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TILL KONUNGEN.

Utrymmet i Nationalmuseum har, såsom af följande redogörelse 
framgår, ytterligare tagits i anspråk genom det stora antal före
mål, som i gåfvor eller inköp under året inkommit. Min under
dåniga skrifvelse af den 31 maj 1902, öfver hvilken Eders Kungl.
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Maj:t i nåder täcktes redan den 17 juni samma år infordra Kungl. 
Vitterhets-, historie och antikvitetsakademiens yttrande, befinner 
sig fortfarande på remissernas långsamma väg och ligger sedan 
några år hos Kgl. Öfverintendentsämbetet. I denna skrifvelse 
läm nade jag en utförlig redogörelse för otillräckligheten för konst- 
afdelningen af de nu anvisade lokalerna i Nationalmuseum under 
hem ställan, att äfven nedre våningen i museet måtte få disponeras 
för konstsam lingarna, i hvilket fall annan lokal skulle upplåtas 
för de nu där inrym da, under Kgl. Vitterhetsakademien ställda 
samlingar, som bilda Statens historiska museum. Denna lösning 
af utrym mesfrågan anser jag fortfarande vara den för konstafdel- 
ningen mest lämpliga, på samma gång den ställer m indre anspråk 
på ekonomiska uppoffringar från statsverkets sida. Denna min åsikt 
har under året vunnit tillslutning från kompetentaste håll, i det att 
den svenska m useimannaföreningen, som består af om bud från de 
olika m useiinstitutionerna i landet, på sitt tredje årsmöte, som hölls i 
Stockholm sommaren 1908, i denna fråga gjorde följande uttalande:

»En fullt rationell lösning af museibyggnadsfrågan för statens 
sam lingar af konst och af historiska och arkeologiska föremål 
fordrar visserligen uppförandet af två nya särskilda byggnader, 
men då detta skulle kräfva ansenliga summor, som man har föga 
utsikt att för närvarande erhålla, vore det för en snabb lösning 
af frågan nödvändigt, att Statens historiska museum flyttade ur 
Nationalmusei byggnad och erhölle en egen, hvilken ej kunde 
beliöfva den monumentalitet, som en ny byggnad för konstsam 
lingarna fordrade. Inom den nuvarande nationalmuseibyggnaden 
kunde därefter ett något mer tillfredsställande utrym me beredas 
för de nuvarande konstsamlingarna, hvarvid högst betydligt större 
utrym m e måste afses för direkta studiesamlingar och sådana an 
ordningars införande, som vid utlandets större studiesamlingar 
möjliggöra en vidsträcktare användning af studiematerialet.

Då samlingen af den lifskraftiga svenska moderna konsten ökas 
hastigare än andra afdelningar af museet, torde inom en icke 
alltför aflägsen framtid ett hem för denna afdelning böra beredas 
i en nybyggnad af måttliga proportioner å det fria utrym m et 
närm ast öster om den nuvarande byggnaden antingen sammanbyggd 
med denna eller fri, och kunde därigenom den moderna konsten 
blifva på ett m odernt och värdigt sätt utställd».
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Så långt museimannaföreningen. Behofvet af ökadt utrymme 
för konstsamlingarna, hvilket redan, när min ofvan näm nda under
dåniga skrifvelse af den 31 maj 1902 afgafs, var trängande, har 
under de därefter gångna åren högst menligt inverkat på sam lin
garnas anordning och förevisande. För att Nationalmuseum skall 
kunna rätt fylla sin uppgift, är det nödvändigt, att detta behof 
blir under den närm aste tiden afhjälpt. Enligt förljudande har 
Kgl. Öfverintendentsämbetet låtit utarbeta ritningar till ny byggnad 
för Kgl. Vitterhetsakademien och de under dess inseende ställda 
statssamlingarna, hvilka ritningar lära i dagarna kom ma att öfver- 
läm nas till Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. Utsikt förefinnes 
således för möjligheten af, att Nationalmusei utrym mesfråga blir 
inom den närm aste framtiden på ett tillfredsställande sätt löst, 
hvilket är af högsta behofvet påkalladt; ty få, om ens någon af de 
svenska statsinstitutionerna torde lida så mycket af utrym m esbrist 
som Nationalmuseum.

