträtt af Lennart Torstensson, oljemålning.

C. Från nationalmuseum ha flyttats:

a) Till Alfred W ahlberg-utställningar i Konstakademien och 
i Göteborg (K. bref d. 23 nov. 1906 och d. 22 febr. 1907): 
W ahlberg. A.: Landskapsm ålningar N. M. 1237 (dep. i Upsala),

1375 (dep. i Örebro), 1026, 1239, 1155 samt till den senare 
utställningen äfven motiv från Vaxholm 1872 och motiv från 
Grebbestads hamn. Samtliga återställda, nr 1237 och 1375 
till sina resp. depositionsorter.

b) Till svenska legationsliotellet i Kristiania de i årsberättelsen 
för 1906 (sid. 60) såsom därstädes deponerade (K. bref 31 dec. 
1906) upptagna men då ännu ej afsända konstverk.

c) Till svenska legationsliotellet i Konstantinopel (K. bref 31 
maj 1907) såsom deposition följande målningar, som restaurerades 
före afsändandet:
Desmarées, G.: Fredrik I ...........................................  Gripsholm 337
Krafft, D. v.: Ulrika Eleonora d. y ......................... » 1435

d) Till H. Exc. statsministerns ämbetsvåning i kanslihuset i 
Stockholm såsom deposition (K. bref 12 juli 1907):
Krafft, D. v.: kop. efter Ehrenstrahl: Karl X Gustaf,
oljemålning..........................................................................  Gripsholm 450
Lindm an, A.: Strandparti från Visby omgifning,

oljem ålning........................................................................ N. M. 1617
Holm, P. D.: Utsikt i Nora bergslag, oljem ålning...... » » 1092
Karl XV: Vinterlandskap, oljemålning ............................  » » 1202
Berger, J. Kr.: K ronborgs slott i m ånsken, oljem ålning » » 1194

sam t gipsafgjutningar efter:
Sergel, J. T.: Gustaf Vasas byst.........................................  » » 632
Hasselberg, K. P.: Louis de Geer, byst...........................  » > 862
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e) Till Ulriksdal:

Troili, G. U. kop. efter O. J. Södermark: Por
trätt af J. J. Berzelius, oljemålning..............  N. M. Förr. 239

Wetterbergh, J. A .: Porträtt af ,J. L. Runeberg,
oljemålning ............................................................  » » » 174

W etterbergh, J. A.: Porträtt af Ax. Em. Holm
berg, oljem ålning..................................................  » » » 191

Krafft, P. d. y .: Porträtt af M. Rosenblad, olje
målning ...................................................................  » » » 192

jäm te 7 st. stolar (332—338).
samt enligt näm ndbeslut 1895 (se årsber. sid. 25):

Eckersberg, J. F.: Norskt landskap, oljemålning, Karl XV nr 381 
Frick, Kr. G. J. G.: Landskap, oljemålning, Karl XV ...... » 383

f) Till statsrådsberedningens lokal i kanslihuset såsom deposi
tion (se årsberättelsen 1901, sid. 23) återflyttad, efter förutgången 
restaurering:
Ehrenstrahl, D. KL: Karl XI, oljemålning.... .......  Gripsholm 1385

g) Till Gripsholm.
1) Efter verkställd och godkänd restaurering:
De ofvan under B, a upptagna Gripsholm sm ålningarna nr 649, 

880, 494, 1433 och
Ehrenstrahl, D. Kl.: Karl XI med familj, oljemålning, Gripsholm 225

2) efter att ha blifvit kopierad:
Kraift, D. v.: Adam L. Lewenhaupt, oljemålning... » 1025

h) Till Ecklesiastikdepartementets lokal i kanslihuset (K. bref 
11 okt. 1907) såsom deposition följande oljemålningar:
Albert, G.: Utsikt vid Oise ....  ........................................  N. M. 1630
Plagemann, K. G.: Natten i Betlehem ..........................  » » 1006
Malmström, A.: Skvallerbyltan ........................................  » » 1440
Kulle, J.: L inskäktning...............................................  N. M. Förr. 157
Börjeson, A.: K analvy från Venedig........................  » » » 240

S e m e s te r .  (Vikariat.) Intendenten, som (se sid. 60) i tjänste
ärenden besökt Lund och Köpenhamn, har åtnjutit semester, och 
har intendentsbefattningen under hans frånvaro efter hvartannat 
författningsenligt uppehållits af am anuenserna d:r G. Göthe och 
d:r J. Kruse, hvardera i tre veckor.
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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 
amanuensbefattning uppehållits af e. o. amanuensen Granberg; 
under Göthes förordnande såsom intendent uppehölls hans am a
nuensbefattning af e. o. amanuensen Folcker.

Amanuensen d:r Kruse har i tjänsteärenden besökt Berlin och 
åtnjutit semester, under hvilken hans befattning efter hvart- 
annat uppehållits af e. o. amanuenserna Folcker och Brising; 
under Kruses förordnande som intendent har hans am anuensbe
fattning likaledes efter livartannat uppehållits af Folcker och 
Brising. Under Kruse beviljad tjänstledighet i två veckor i och 
ior enskilda angelägenheter uppehölls hans amanuensbefattning 
af Folcker och Sirén, en vecka hvardera.

Sekreteraren Granberg, hvilken, sedan e. o. amanuensen W åhlin 
på därom gjord ansökan erhållit entledigande från sekreterarebe
fattningen, den 29 december 1905 utsågs till hans efterträdare, 
har såsom e. o. amanuens tjänstgjort tre dagar i veckan och i 
denna egenskap åtnjutit en m ånads tjänstledighet, hvarunder han 
fortfarande bestridt sekreteraregöromålen. Han har (se ofvan) i 
fyra veckor innehaft amanuensförordnande och i sex veckor uppe
hållit konservatorsbefattningen. Han har vidare (se nedan) företagit 
resor inom olika delar af landet med understöd af extra anslaget 
för undersökning och beskrifvande af förut icke fackmässigt u n 
dersökta konstverk.

E. o. amanuensen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har åtnjutit tjänstledighet i tre veckor samt (se ofvan) innehaft 
am anuensförordnande i sju veckor.

E. o. amanuensen Wåhlin har liksom närm ast föregående år 
åtnjutit tjänstledighet, men (se nedan) företagit tjänsteresor inom 
landet med understöd af extra anslaget för undersökning och be
skrifvande af förut icke fackmässigt undersökta konstverk. På 
uppdrag af intendenten har han under sin vistelse i Skåne besökt 
Köpenhamn för att efterse, huruvida å utställningar därstädes konst
föremål, lämpliga att för nationalmuseum förvärfvas, kunde finnas 
till salu.
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E. o. amanuensen d:v Siren tjänstgjorde januari— mars två dagar 
i veckan och uppehöll i en vecka under Kruses tjänstledighet (se 
ofvan) dennes amanuensbefattning men afgick den 10 april från 
sin tjänst vid Nationalmuseum.