Att intresset för m useum det oakladt är i ständigt stigande från 
allmänhetens sida, därom bär föreliggande årsberättelse det bästa 
vittnesbörd, och detta såväl livad beträffar under året anmälda 
donationer och gåfvor som besöken. För donationernas vidkom 
mande är följande att näm na:

Enligt § 3 i det mellan Deras Majestäter Konung Oscar II och 
Drottning Sofia den 28 mars 1896 upprättade testamentet skulle 
den del af den å Stockholms slott förvarade s. k. Gripsholms- 
servisen, som var Deras Majestäter enskildt tillhörig, utgörande 
omkring 110 pjäser, vid Konung Oscars frånfälle tillfalla svenska 
staten, under villkor att näm nda servis ej vidare må skingras utan 
allt framgent bibehållas såsom ett helt och tilläggas konstsam lin
garna å Gripsholms slott; dock, heter det i testamentet, »att det må 
vara Mine efterträdare å tronen öppet att, om de så önska, tills vi
dare låta servisen såsom dekoration förblifva där den nu 
finnes eller å annan lika lämplig och fram trädande plats å 
Stockholms slott.»

Genom ett den 1 september 1907 upprättad t testamente, som 
upphäfde alla af honom förut träffade testam entariska förordnan
den, bestämde förutvarande statsrådet och presidenten Johan  
Henrik Loven, att för den sannolika händelsen, att han skulle
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aflida före sin m aka fru Augusta Loven, f. Sundm ark, af ett till 
hennes lott (fördel och giftorätt) i boet lagdt tilläggskapital, stort 
500,000 kronor, å hvilket hon ägde att under sin lifstid åtnjuta 
räntan ocli afkomsten, skulle efter hennes frånfälle till National- 
musei konstafdelning utbetalas hvad som återstode, sedan vissa 
i testamentet näm nda institutioner erhållit de belopp, som i det
samm a voro dem tilldelade. Sedan presidenten Loven aflidit den 
26 januari 1908, aflämnade stärbhuset genom boets utredningsm an 
vice häradshöfdingen och bankdirektören P. R. Rabe till National
museum, jäm te vidimerad afskrift af testamentet, en å National- 
musei vägnar sedermera granskad och riktig befunnen redovisning 
öfver utredningen i boet, enligt hvilken det Nationalmuseum tillkom 
m ande beloppet utgjorde 99,231 kronor 19 öre, hvilket kapital enligt 
testamentets föreskrift skall bibehållas oförminskadt, och endast årliga 
rän tan  användas till något Nalionalmusei syfte främ jande ändamål.

I ett af löjtnanten Sigurd Ehrenborg den 7 maj 1908 dagtecknadt 
gåfvobref ha kommitterade för »Konstlotleriet för Georg Arsenius» 
beslutat, att af den å nämnda lotteri uppkom na penningbehåll
ningen konstnären Georg Arsenius skulle äga uppbära hela års
räntan och eventuellt så mycket af kapitalet, som vore skäligt och 
nödvändigt för hans hem och vård, hvarefter hans hustru  skulle, 
om hon öfverlefde honom, äga uppbära räntan å kapitalet, som 
efter bådas död skulle tillfalla Nationalmuseum för att enligt när
mare bestämmelser användas »till något konstnärligt syfte före
trädesvis af välgörande art». Den 14 september 1908 afled Georg 
Arsenius. Af det till museum donerade beloppet, som till storleken 
ej ännu kan närm are bestämmas, emedan bouppteckningen efter 
Arsenius ännu ej afslutats, men som ej torde kom ma att under
stiga 25,000 kronor, skall således räntan till änkan utbetalas, och 
kapitalet, som enligt kommitterades bestämmelse förvaltas af bank
bolaget Stockholm—Öfre Norrland, efter hennes frånfälle oförmin
skadt tillfalla museum.

Samtliga de nu näm nda donationerna har Nationalmusei näm nd 
förklarat sig med tacksam het vilja mottaga.