E. o. amanuensen Brising (Gustaf Viktor Harald, född 1881), 
på förslag af intendenten antagen till e. o. amanuens vid nämnd- 
sam m anträdet den 7 juni 1907, har sedan dess tjänstgjort tre gån
ger i veckan, åtnjutit två veckors tjänstledighet och i tre veckor 
innehaft amanuensförordnande.

T jä n s te r e s o r .  Intendenten har företagit tjänsteresor till Grips- 
holm under 12 dagar, nämligen den 11 februari, med anledning 
af från Nordiska museets nämnd gjord anhållan, att vissa å Grips- 
holm förvarade, på papper målade tapeter måtte till Nordiska 
museet öfverlämnas, hvilket intendenten likväl i skrifvelse till 
riksm arskalksäm betet afstyrkt, dels på grund af tapeternas konst
historiska värde, dels därför att de framdeles skulle kunna komma 
till användning i m indre rum på Gripsholm. Vid samma tillfälle 
undersökte intendenten, huruvida några taflor på Gripsholm under 
den kalla årstiden angripits af fukt eller eljes lidit af kölden, 
men hade samtliga befunnits oberörda af tem peraturväxlingar un
der den senaste tiden; den 22 april med anledning af ifrågasatt 
deposition i svenska legationshuset i Konstantinopel af staten 
tillhöriga konstverk; den 27—29 juni (åtföljd af konservatorn) för 
att öfvervaka upp- och omhängning af taflor; den 29—31 juli, 
dels i och för omflyttningar i samlingarna, dels för att tillse, huru 
bevakningen under lustresedagar handhades; den 19 augusti jämte 
amanuensen vid Kunstmuseet i Köpenhamn d:r Francis Beckett, 
som hade uppdrag att på Gripsholm studera befintliga porträtt 
och andra m ålningar af vikt för den danska konsthistorien, sär- 
skildt för Frederiksborgs slotts historia, som han fått i uppdrag att 
utgifva; den 10 septem ber (jämte konservatorn), på  anm odan  af 
ståthållaren å Gripsholm för besiktning; den 28 oktober för att 
besiktiga nya tafvelrestaureringar; den 11 november med anled
ning af en af intendenten för lifrustkamm aren gjord framställning 
om afsöndring ur rustkam m aren på Gripsholm af en del vapen, 
dräkter m. m. Dessutom har intendenten företagit tjänsteresor 
till Drottningholm under 4 dagar, nämligen den 18 februari för att
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med anledning af terrassens förestående rifning öfvervaka ned
tagandet och undansättandet i södra stenpaviljongen af Adriaen 
de Fries’ på balustraden åt parken stående bronsgrupper och för 
att upprätta en plan öfver bronsgruppernas resp. platser och in 
bördes ställning före undan flyttandet; den 22 juli i och för ifråga
satt omplacering af m arm orstoderna i parken, hvarvid samtidigt 
åtgärder vidtagits för omriktning af vissa statyers piedestaler, 
hvilka i följd af det ymniga regnandet under somm aren satt sig; 
den 15 augusti med anledning af några omflyttningar af tailor i 
teaterhuset och i de af H. M. Konungen bebodda rum m en; den 
2 september, hvarvid omriktningen af nyss näm nda, i parken stå
ende statyers piedestaler besiktigats och godkänts samt säkerhets
åtgärder vidtagits beträffande vissa tailors hängningssätt; till Ul
riksdal under 4 dagar, nämligen den 12 januari med anledning 
af nådigt bref den 31 december 1906 angående deposition i riks
dagshuset och i svenska ministerhotellet i Kristiania af staten till
höriga konstverk; den 3 oktober i och för upp- och om hängning 
af tailor; den 14 oktober för att närm are undersöka en del tafvel- 
och spegelramar m. m., som befunnos tarfva reparation; den 31 
oktober för att på begäran af ståthållaren genomgå en del i ett 
magasin i den s. k. Confidencen påträffade föremål, som befunnos 
utgöras dels af för länge sedan från sina platser aflägsnade vägg
m ålningar och dörrslycken, tillhörande den i n. ö. hörnkabinettet 
2 tr. upp i slottet uppsatta och där ännu befintliga svit, som på 
1770- eller 1780-talet utförts af dekorationsm ålaren Lars Bolander, 
dels af en ur konstsynpunkt värdelös stafflimålning från slutet af 
1600-talet, m. 11. saker, som emellertid icke befunnos tillhöra 
de af konung Karl XV till staten testamenterade konstföremålen 
eller öfver hufvud taget de statssamlingar, som stå under in 
tendentens öfverinseende; till Uppsala 1 dag, den 28 mars i och 
för förberedande åtgärder för en Linné-utställning i national
museum, till Lund  under 3 dagar, nämligen den 14— 16 juni 
i egenskap af statens inköpsnäm nds delegerad till den då på
gående konstutställningen därstädes. Den 29 november—4 de
cember på uppdrag af nämnden reste intendenten till Köpen
hamn för att taga del af nyare anordningar vid därvarande m u
seer, särskildt vid kopparstickssamlingen. — Konservatorn har den 
27—29 juni och den 10 september åtföljt intendenten till Grips-
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holm (se ofvan). — Amanuensen d:r Kruse liar den 26 oktober 
— 4 november på nämndens uppdrag besökt Berlin för att å den 
M ohrm ann’ska gravyrauktionen därstädes (se sid. 35) göra inrop 
för musei räkning.

U tg lf i ia  a r b e t e n  från nationalmusei konstafdelning år 1907: 
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1906. Under

dånig berättelse afgifven af nationalmusei intendent, 70 sid., nr 
31 af Meddelanden från nationalmuseum.

Utställning af Linné-minnen m aj—juni 1907, 22 sid. 
Förteckning öfver skulpturarbeten m. m. Tolfte upplagan, 

104 sid.
Tjänstemännen vid nationalmuseum ha dessutom under året 

offentliggjort:
L. Looström: Meddelanden från Kgl. akademien för de fria kon

sterna 1907, 74 sid.
Till den gamla Ulfsundafabrikens historia. Svenska slöjd
föreningens tidskrift 1907, h. 2, sid. 42—58.

—, Anmälan af N. Sjöbergs: Svenska porträtt i offentliga sam
lingar. II Gripsholm. Vasatiden. Nordisk tidskrift 1907, 
sid. 525-528 .

, Alfred W ahlberg 1834—1906. Minnesutställning 1907 i Kgl. 
akademien för de fria konsterna. Förteckning. 32 sid.

J. Kruse: Redigerat »Teckningar i nationalmuseum utgifna af 
Föreningen för grafisk konst. Rembrandt. Del III (18 blad)» 
samt samma förenings årspublikation »1907 års blad».

------ , Rembrandt. Hans konst och lif. Teckning i korta drag.
Stockholm 1907, 8:o, 151 sid. med 78 illustrationer. (Serien
Konstens stormän, I).

—, Artiklar om svenska gravörer i Allgemeines Lexikon der bii
de n d e r Kimster, bokstafven A. Leipzig 1907.

E. G. Folcker: Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift, årg. 3. 
, Gamla svenska fajanspriser. Sv. slöjdförrs tidskrift, li. 1, sid. 