Genom den 5 juni 1905 upprättadt testamente, med tillägg af 
den 11 maj 1907, hade grosshandlaren Robert Thalin, som afled 
den 2 maj 1908, bestämt, att, därest intendenten vid Nationalmu
seum skulle finna någon eller några af hans efterlämnade taflor
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eller andra konstföremål vara af beskaffenhet, att Nationalmuseum 
kunde ha intresse af att med sina samlingar införlifva desamma, 
dessa skulle såsom gåfva till Nationalmuseum öfverlämnas. Och 
har undertecknad intendent i samråd med amanuensen Götlie ur 
samlingen utvalt tre taflor, rörande hvilka hänvisas till det följande, 
under rubriken »Gåfvor till tafvelsamlingen».
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Samlingarna.

S k n lp tu r s a m l in g e n  (Göthe) liar ökats med 20 nr, af livilka 
8 genom köp och 12 såsom gåfva.

A , Köp.
April 14. Milles, Carl, svensk, f. 1875:

» »

Porträttbyst i brons af svenske arkitekten F. Boberg, 
sign. Carl Milles —06. N. M. nr 992. Statsinköp.

»Holländska fiskarkvinnor i blåst», relief i brons, sign. 
C. Milles. Hollande. N. M. nr 993. Statsinköp.

» » Lindberg, J. Adolf, svensk, f. 1839:
Porträtt i plakett af kronprinsen af Sverige Gustaf 

Adolf, relief i brons, sign. A. L. (i monogram) 1903. 
N. M. nr 994.

» » Porträtt i plakett af öfverintendenten J. Bottiger, re
lief i brons, sign. A. L. (i monogram) 1893 samt A. Lind
berg. N. M. nr. 995.

Ju n i 5. Börjeson, J., svensk, f. 1835:
Skiss till ett Sten Sturemonument, gips, sign. J. Börje

son, Roma 187b. N. M nr 996, Statsinköp.
Aug. 31. Dubois-Pigalle, Paul, fransman, f. 1829 f  1905:

Porträtthufvud af vetenskapsmannen Louis Pasteur, 
brons, sign. P. Dubois 188b. N. M. nr 1007.

» » Falguiére, J.-A.-J., fransman, f. 1831, f  1900:
Porträtthufvud af skulptören Paul Dubois, brons. N- 

M. nr 1008.
Nov. 28. Milles, Ruth A. M. A., svenska, f. 1873:

»Efter väntan vid hafsstranden», relief i brons, sign. 
Ruth Milles 1907. N. M. nr 1009. Statsinköp.

B . Gåfvor.
Mars 6. Af »syskonen Schutzercrantz»:

Sergel, J. T., svensk, f. 1740, f  1814, Hans skola: 
Porträttmedaljong af arkiatern H. Schutzercrantz 

(f 1802), gips. N. M. nr 990.



pi. 1. SKISS I GIPS TILL ETT MONUMENT ÖFVER STEN STURE D. Y. 
(H. 200 cm.) Af J. Börjeson år 1874.
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Mars 6. Af direktör C. U. Palm:
Ljungberger, G., svensk, f. 1734, j  1787:

Porträttmedaljong, liten, i vax, af skalden grefve G. 
F. Gyllenborg.

Aug. 31. Af Otto Jarl, (nu) i W ien lefvande medelålders svensk 
konstnär:
Tio mindre, af gifvaren utförda gipsmodeller, fram

ställande djur i friskulptur eller relief; allesamman 
signerade. N. M. nr. 997— 1006.

Hvad beträffar dessa förvärf för skulptursam lingen tillhöra 
Paul Dubois och ./. A. J. Falgaiére som bekant första ledets män 
i den stora franska skulptörskolan under 1800-talets sista tredjedel. 
I likhet med så många andra inom skolan voro de också för
träffliga porträttörer. I synnerhet har Pasteurs porträttbyst med 
allt skäl räknats såsom ett ypperligt prof på modern porträtt
konst och särskildt som ett af sin mästares bästa arbeten inom 
denna genre.

Ett nytt namn af svensk börd är Rutli Milles, hvars bronsre
lief »Efter väntan vid hafsstranden» på ett lyckligt sätt företräder 
hennes, hittills åtminstone, blott åt den mindre och genremässiga 
skulpturen riktade konstnärskap. Reliefen är känsligt behandlad 
i målerisk stil, d. v. s. med många plan: en skulpterad tafla.

I stämningen är den befryndad med brodern Carl Milles9 nu 
inköpta lilla genreartade bronsgrupp »Holländska fiskarkvinnor i 
blåst», hvilken framför allt utm ärker sig för den vackert och lif- 
ligt uttryckta rörelsen i de mot blåsten fram åtstretande kvinnor
nas figurer. Carl Milles, som hittills varit företrädd i statens sam
ling blott med den 1904 inköpta lilla stengruppen (savonit-sten) 
»Lekande elefanter», har i år till staten sålt ännu ett bronsarbete, 
nämligen den 1906 modellerade bysten af arkitekten Ferdinand 
Boberg. Bysten eller rättare sagdt hufvudet utm ärker sig genom 
en träffande karakteristik och en energisk modellering.

Ny i samlingen är också Otto Jarl, en i W ien sedan ungefär 
trettio år bosatt svensk skulptör, som hufvudsakligen ägnat sina 
krafter åt konstindustrien och nu representerats här genom ett an
tal m indre djurmodeller i gips.
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Genom statsinköpet af John Börjesons skiss i gips till ett m onu
m ent öfver Steil Sture d. y. (pl. 1) har för statens konstsam lingar för- 
värfvals ett af den berömde konstnärens tidigare och m era bety
dande arbeten. Det stort tilltänkta monumentet, som utom  huf- 
vudfigurerna, Sturen till häst och bonden till fots, skulle prydas 
af elfva helfigurer, äldre och yngre krigare, grupperade kring soc
keln, har som bekant aldrig kommit till utförande. Skissen, som 
är två meter hög, är enligt signaturen modellerad i Rom 1874, så
ledes året före »Fiskargossen på Capri» (i marmor), som hittills 
varit det äldsta arbete af Börjeson i statens samlingar.

Skulpturafdelningens num m erstarka porträttsam ling har under 
året ytterligare ökats med porträttreliefer utförda af G. Ljungberger 
Sergels skola samt Adolf Lindberg (se ofvan).

Tafvelsamlingen (Göthe) har ökats med 36 nr, däraf 18 ge
nom köp och 18 såsom gåfva. Häraf ha med hufvudsam lingen 
(»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 13 nr, med samlingen 
af m iniatyrer, pasteller m. m. 12; 11 tillhöra förrådet.

A. Köp.

Jan. 9. 

April 14.

» »

» »

» »

Thaulow, Frits, norrm an, f. 1857 f  1906:
»Islossning», norskt landskap, pastellmålning, sign. 

Frils Thaulow 87. N. M. tafvelsamks kat. Bih. n r 306. 
Nordström, Karl F., svensk, f. 1855:

»Snöfall i stadens utkanter», Stockholmsmotiv, kol
teckning på akvarell, sign. K. N. 1907. N. M. tafvel
samks kat. Bih. n r 311. Statsinköp.

»Kyrkesund» (Bohuslän), kolteckning på akvarell, 
sign. Nordström. N. M. tafvelsamks kat. Bih. n r 312. 
Statsinköp

»Insjöstrand», motiv från Bohuslän, kolteckning på 
akvarell, sign. K. N. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 
313. Statsinköp.

»Strand i aftonstämning», kolteckning på akvarell, 
sign. K. N. 190. N. M. tafvelsamks kat. Bih. n r 314. 
Statsinköp.
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Pl. 2. PORTRÄTT AF OKÄND DAM. (H. 65 cm.)
O ljem ålning a f A lex. R oslin  a f år 1777.

Juni 5. Fagerlin, Ferdinand J., svensk, f. 1825, f  1907:
Gumhufvud, studie till målningen »Utan hopp» (1877), 

oljemålning, sign. F. Fn. N. M. nr 1671.
» » Holländsk stuguinteriör, studie, oljemålning, sign.

F. Fn. N. M. nr. 1672.
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Juni 5.

Aug. 31.

» »

» »

» »

» »

Nov. 28.