11 — 17.
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E. G. Folcker: Från vårt konstslöjdmuseum. Sv. slöjdför:s tid
skrift, h. 3, sid. 78—87.

, Ett tem perantiafat i nationalmuseum. Sv. slöjdför:s tidskrift, 
h. 4, sid. 111—114.

, Åtskilliga smärre meddelanden. Sv. slöjdför:s tidskrift.
K. W ålilin : Redigerat Ord och bild, årg. 1907.

, Linnés porträtt. Tycho Tullberg: Linnéporträtt. Ord och 
Bild, sid. 546-553 .

, Text till bilder. Ord och bild, sid. 63, 128, 463, 670.
O. Granberg: Åtskilliga artiklar om äldre konstnärer (före 1800- 

talet) i den nya upplagan af Nordisk familjebok.
O. Siren: Michelangelos Medici-grafvårdar. Ord och bild, sid. 

417—435.
, Ur bokmarknaden. Medeltidsminnen från Östergötland, ut- 

gifna af Otto Janse. Ord och Bild, sid. 363—367.
, Kristi födelses framställning i konsten. Konturer till en 

ikonografisk studie. Nordisk Tidskrift, sid. 459—481 och 
563-587 .

, Carl Gustaf Pilo. En studie. Stockholm 1907, 8:o, 83 sid. 
med 18 illustrationer.

, Katalog öfver Leufsta fideikommiss’ gravyrsamling. Stock
holm 1907, 8:o, 138 sid.

, Due Madonne della bottega del Ghiberti. Rivista d’arte 
1907, sid. 49—54.

H. Brising: Den helige Hieronymus. Kult och Konst 1907, sid. 
177 — 187.

, Prins Eugen. Kalendern Svea 1908, sid. 30 — 56.
—, Uffizierna och deras svenska konstnärsporträtt. Bonniers 

månadshäften 1907, sid. 163—174.
, Några ord om framställningar af Kristi födelse i den ger

manska konsten. Bonniers månadshäften 1907, sid. 861 — 868.

N a t io n a lm u s e i  n ä m n d .  I nämndens sam m ansättning har 
den förändring ägt rum  att, sedan professor John Börjeson på 
egen begäran den 19 april erhållit entledigande från honom läm- 
nadt uppdrag att vara suppleant i nämnden, professor Teodor 
Lundberg af Eders Kungl. Maj:t samma dag förordnats att under en 
tid af tre år vara suppleant i näm nden i hans ställe.
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Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valda af Kgl. akademien 
för de fria konsterna, ha under året varit H. K. H. Prins Eugen 
och landskapsmålaren Gottfrid Kallstenius, med konstnären Vieke 
Andrén och professor Teodor Lundberg såsom suppleanter. Sedan 
emellertid Lundberg genom nådigt href den 19 maj 1907 förord
nats att för en tid af tre år vara suppleant i nationalmusei nämnd 
och sålunda hlifvit själfskrifven suppleant i inköpsnäm nden, u t
såg Kgl. akademien till suppleant i inköpsnäm nden i hans ställe 
för den återstående delen af år 1907 medaljgravören Erik Lindberg.

Då af svenska konstnärer, som utfört arbete, hvilket hlifvit åt 
staten på förslag af dess inköpsnäm nd inlöst, ingen infunnit sig 
till genom annons i allm änna tidningar till den 8 december 1906 
utlyst sammanträde, valdes jäm likt § 2 i förnyade nådiga inköps- 
stadgan af år 1906 vid nationalm usei nämnds sam m anträde den 
17 december 1906 till ledamöter af inköpsnäm nden för år 1907 
bildhuggaren Karl Milles och amanuensen d:r Georg Götlie, med 
konstnären Alf W allander och bildhuggaren Charles Friberg såsom 
suppleanter.

Inköpsnämnden höll samm anträde den 17 januari, 9, 12 och 
22 februari, 2 och 6 april, 8 juni samt 5 september.

Vid sam m anträdet den 17 januari uppsattes å underdånigt för
slag till inlösen för statens räkning:

»Annalkande oväder», oljemålning af Axel Fahlcrantz. Pris 
2,400 kr.;

vid samm anträdet den 9 februari:
»Ferdinand Boberg», bronsbyst af Carl Milles. Pris 2,500 kro

nor; och
»Holländska liskarkvinnor i blåst», bronsgrupp af densamme. 

Pris 800 kr.;
vid sam m anträdet den 12 februari:
»Vinternatt», oljemålning af Edvard Rosenberg. Pris 4,000 kr.;
vid sam m anträdet den 5 september:
»Spof», oljemålning af Bruno Liljefors. Pris 4,000 kr.;
vid sam m anträdet den 8 juni utsågos, jäm likt § 7 i förnyade 

nådiga inköpsstadgan af år 1906, till delegerade att besöka konst
utställningen i Lund professor Teodor Lundberg, intendenten 
Looström och landskapsm ålaren Gottfrid Kallstenius, som vid
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sam m anträde å utställningen i Lund den 15 juni enades om att 
å underdånigt förslag till inlösen för statens räkning uppsätta:

»Vårvinter», gobelängväfnad af Gustaf Fjæstad. Pris 1,000 kr.
Samtliga dessa underdåniga förslag ha vunnit Eders Kungl. 

Maj:ts bifall med undantag af det den 9 februari upprättade för
slaget angående Milles’ två arbeten, hvars inköp icke kunnat un
der året ernå eventuell nådig fastställelse, enär desamma omedel
bart därefter af konstnären afsändes till en internationell konst
utställning i Venedig, hvarifrån de ännu vid utgången af år 1907 
icke anmälts vara återkomna.

Väggmålningsfrågan. Väggmålningsnämnden har, sedan Eders 
Kungl. Maj:t i nådigt bref af den 26 oktober 1906 åt nationalmusei 
näm nd uppdragit att med konstnären Karl Larsson upprätta kontrakt 
om utförandet af hans väggmålning »Gustaf Vasas intåg i Stockholm 
midsommaraftonen 1523» och att densamma eventuellt godkänna, 
icke vidare samm anträdt. Sedan Larsson emellertid på angifna 
grunder anhållit att få utföra sin nyssnäm nda komposition i olja 
på duk i stället för, såsom i nådiga brefvet den 26 oktober 1906 
uttryckligen säges: al fresko på väggen, har nationalm usei nämnd 
i underdånig skrifvelse den 25 oktober 1907 tillstyrkt Larssons 
framställning, som Eders Kungl. Maj:t i nådigt bref den 15 no
vember 1907 också täckts bifalla. Vid sam m anträdet den 21 de
cember tog nämnden i betraktande Larssons af fyra stycken be
stående, å kupolsalens golf utbredda väggmålning, som konstnären 
förklarat vara färdig så när som på några retuscher, hvilka dock 
kunde utföras först sedan målningen uppsatts å sin plats å östra 
väggfältet i öfra trapphuset. Nämnden beslöt att med uttalande 
af sin tillfredsställelse öfver det sätt, hvarpå konstnären löst sin 
uppgift, godkänna målningen, ehuru nämnden ansåg, att befogade 
anm ärkningar fortfarande kunde göras mot hästens benställning. 
Priset för målningen skulle jäm likt nådiga brefvet den 26 oktober 
1906 till Larsson utbetalas ur den s. k. femårsfonden, med 20,000 
kr. den 11 januari 1908, under förutsättning att målningen då vore 
färdig, och med 5,000 kr. den 29 februari. At intendent en upp
drogs att med Larsson upprätta kontrakt, hvilket skedde den 22 
december 1907, och åt konservatorn att på den afsedda platsen 
uppsätta väggmålningen enligt ett vid näm ndsam m anträdet den 9
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december 1907 närm are angifvet sätt, som han förklarat vara för 
målningens bestånd fullt betryggande. På grund af julhelgens 
inträdande uppsköts emellertid målningens uppsättande till början 
af år 1908.