» »

»

» »

» »

Edelfelt, Albert, finne, f. 1854, f  1905:
»Jesus tvår lärjungarnes fötter», oljemålning i grisaille, 

sign. A. Edelfelt. N. M. nr 1673.
Roslin, Alexander, svensk, f. 1718, f  1793:

Dam porträtt, bröstbild, oljemålning, sign. le chev. 
Roslin 1777. N. M. nr 1676.
van Ravesteyn, Jan, holländare, f. omkr. 1572, t  
1657 (skref sig äfven Ravenstein.):

Porträtt i half figur af Karl von Cracow, holländsk 
diplomat i Köpenhamn, oljemålning, sign. Anno 1632, 
J. Ravenstein fecit. N. M. nr 1677. 
van Ravesteyn, Jan?

Porträtt i half figur af den förres m aka Anna van 
Ens. Oljemålning, i dåligt skick. Förr. nr 255. 
Liljefors, Bruno A., svensk, f. 1860:

»Orrspel i mossen» (stridande tuppar), oljemålning, 
sign. Bruno Liljefors 1907. N. M. nr 1678.
Josephson, Ernst A., svensk, f. 1851, f  1906:

Spansk tiggare, hel figur, akvarell, m ålad i Sevilla 
1882. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 314.
Norlind, Ernst, svensk, f. 1877:

»Lördagskväll», motiv från skånska slättlandet, m o
nokrom målning i torr tempera, sign. E. Norlind 
okt. 1904. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 315. Stats- 
inköp.
Kreuger, Nils E., svensk, f. 1858:

»Hafsbukt i storm», motiv från Båstad, oljemålning, 
sign. N. Kreuger 1907. N. M. nr 1679. Statsinköp.

»På Alvaret i solnedgången», Ölands-motiv, teckning 
å oljefärgsgrund i svartprick-manér, sign. Nils Kreuger 
1903. N. M. nr 1680. Statsinköp.
Mazér, Carl Peter, svensk, f. 1807, f  1884:

Porträtt i half figur af kompositören Adolf F red
rik Lindblad, oljemålning utförd 1835—6. Förr. nr 
259.
von Breda, Carl Fredrik, svensk, f. 1759, f  1818: 

Porträtt i bröstbild af sidenfabrikören Kjellstedt, olje
målning, utförd senast 1798. N. M. nr. 1682.
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B. Gåfvor.
Mars 6. Af Kgl. akademien för de fria konsterna: 

von Rosen, J. Georg O., svensk, f. 1843:
»Sfinxen», stor oljemålning, sign. G. von Rosen 1887 

—1907. N. M. nr 1670.
» » Af »syskonen Schützercrantz»:

Scheffel, J. H., svensk, f. 1690, f  1781:
Porträtt i bröstbild af (enligt uppgift) öfverstelöjtnanten 

S. Schützer, oljemålning. Förr. nr 249.
» » Okänd artist, 1700-talets förra hälft:

Porträtt i half figur af öfverdirektören S. Schützer 
(j* 1760), oljemålning. Förr. nr 250.

» » Lundberg, Gustaf, svensk, f. 1695, j* 1786, tillskrifven:
Porträtt i bröstbild af fru Petronella Schützer, f. 

Psilanderhjelm  (f 1769), pastell. Förr. nr 251.
» » Forsslund, Jonas, svensk, f. 1754, f  1809:

Porträtt i bröstbild af fru Adolfina Lovisa W allqvist, 
f. Schützercrantz (f 1822), pastell. Förr. nr 252.

» » Okänd artist, 1780-talet:
Porträtt i bröstbild af kontreamiralen J. H. Schützer

crantz (f 1821), m iniatyr. N. M.tafvelsamks kat. Bih. nr 307.
» » Okänd artist, omkr. 1820:

Porträtt i bröstbild af ståthållaren J. H. Schützercrantz 
(f 1860), miniatyr. N. M. tafvelsamks kat. Bih. n r 308.

April 14. Af fröken Matilda Martin i testamente:
Södermark, J. Per, svensk, f. 1822, f  1889:

Porträtt i bröstbild af bataljonsläkaren Carl J. J. 
Lindhagen (f 1857), oljemålning, sign. P. Södermark pt 
Paris 1878. Förr. nr 253.

» » Af fröken Hilda M. H. Broberg i testamente:
Bolinder, Johan Erik, svensk, f. 1768, f  1808:

P o rträ tt  i b rö s tb ild  a f  k ä lla rm ä s ta re n  D. B roberg  
(f 1818), miniatyr. N. M. Tafvelsamks k a t. Bih. nr 309.

Jun i 5. Af dödsboet efter änkefru Louise Stjernström enligt 
hennes i lifstiden uttalade önskan:

Troili, G. Uno, svensk, f. 1815, f  1875:
Porträtt i bröstbild af teaterdirektören Edvard Stjern

ström, oljemålning, sign. U. T. 1878. N. M. nr 1674.
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Jun i 5. Bloch, Karl H., dansk, f. 1834, f  1890:
»Den lille lumpsamlaren», oljemålning, utförd 1863 

— 1864 i Rom, sign. C. Bloch. N. M. n r 1675.
Aug. 31. Af häradshöfdingen W. N. A. Lindahl:

Lundgren, Egron S„ svensk, f. 1815, f  1875:
Italiensk bondflicka, oljemålning, sign. E. L. Förr. 

n r 254.
Okt. 2. Af grosshandlaren R. Thalin i testamente:

Svensson, Kristian Fredrik, Svensk, f. 1834, f  1909: 
Sjöstycke, oljemålning, sign. C. F. Swensson 1890. 

Förr. nr 256.
» » Ekström, Per, svensk, f. 1844:

Landskap med speglande vatten, oljemålning, sign. 
P. Ekström. Förr. n r 257.

» » Heffner, Karl, tysk, f. 1849:
Landskap i höststämning, oljemålning, sign. K. Heffner. 

Förr. nr 258.
Nov. 28. Af f. d. lektorn C. H. Johanson:

Andersson, A. Gustaf., svensk, f. 1780, f  1833:
Porträtt i half figur af grosshandlaren G. Johanson, 

miniatyr. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 316.
» » Af anonyma gifvare genom konstnären Richard Bergh:

Nielsen, Ejnar A., dansk, f. 1872:
Porträtt i knästycke af författarinnan Ellen Key, olje

målning med petroleum, dat. »Firenze. Volterra. 1907». 
N. M. nr 1681.

Dec. 18. Af friherre C. F. Bennet.
Österlind, Allan E. A., svensk, f. 1855:

»En dödsbädd i Bretagne», oljemålning, sign. Allan 
Österlind. N. M. nr 1683.

Redan en hastig öfverblick öfver årets förvärf för tafvelsam- 
lingen torde visa, att 1908 varit ett mycket gifvande år.

Först sedan, genom omflyttningen 1906, den svenska m ålarsko
lan från 1700-talets senare del fått en hel vägg i en af de stora 
salarna upplåten åt sig, har man kunnat få en riktig föreställning 
om, hur rikhaltigt denna skola är representerad i statens tafvelsam- 
ling. Porträttgenren är som bekant dess styrka. Under det för-
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Pl. 3. PORTRÄTT AF SIDENFABRIKÖREN KJELLSTEDT. (H. 71 cm.)
O ljem ålning a f C. F. von Breda.

gångna året ha ytterligare två porträtt tillkommit, bägge företrä
dande sina mästare på bästa sätt.

Det ena är ett anonym t dam porträtt i bröstbild af A. Roslin, (pl. 2) 
dateradt 1777 och således m åladt under återfärden från Stockholm

2
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till Paris 1775— 1777(8), under hvilka år han besökte Petersburg 
samt äfven W arscbau ocli W ien m. il. städer. I synnerhet i Ryssland 
utöfvade han en flilig verksam het som porträttör, vid liofvet och 
bland dess högadel, och sannolikt hafva vi i vår tafla att se por
trättet af en dam ur dessa ryska kretsar. Den förvärfvades tor 
m useum  från en förnäm rysk dam Maria Alcxandrowna Wasiltj-

Pl. 4. PORTRÄTT AF FRU MUHLENSIEPEN. (H. 17 cm .)
O ljem ålning a f Fercl. F agerlin . 1870-talet.

kow, och af en rysk etikett bakpå taflan ser man, att denna var 
exponerad på den stora historiska porträttutställningen i Peters
burg 1905 samt skickats dit från godset Korjalovo vid järnvägen 
m ellan Moskwa och Bresijsk. I målningssättet erinrar porträttet 
närm ast om den solida elegansen i de kungliga dam porträtten på 
Drottningholm, hvilka Roslin målat helt kort förut (1774—5). Det 
är så mycket mera välkommet i museets Roslinsamling, som herr
porträtten där äro öfvervägande i antal och konstnärligt värde.