Extra anslaget för undersökning af konstsamlingar.
Med understöd af det af 1905 års riksdag beviljade extra ansla
get för systematiskt genomforskande — i främsta rum m et genom 
e. o. tjänstem än vid nationalm useum  — af sådana samlingar i 
vårt land, där man kan vänta att finna hittills icke fackmässigt 
undersökta konstverk och konstslöjdföremål i statsinstitutioners 
eller i kommuners och andra myndigheters, äfvensom i enskilda 
inrättningars och personers ägo, ha på uppdrag af mig e. o. am a
nuenserna Olof Granberg och Karl W åhlin samt hr Nils Sjöberg 
under år 1907 företagit sådana forskningar. Det hufvudsakliga 
resultatet torde framgå af följande kortfattade resumé.

E. o. amanuensen Granberg har företagit tvänne resor, den ena 
i oktober, den andra i november. Under den förra undersökte 
och katalogiserade han Rosensvärdska (f. d. Löwenhjelmska) sam
lingen på Long i Värmland; f. d. af Geijerstamska på Ribbings- 
fors och Klingsporska på Råbäck, båda i Västergötland, i hvilken 
provins äfven taflor i Sunnersbergs och Lidköpings kyrkor under
söktes och beskrefvos; hofrättsrådet Swalanders samling (Jönkö
ping) och taflor i Källeryds kyrka vid Nissafors i Småland samt 
i Skåne följande samlingar: W achtm eisterska på Kulla Gunnars- 
torp, Tornérhjelmska och de la Gardieska i Malmö, Beck-Friis^ska 
på Börringekloster, Ramelska på Övedskloster och Trolle-W acht- 
meisterska på Trolle Ljungby. Under sin senare resa undersökte 
och förtecknade Granberg i Västmanland taflor i Kungsörs och 
Sala kyrkor samt i Sala rådhus, och i Uppland: De Geerska sam
lingen på Leufsta bruk och f. d. Grillska på Österby bruk. Dess
utom studerade Granberg på senhösten den von Lantingshausen- 
von Höpkenska samlingen å Bogesund, som dock på grund af 
den fram skridna årstiden, endast till hälften hann katalogiseras.

Den märkligaste målningen i den lilla samlingen på Ribbings- 
fors var en väldig, okänd tafla af flam ländaren Sebastiaan Vrancx 
— kanske m ästarens största och yppersta — i en figurrik kom 
position med samtida kavaljerer och damer i en park utanför ett
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barockpalatSj illustrerande den bibliska sentensen »Drinkare och 
slösare varda fattiga». Där fanns dock äfven ett obekant landskap 
af den primitive holländske konstnären Esaias van de Veide och 
en kuriös genre, »Ockraren», af den i Sverige på 1650-talet verk
samme holländaren Govert Camphuysen.

Samlingen på Long, egentligen blott resterna af det stora galleri, 
som generalen grefve C. G. Löwenhjelm under sin m inistertid i 
W ien på 1830-talet hopbragte, innehåller bland andra sevärdheter 
ett par vackra frukoststycken af flainländaren Joris van Son, ett 
litet, egendomligt landskap af den sällsynte holländska landskaps
m ålaren Jacobus van der Croos, en slaktare i sin bod af flam- 
ländaren David Ryckaert d. y., ett större jaktstycke af hollända
ren Jan  van Huchtenburg, arbeten afFrancesco Casanova, o. s. v. 
Pärlan i samlingen är dock en stor, i konstlitteratnren okänd m ål
ning af den sistnämndes landsm an Pieter de Hooch, för ett sekel 
sedan starkt restaurerad, men ännu vacker, särskild t i sin så godt 
som orörda högra hälft, där man ser en bortvänd dam vid cla- 
vecinen, belyst från det öppna fönstret, genom hvilket m an skön
jer en flik af den blå himlen och ett stycke tegeltak.

Norr om Lidköping, på Kollandsö, ligger Sunnersbergs kyrka, 
som icke blott i resehandböcker, utan äfven i konsthistoriska ar
beten prisats som den lyckliga ägaren till en stor originalmålning, 
Den döde frälsaren, uppburen af två änglar, enligt uppgift utförd 
af ingen m indre än Ant. van Dyck. Granberg konstaterade dock 
vid besök på platsen, att den föga märkliga målningen ingalunda 
var af van Dyck, icke heller af någon annan Rubens närstående 
konstnär, eller öfver hufvud taget af flamskt ursprung. I denna 
kyrka finnas, liksom i Lidköpings, icke oäfna porträtt i olja u t
förda af västgötakonstnären Johan Aureller d. y.

En stor målning af Salomon van Ruysdael, Flodlandskap med 
fiskare (1634), utgör den största prydnaden i hofm arskalken frili. 
Klingspors samling på Råbäck, där man för öfrigt träffar goda 
både svenska och holländska taflor — af de senare bl. a. en B. 
Gael, en annan som står Karel Fabritius nära, o. s. v.

I hofrättsrådet C. G. Swalanders samling i Jönköping tiäffas 
bland andra m ålningar ett par af de af Bernardino Campi 1562 
för kejsar Ferdinand I:s räkning utförda kopiorna efter Tizians 
porträtt af tolf romerska kejsare liksom af ett par af de kejsa-
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rinne-bilder, deras motstycken, som intill 1648 hängde i spanska 
salen på slottet i Prag och då af svenskarna jäm te det öfriga 
konstrofvet hemfördes till Sverige.

I Källenjds kyrka nära Nissafors i Småland förvaras, förutom 
några andra gamla porträtt, de af Jan  Anthonisz. van Ravesteyn 
1632 utförda bilderna af f. d. holländske m inisterresidenten Carl 
von Crakow till Vallen i Holland och hans hustru Anna van Ens, 
den senare tailan tyvärr af fukt alldeles förstörd. C. von Crakow 
synes ha varit en konstvän med verklig smak. När den af ho
nom bildade tafvelsamlingen på Vallen 1801 brann upp, räddades 
blott tre målningar, af hvilka en var Rembrandts Petrus i natio
nalmuseum, af ägaren v. Crakow inköpt i Amsterdam. Ingen vet 
hvilka konstskatter vid denna eldsvåda gingo förlorade!

Af målningarna på Kulla Gunnarstorp vid Helsingborg äro Jan 
Steens härliga tafla Den förlorade sonen och Jan  Lievens’ utsökta 
målning Den hel. Paulus förut (af Granberg) införda i den konst
historiska litteraturen. Men en efterskörd visade sig ännu vara 
att göra, bestående af ett storslaget landskap — i taflans midt en 
brusande ström, till vänster en skogbeväxt höjd med en ruin — 
af Jacob van Ruisdael, en god, ehuru osignerad hönstafla af M. 
d’Hondecoeter, präktiga landskap af Alex. Keirincx, Roelof van 
Vries o. s. v.

I Malmö förvarar grefve Pontus De la Gardie två gamla mål
ningar af värde: ett stort llodlandskap af J. van Goyen (1639) 
och en sällsynt vacker målning af flamländaren G. van Herp. 
Hos landshöfdingen Gustaf Tornérhielm  ses ett särdeles godt ita
lienskt hamnstycke af Jan  Beerstraaten, ett landskap af R. van 
Vries, m. fl.; (vidare nedan under Vrams Gunnarstorp!).

Den Ramelska tafvelsamlingen på Övedskloster i Skåne är nu
mera en af de mer betydande i riket. Dit ha efter grefvinnan 
Malvina De la Gardies på Hamiltonhouse för några år sedan ti- 
made frånfälle öfverflyttats sådana klenoder som Jacob Jordaens’ 
»Silenus, ledsagad af de fyra årstiderna», Roslins bild af skapa
ren af Vanås’ tafvelgalleri, grefve Gustaf Adolf Sparre, tre härliga 
gouacher af N. Lafrensen d. y., af hvilken den som fram ställer 
en interiör med nyss näm nda grefve Sparre, hustru och dotter, är 
den yppersta, o. s. v. Men på Övedskloster förvaras dessutom 
sedan gammalt andra märkliga konstverk, såsom Sergels m arm or
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byst af frili. Hans Ramel och en stor målning »Ko, som mjölkas», 
af den ofvan nämnde Govert Campliuysen, porträtt, utförda af 
Rigaud, Ehrenstrahl, G. Lundberg, P. Ivrafft d. ä., Pilo o. s. v.

Trolle Ljungby i trakten af Kristianstad har att uppvisa en por
trättsam ling af ovanligt stort konstvärde. En af de äldsta och 
bästa m ålningarna är porträttet af den då blott 13-årige Vilhelm 
Julius Coijet, som sedan blef diplomat och gjorde Ljungby till 
fideikommiss, m åladt i Leyden 1660 af Jacobus Fransz. van der 
Merck. Men där finnas äfven goda porträtt (framställande m ed
lem m ar af ätterna Coyet, Sperling, Ramel, Horn, Leijonhufvud, 
Lilliehöök, Tessin, Sparre o. s. v.) målade af Louis Tocqué, E hren
strahl, C. Thomas, J. Starbus, Lorens och Ulrika Pasch, P. Ivrafft 
d. ä., G. Lundberg (ovanligt nog i olja) m. fl. Lysande är sär- 
skildt Roslin företrädd. Där ses nämligen af hans hand förutom 
ett ståtligt paradporträtt af Karl XIII — ett värdigt motstycke 
till praktbilden af Gustaf III på Gripsholm! — och en replik af 
hans bild af rikskanslären grefve Fredrik Sparre hos fru Olof 
W ijk i Stockholm, porträtt af medlemmar af släkten Coyet, da
terade 1741, 1743 och 1745, d. v. s. ungdomsarbeten, utförda före 
Roslins utresa. Af dessa konsthistoriskt viktiga dokum ent, okända 
till och med för Roslin-kännaren Oscar Levertin, är det m ärkli
gaste den friskt och bredt målade bilden från 1745 af den då 27- 
årige ryttm ästaren frili. R. V. Coyet.

Mindre gifvande var en resa i Västmanland, där Granberg re
dan 1906 besökt Hinseberg. Taflorna i Kungsörs och Valskogs 
kyrkor äro af ringa intresse, men i Sala kyrka  finnas förutom 
ett af bildhuggaren Burchard Prechts mästerverk, en märklig 
målning, Davids offer, 1738 utförd af G. E. Schröder och ett i 
Filadelfia 1759 m åladt porträtt af d. v. prosten öfver svenska 
församlingarna i Amerika, sedermera öfverhofpredikanten C. M. 
W rangel. (I Sala rådhus förvaras num era några från Falu grufva 
kom na bergmästare-, berghauptman- och bergsverdierporträtt, u t
förda af P. Krafft d. y., Fr. Westin, m. fl.)

Af porträtten på de uppländska bruken Leufsta och Österby 
äro de förnäm sta redan förut bekanta, men de två betydande 
samlingarna blefvo af Granberg systematiskt undersökta och be- 
skrifna. Bland de De GeeUska porträtten på Leufsta träffas u t
sökta sådana af holländarna Bartholomeus van der Helst, Jan
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och Martinus Mylens sam t Cornelis Jonson van Ceulen, för att 
nu icke näm na ett sådant nästan unikt nam n som H. de Tieers. 
Men äfven svenska mästare, såsom Olof Arenius och G. E. Schrö
der, äro särdeles godt representerade. — K. F. von Breda har här 
ett af sina mästerverk: den ståtliga bilden från 1801 affrih . Karl 
De Geer.

På Österby, som genom arfskifte inom familjerna Tamm och 
Tham  för omkr. trettio år sedan beröfvades sin stora tafvelsam- 
ling, finnes ännu kvar det dyrbara porträttgalleriet med först
klassiga arbeten af Roslin och hans hustru, Martin van Meytens, 
G. Lundberg, m. fl. I kapellet hänger en större målning på trä 
af konsthistoriskt värde, nederländaren Jan de Hemessens 1551 
utförda Isak välsignande Jakob, liksom samme m ästares 1544 
målade Maria med Jesusbarnet hos brukspatron Chr. Aspelin i 
Stockholm 1648 kommen ur den kejserliga konstkam m aren i Prag, 
där den icke utan skäl betraktades såsom »ein fürnehmes Stück».

Ett nyanlagd t stockholmsgalleri af rang, täflande med grefvin- 
nan von Halhvyls, är det som under de senaste åren i Stockholm 
bildats af legationsrådet Fredrik Rappe. Genom dyrbara inköp 
på den utländska konstm arknaden, såväl som genom förvärf inom 
landet har han blifvit ägare till utm ärkta taflor af M. J. Miere- 
veld, Jan  van Ravesteyn, Pieter Nason, Jan  Steen, Adriaen van 
Ostade, Lud. Bakhuysen, Jan  van Goyen, Pieter Claesz, Jan  
Molenaer, Rubens, Dav. Teniers d. y., Jan  W ynants, Gerrit van 
Honthorst o. s. v., hvilka af Granberg beskrifvits, men hr Rappe 
riktar fortfarande sin samling med nya, betydande bidrag.