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 7908. 19

Det andra porträttet (pl. 3) är m åladt af Carl Fredrik von Breda, 
om hvars engelska skola det talar lika kraftigt, som det föregående 
porträttet om Roslins franska. Det är nämligen m åladt kort efter 
v. Bredas hemkom st till Stockholm från hans nära tioåriga vis
telse i England (1787—96) och ger ett alldeles utsökt prof på den 
romantiska, nästan m usikaliskt känsliga färgkonst, han lärt sig 
hos Joshua Reynolds, och som han bibehöll ännu några år efter 
att han läm nat England. Porträttet, som i bröstbild framställer 
bilden af en äldre man, sidenfabrikören Kjellstedt i Stockholm, 
en aflägsen släkting till Ferdinand Fagerlin på mödernesidan, har 
tillhört näm nda konstnär och inköptes ur hans dödsbo.

Fagerlin själf, som i galleriet hittills hufvudsakligen represen
terats af arbeten från 1860-talet — de allbekanta genrestyckena 
»Rökande gossar» (1862), »Den tillfrisknande» (1867) samt »Svart
sjuka» (1868) — har genom inköp ur hans dödsbo blifvit ytter
ligare företrädd i musei samling genom tvenne vackra arbeten, men 
af senare datum : ett »Gumhufvud» samt en »Holländsk stugu- 
interiör». Det är blott små studier, men sådana godbitar, att de 
väl försvara sin plats i ett galleri.

Den till tiden äldre, som framställer bröstbilden af en gammal 
kvinna (pl. 4) — hennes nam n är fru Miihlensiepen — är en förstudie 
till modern i den gripande taflan »Utan liopp,» som målades 1877. 
Fagerlin behärskar här fullständigt Dusseldorfskolans teknik med 
dess varm bruna färgskala men visar tillika en styrka i psykolo
gisk skildringskonst, som visst icke är livardaglig inom skolan. 
Studien, så anspråkslös den än är till formatet, är en äkta pärla i 
sitt slag.

Den andra studien (pl. 5) är ett arbete från konstnärens sista period, 
denna tid, då hans figurer stundom förlora något i själiskt in 
tresse men i stället det måleriska föredraget och ljusspelet vinna 
i saft och friskhet under nya konstström ningars inflytande. Den 
raskt och bredt målade interiören framter ett rikt färgspel, varm t 
och ljusstark t på samma gång. Enligt en anteckning bakpå m ål
ningen tyckes den vara utförd under Fagerlins sista studieresa.

På tal om redan i galleriet företrädda svenska målare, af 
hvilka museet under året förvärfvat nya värdefulla arbeten, må vi
dare nämnas Uno Troili och Ernst Josephson samt Bruno Lilje
fors, Karl Nordström och Nils Kreuger.
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Det af Troili 1873 målade porträttet i bröstbild af Edvard 
Stjernström ger en träffande ocli talande bild af den framstående 
sceniske konstnären, utan att dock som konstverk vara den fullt 
representativa bild, museet sedan länge söker af en af vårt lands 
allra främste porträttmålare. Af Ernst Josephson, som hittills va
rit företrädd i galleriet blott genom två porträtt-taflor i olja, har

1

Pl. 5. HOLLÄNDSK STUGUINTERIÖR. (H. 33 cm .) 
O ljem ålning a f Ferd. Fagerlin .

museet förvärfvat en med bravur målad genrefigur i akvarell: 
»Spansk tiggare,» utförd 1882 i Sevilla.