För ganska omfattande undersökningar af spridda konstverk i 
Stockholm och annorstädes kan här af utrym m esskäl ej redogö
ras, men nedanstående tablå ger en öfversikt af Granbergs under
sökningar och lapp-katalogiseringar under 1907:

Landskap Ort
|

Samlingens ägare
Antal för
tecknade 
konstverk

Värmland Long Kam.-li. K. Rosensvärd 27
Västergötland Ribbingsfors Familjen af Geijerstam 10

» Sunnersbergs k:a 10
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Landskap Ort Samlingens ägare
Antal för
tecknade 
konstverk

Västergötland Råbäck Friherre K. Klingspor... 15

Småland Källeryds kyrka 5

» Jönköping Hofr.-r. G. G. Swalander 7
Skåne Kulla Gunnarstorp Grefran E. Wachtmeister 16

» Övedskloster Friherre Hans Ramel... 53

» Malmö j Landsh. G. Tornérhjelm 
o. grefve P. de la Gardie

7

» Trolle Ljungby Grefve Trolle Wacht
meister........................

60

Västmanland Kungsörs kyrka 4

» Sala kyrka o. rådh. 7
Uppland Österby bruk (Aktiebolag)..................... 23

» Leufsta bruk Frili. Karl De Geer...... 54

» Bogesund Frih. N. v. L. v. Höpken 32

» Stockholm Legationsrådet F. Rappe 59

» > Div. personer............. 1
54

Olika landskap Skilda orter » » ........... |
Summa förtecknade konstverk 443

E. o. am anuensen Karl Wåhlin har systematiskt genomforskat 
och upprättat beskrifvande förteckningar öfver m ärkligare konst- 
och konstslöjdföremål dels å nedannäm da nio herrgårdar i Skåne, 
dels å nedannäm da tre herrgårdar på Ekerön i Mälaren. Antalet 
förtecknade föremål, fördelade i grupper, fram går af följande 
öfversikt:
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O r t Samlingens ägare

Su
m

m
a Oljemålning Ak

v.
Pf

lsK
Te

ck
n.

£  cn
B

Ko
ns

t-i

Cfc. fe Ho
ll. cSQ > cn £ 00 £ >00 5 >C/3

Skåne:

Rönneholm...
(vicl Malmö) Öfverste V. Ewerlöf 13 1 — — 7 2 — . 3 — — — — — —

Knutstorp ... Grefve G. Wacht-
meister............. 14 1 9 2 2

Vrams Gun Landsliöfding G.
narstorp ... Tornerhjelm ... 23 6 — 1 8 1 — 5 — — — — 2 —

Krapperup ... Frih. Gyllenstierna 21 — — 1 — — — 19 — — - 1
Vidarp.......... Frih. H. Ramel... 17 — — 1 2 — — 8 — 2 — 1 - 3

1 Borr inge...... Grefve K.Beck-Friis 19 — — 1 2 - 3 4 — 6 — 1 2 —
SödraLindved Fröken K. v. Duben 11 - —— 1 — — 7 - 1 — — 1 1

] Skabersjö ... Grefve T. Thott 11 — — — — — 1 6 — — — — 2 2
Boslätt ........ Friherre O. Thott 2 1 i

E k e r ö n :
(U p p lan d )

S tafsu n d ........ Frih. A. Klinckow-
ström ................. 42 -- 2 — 1 — — 17 15 2 — 5 — —

Kaggeholm ... Herr F. Vult v. - 1
Steijern ............ 28 — 1 — — 2 — 18 1 4 2 - —i -

Fkebyhof ... Löjtnant J. A. Ilire 27 — —— 1 — 14 7 — 2 3j

229 8 3 4211 6 4 111 17 | 22 2 10 121 8
Angående de ofvannämnda samlingarna må följande notiser 

meddelas:
Öfverste Ewerlöfs samling utgör till sin hufvudsakliga och värde

fullaste del af holländska målningar (Pieter Codde, Peter Neefs d. y. 
Adam Pynacker, J. J. Horemans — en intressant familjebild — 
m. 11.). Äfven må antecknas en målning af den såsom Goethes 
vän bekante landskapsmålaren J. F. A. Tischbein. En del af mål
ningarna i denna samling har tidigare tillhört galleriet å Gaunö 
i Danmark.

A Vrams Gunnarstorp finner man bl. a. värdefulla italienska 
målningar, sålunda ett mansporträtt i bröstbild, som tillskrifvits 
Giacomo Palma men med större sannolikhet kan antagas vara
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m åladt af Tintoretto, samt »Tomas' otro» af Matteo Pretf en replik 
af hans målning öfver detta ämne i Dresdengalleriet. En fransk 
verdure sign. I. Copdys, parkmotiv med rik bård af frukter och 
fåglar (beskrifven i J. Bottigers katalog öfver textilutställningen i 
Nordiska museet), är ett praktstycke i sitt slag.

Vidare må näm nas en liten målning af milanesaren Ambrogio 
Borgognones skola, hufvud af S. Sebastian, å Knutstorp, ett u t
m ärkt flamländskt porträtt (omtaladt i årsberättelsen 1906, sid. 47) 
med sannolikhet tillskrifvet P. P. Rubens (Vidarp), en stor stille- 
bensmålning af F. Snyders' skola å Börringe (en replik lär finnas 
å Marsvinsholm i Skåne) samt holländaren Govert Gamplmysens 
Dryckeslag i en bondstuga, (Södra Lindved; jfr årsberättelsen 1906, 
sid 47).

Samlingarna å Knutstorp, Krapperup, Vidarp och Börringe be
stå till öfvervägande delen af gamla svenska porträtt. Äfven å 
Södra Lind ved, Skabersjö och Roslätt förekomma sådana af in
tresse. Följande konstnärer äro å dessa ställen representerade: 
Ehrenstrahl (Krapperup), J. H. Wedekind (Knutstorp och Vidarp),
M. Mijtens d. ä. (Knutstorp), David von Krafft (två ypperliga arbe
ten å Krapperup), G. E. Schröder (godt arbete å Krapperup), J. 
H. Scheffel (Krapperup), Gustaf Lundberg (Börringe), K. G. Pilo 
(Södra Lindved — varierad replik af drottning Sofia Magdalenas 
porträtt i Nationalmuseum — och Vidarp), Per Krafft d. ä. (Ska
bersjö) — porträtt sign. 1752, hans äldsta kända arbete i Sverige 
före hans utländska resor —, Knutstorp, Krapperup ocli Roslätt), 
Ulrika Pascli (Krapperup och Vidarp), K. F. v. Breda (Vidarp och 
Börringe) och A . J. Hansson (Södra Lindved — intressant familje
bild från 1806 af den eljest föga framstående målaren).

A Krapperup finnes en 1510 (16?) signerad målning föreställande 
Sten Sture och Kristina Gyllenstierna efter bilderna å altarskåpet 
i Västerås domkyrka, med deras vapen och samma inskrift som 
å altarskåpet, äfvensom ett porträtt af Kristina Gyllfenstierna sign. 
1525, — båda tyvärr mycket illa farna genom öfverrnålning. En 
ståtlig bild från slutet af 1500-talet är Henrik Totts porträtt i 
helfigur å Skabersjö. Bland därvarande arbeten må äfven näm nas 
Slaget vid Helsingborg 1710 af J. F. Lemke, ett af den gamle 
m ålarens sista arbeten.

Skulpturarbeten af Sergel finnas å Vidarp och Börringe.
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Bland märkligare konstindustriföremål må näm nas ett rom erskt 
glas i bägarform, funnet i en torfmosse, fullkomligt oskadad t 
(Knutstorp).

A Kaggeholm finner man en hel rad af våra samtida svenska 
konstnärer — Per Ekström, Karl Larsson, Richard Bergh, Bruno 
Liljefors, Gustaf Ankarcrona — representerade med goda arbeten. 
Af samtida utländska konstnärers verk finner m an målningar af 
Hans Thoma och Paul Gauguin samt skulptur af Max Klinger. 
Följande äldre svenska porträttörer äro representerade: M. Mytens 
d. ä. (porträtt af Burchard Precht), G. E. Schröder, S chef fel, Per 
Krafft d. ä., Ulrika Pasch och Per Krafft d. y.

Den betydande porträttsam lingen å Stafsund har att uppvisa 
skulpturarbeten af Larchevesque, Sergel och Göthe, oljemålningar 
af S. Bour don, Ehrenstrahl (en ståtlig serie kungliga porträtt), L. 
Pasch d. y., A. Roslin (förträfflig replik af drottning Lovisa Ulrikas 
porträtt å Drottningholm), K. F. v. Breda och F. Westin, ett u t
m ärkt franskt porträtt af okänd mästare (föreställande fältm ar
skalken L. de Condé) samt ett damporträtt, som med stor sanno
likhet kan tillskrifvas Boucher. En större miniatyrsam ling inne
håller bl. a. porträtt af Gustaf IV Adolf, m åladt af N. Lafrensen 
d. y. och af Ludvig XIV i emalj af Petitot.

Afven å Ekebyhof finner m an kungliga porträtt af Ehrenstrahl. 
Vidare arbeten af M. Mytens d. ä S c h e f f e l  och Gustaf Lundberg 
(porträtt i olja 1734 af Johan  Ihre och en stor samling goda pa
steller, den sista från 1783), L. Pasch d. y. och P. Krafft d. ä. 
Den af Per Hörberg utförda, i hans själfbiografi omtalade kopian 
af Desprez’ målning Gustaf III på besök i Peterskyrkan, i origi
nalets storlek, finnes äfven här. Bland konstindustriföremål må 
nämnas en öppen spis i huggen sten från 1600-talet samt ett 
praktfullt ståndur i rokokostil, enligt traditionen gåfva af Fredrik 
II af Preussen till Lovisa Ulrika.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 14 sam m anträden 
och inköpsnämnden 8; därjämte sam m anträdde vid årsskiftet på 
uppdrag af nationalmusei nämnd, två dess ledamöter för in 
ventering af kassor och fonder för 1907. Protokollen öfver för
valtningsärenden uppgå till 50. Diariet upptager 523 inkom na 
ärenden, llvaraf 23 Kungl. bref, beslut och remisser samt 15
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23 skrifvelser från myndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 
53 utgående skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postför
sändelser är 738.

Besöken å söckendagar framgå af följande siffror:

1907 1906 1905 1904 1903

Fridagar ............................................ 44,818 48,923 51,527 41,016 39,336
Betalningsdagar ..................  ......... 9,090 9,740 9,006 7,747 7,725
Frikort ................................................. 4,581 5,014 5,188 4,044 4,323

Summa 58,489 63,677 65,721 52,807 1 51,384

På de olika m ånaderna fördelas besöken å söckendagar sålunda:

M å n a d
i

Fridagar Bet.-dagar !
1

M. fri kort Summa

Januari ............................... 3,583
1

561
|

400 4,544
Februari .......................... 3,196 323 398 3,917
Mars ................................... 3,837 564 518 4,919
April ................................... 3,498 456 443 4,397 i

M aj........................................ 3,380 681 468 4,529 i

Juni .................................... 4,554 1,111 530 6,195 !
J u li ........................................ 4,860 1,615 216 6,691
Augusti ............................... 6,058 1,945 208 8,211
Septem ber.......................... 3,944 727 316 4,987
O ktober............................... 3,408 528 372 4,308
N ovem b er .......................... 3,054 414 502 3,970
December .......................... 1,446 165 210 1,821

Summa1 44,818 9,090 4,581 58,489

Samlingarna hafva, i enlighet med nämndens beslut, från och 
med den 15 april till och med den 14 september hållits öppna 
till kl. 4 e. m. söndagar, tisdagar och fredagar.

Studier och kopiering*. Fritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats 431 personer, hvaraf 208 män och 223 kvinnor. 

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:
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1906 1905 1904 1903 11902 1

Män .......................... . 219 218 228 152
‘

189
Kvinnor ............................ . 223 232 222 213 257

Tillsammans 442 470 450 365 446 I

Efter uppgifvet ändam ål fördelas dessa för år 1907 sålunda:

Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen ..................... ....... 42 41 83
Teckning i skulptursam lingen.......................... 23 4 27

» i konstslö]dsamlingen ......................... 32 101 133
Studier i allmänhet .............................................. 111 77 . 188

Tillsammans 208 223 431

De personer, som erhållit denna tillåtelse, äro:

Män Kvinnor Summa

Konstnärer, tecknare ......... 52 52 104
Lärjungar vid konstakademien ........................ 31 18 49

» » Tekniska högskolan ............. . 14 — 14
» » » skolan ...... ............ . 31 94 125
» af enskilda konstnärer ..................... 21 20 41

Yrkesidkare ........... .................... ............................ 31 19 50
Litteratörer och konstvänner ........................ 28 20 48

Tillsammans 208 223 431

Af under året kopierade m ålningar komma på: 
a) italiensk-spanska skolan 4 kopior efter 3 konstverk,
b) nederländsk-tyska » 19 » 14 »
c) franska » 22 » 11 »
d) dansk-norska » 9 » 8 »
e) svenska » 88 » » 65 »

Tillsam m ans 142 kopior efter 101 konstverk.
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(Motsvarande siffror under år 1906: 140 kopior efter 101 konst
verk.)

Af de kopierade konstverken ha nr 1141, Nattiers »Markis
innan de TOpital», återgifvits 5 gånger och nr 1505, Liljefors’ 
»Hafsörnar», 4 gånger.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 858 studiebesök 
tillhandahållits 2,512 nr volymer, portföljer och enskilda blad 
(föregående år resp. 900 och 2,222). Intet nr har under året di
rekt kopierats; hvaremot för illustrationsändam ål fotograferats 
253 nr (föregående år resp. 2 och 356 nr).

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 521 gånger vid 505 studiebesök.

Motsvarande siffror för de fyra närm ast föregående åren: 529 
och 507 (1906), 474 och 461 (1905), 336 och 314 (1904), 316 och 
299 (1903).



Ekonomi. Sammandrag* af räkenskapen 1907,

Behållning Inkomster Summa Utgifter 1907 Aterleve- Behållning Summa
från 1906 1907

A. A l lm ä n n a  medel.
rering till 1908

10,033: 80 55,658: 33 65,692: 13 Ordinarie statsanslag........................ 61,591: 07 16: 70 4,084: 36 65,692: 13
10,581: 53 13,481: 66 24,063: 19 Öfriga statsanslag............................... 16,585: 84 3: 79 7,473: 56 24,063: 19
2,387: 18 4,545: - 6,932: 18 Förevisningsmedel ........................... 6,932: 18 — 6,932:18
2,160: 40 2,315: 76 4,476: 16 Katalogmedel ..................................... 1,381: 25 — 3,094: 91 4,476: 16
5,601: 41 222: 33 5,823: 74 Gravvrauktionsmedel ......... .............. 5,823: 74 — 5,823: 74

869:14 841: 91 1,711: 05 Gripsholmsmedel ............................... 70: - — 1,641: 05 1,711: 05
Provision å försäljningen af foto

364: 23 364: 23 grafier i nationalmuseum ......... 364: 23 — 364: 23

31,633: 46 77,429:22 109,062: 68 92,748: 31 20: 49 16,293: 88 109,062: 68

B. E n s k i ld a  m edel.

317,561: 75 20,937: 11 338,498: 86 J. S. Gieseckes donation ................. 17,284: 84 — 321,214: 02 338,498: 86

114,085: 22 5,191: 22 119,276: 44 J. H. Scharps donation.............. . 40: — — 119,236: 44 119,276: 44
10,281: 78 425: 82 10,707: 60 Jacques Lamms prisfond 5: 40 10,702: 20 10,707: 60
10,464: 18 488:13 10,952: 31 Jacques Lamms stipendiefond ...... 5: 40 — 10,946: 91 10,952: 31
27,205: 66 6,321: 59 33,527: 25 Femårsfonden.............. ...... ................ ----- 33,527: 25 ! 33,527:25

500: - 500: - Gåfva till gravyrsamlingens ökande 500: — ----- 500: —
D:o till konstslöj dsamlingarnas

5,000: _ 5,000: - ökande ............................................. 5,000: — — 5,000: —

479,598: 59 38,863: 87 518,462: 46 22,835: 64 — 495,626: 82 518,462: 46

Å
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TTE
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 FÖ
R

 1907.
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 2,315: 76. 
influtna vid försäljning af lilla svenska målningskatalogen kr. 990 

» » » » stora d:o d:o » 146
» » » » skulpturkatalogen.......................   » 292
» » » » stora franska katalogen ..........  » 270
» » » » vägledning i konstslöjdsam-

70
50

lingarna..................................................  » 258: 75
Linnéutställningskatalogen...................................................... » 149: 63
Aftryck af k o p p a rp lå ta r .........................................................  » 125: 90
Grafiska b la d .............................................................................. » 56: 03
Influtna genom bokhandeln ............................................... » 26:25

Summa kr. 2,315: 76
Enskilda medel.

1) J. S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresm edel..........................................................................  kr. 20,214:27
räntem edel o. d .................................................................  » 622: 84

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 148,752: 45
har m inskats med kr. 1,100: 24.

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

Till inköp för konstslöjdsam lingarna har disponerats kr. 1,200.
Af årets behållning öfverföres till fem årsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 9,193: 17.
2) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 

fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet. De 
för donationsändam ål disponibla medlen utgjorde vid 1907 års 
slut kr. 19,236: 44.

3) Jacques Lamms prisfond, som vid årets början utgjorde kr. 
10,281: 78, ulgjorde vid årets slut kr. 10,702: 20.

4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,464: 18, utgjorde vid årets slut kr. 10,946: 91.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 27,205: 66, 
har ökats till kr. 33,527:25 däraf kr. 25,000 äro disponerade 
till Karl Larssons stora väggmålning Gustaf Vasas intåg.

Stockholm den 20 mars 1908.
Underdånigst

LUDVIG LOOSTRÖM.
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Litteratur rörande konstsamlingarna i nationalmuseum.

Förteckning öfver skulpturarbeten ni. m. i nationalmuseum. 12 uppl. 
Stockh. 1 9 0 7 . Pris 50  öre.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt m ålningar i kritor och vatten
färg i nationalmuseum. 19 uppl. Stockli. 1 9 0 5 . Pris 50  öre. 

V ägledning för besökande i nationalmusei konstslöjdafdelning. Med 
keramiska märken m. m. 6 uppl. Stockh. 190 6 . Pris 50  öre. 

Göthe, G. Nationalmusei tafvelsamling, en konsthistorisk öfversikt. 
2 uppl. Stockh. 1 8 9 3 . Pris kr. 1: 5 0 .
Nationalm usei tafvelsamling. Beskrifvande förteckning. i:sta 
afdelningen. U tländske (icke-nordiske) mästare. Stockh. 1 8 8 7 . 
Pris kr. 3 . 2:dra afdelningen. Nordiske-m ästare. Illustrerad.
Stockh. 1 8 9 7 . Pris kr. 2: 5 0 .
Notice descriptive des tableaux du musée national de Stock
holm. I. Maîtres étrangers (non Scandinaves). Deuxième 
édition. 1 9 0 0 . Illustrée. Avec supplément 1 9 0 3 . Pris kr. 5 , 
Nationalmusei konstskatter utförda i ljustryck af Generalstabens 
litografiska anstalt, med text. Iiäft. I— XXV. Pris kr. 1 2 5 . 

Looström, L. Från nationalmusei konstslöjdsamling. 25 pl. med 
text. Stockh. 19 0 0 . Pris kr. 1 5 .

Sander, F. Nationalmuseum. Bidrag till tafvelgalleriets historia. 
Del. 1— 4 . Stockh. 1 8 7 2 — 7 6 .

Upmark, G. K onung Karl XV:s tafvelsamling.' Beskrifvande för
teckning. Stockh. 1 8 8 2 . Pris kr. 3 .

Upmark, G., och Looström, L. K onung Karl XV:s konstslöjd
samling. Beskrifvande förteckning. I. Keramiska föremål. 
Stockh. 1 8 8 3 . Pris kr. 2: 5 0 .

Upmark, G. H andteckningar af äldre mästare i nationalmuseum, 
fotograferade af C. F. Lindberg. 25 blad med text. Stockh. 
1 8 8 9 . Pris kr. 5 4 .

Upmark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E. G. Statens 
konstsam lingar (Kungl. museum—nationalmuseum) 1 7 9 4 —18 9 4 . 
En festskrift utgifven af nationalmusei tjenstemäu. Pris kr. 5 . 

Kr use, J. Teckningar i nationalmuseum, utgifna af Föreningen för 
grafisk konst. Rembrandt. Del 1 (15 blad) 19 0 5 . Del II (15 
blad) 1 9 0 6 . Del III  (18  blad) 1 9 0 7 .

Meddelanden från nationalmuseum: 1— 3 2 .
Statens konstsam lingars tillväxt ocli förvaltning 1881 — 1 9 0 7 .