På Karl Nordströms stora utställning i Stockholm på våren 
förvärfvades ej färre än fyra nya kolteckningar på färgunderlag, 
hvilka tillsamm ans med de två förut af staten inköpta bilda en 
enhetlig tafvelgrupp, som godt representerar konstnären från hans 
intimaste och starkaste sida.

Nils Kreuger har hittills i galleriet haft blott ett fullgodt verk, 
nämligen den lilla stiliserade triptyken »Vår i Halland» (1894).
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Museet har 1908 på lians separatutställning förvärfvat dels en liten 
för några år sedan (1903) utförd »teckning å oljefärgsgrund», med 
Ölandsmotiv, i det för konstnären så egendomliga svartprickma- 
néret, dels en större, år 1907 utförd oljemålning med motiv från

Pl. 6. SPANSK TIGGARE. (H. 38 cm.)
A kvarell a f Ernst Josephson . 1882.

Båstad, synnerligen representativ för konstnärens senaste skede 
med dess sum m ariska behandlingssätt och starka dekorativa färg
verkan .

Bruno Liljefors1 »Orrspel i mossen» af år 1907 gifver, om 
den också icke fyller en lucka i galleriet, ett välkommet tillägg
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till den utsökt vackra och för konstnären synnerligen represen
tativa samling, galleriet nu äger. Sedan de tre, år 1907 inköpta 
djurm ålningarna återkomm it från sin utom landstourné (se årsbe
rättelsen för 1907), äger galleriet nu ej färre än åtta af Liljefors’ 
dukar, företrädande olika perioder af hans verksam het ända från 
1886 och till 1907, tillsammans visande Liljefors såsom en af hela 
det nutida måleriets förnämsta djurskildrare.

Georg von Rosen slutligen, vår berömde historie- och porträ tt
m ålare, har under året blifvit företrädd med ett nytt arbete, den 
väldiga duken »Sfinxen». Mästaren, som i tjugu år arbetat därpå, 
har i väsentliga delar om arbetat densamma flera gånger och är 
ännu i färd med en retuchering. Taflan har af akademien för 
de fria konsterna inköpts för den Fürstenbergska fondens medel 
för att enligt testamentets föreskrift öfverlämnas till National
museum.

Nya svenska nam n i tafvelsamlingen äro den i F rankrike bo
satte Allan Österlind, hvars »Dödsbädd i Bretagne» är ett karak
teristiskt alster af 1880-talets franska skola, Ernst Norlind, den 
jämförelsevis unge skånske målaren, nu företrädd af en stäm nings
full bild i tem pera från skånska landsbygden, samt Carl Peter 
Mazér, porträttm ålaren, som dog vid gamla år 1884. Hans half- 
iigurbild af kompositören Adolf Fredrik Lindblad (pl. 7), utförd i 
Stockholm 1835 — 36, samtidigt med det Mazérska porträtt af 
J. L. Almqvist, som tinnes i Nordiska museet, äger dock större 
intresse som porträtt än som målning och har därför sin läm p
ligaste plats i statens historiska porträttgalleri.

Bland icke svenska m ålarnam n märka vi två, som redan 
förut äro representerade i Nationalmuseum: Albert Edelfelt och 
Frits Thaulow , samt två nya: Ejnar Nielsen och Jan van Ra- 
vesteyn.

Nationalmuseum har under de senaste åren gjort stora men hittills 
fåfänga ansträngningar att kunna förvärfva något fullt representativt 
verk af den berömde finske målaren, som tyvärr ännu ingalunda 
är i statens konstsam lingar företrädd på ett hans stora konstnär
skap värdigt sätt. På grund af brefväxling med ett tiotal ägare 
till arbeten af honom, liar till museet uppsändts från olika län
der ett tiotal sådana arbeten, men intet har dock varit af den be-
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lydelse, alt nämnden anselt sig böra inköpa det. E tt undantag 
härifrån gör dock en liten grisaille-målning i olja: »Jesus tvår

Pl. 7. PORTRÄTT AF KOMPOSITÖREN ADOLF FREDRIK LINDBLAD.
(II. 81 cm .) O ljem ålning a f C. P. Mazér.

lärjungarnes fotter», målad för en illustrerad bibel åt en utländsk 
bokförläggare, hvilket, ehuru obetydligt som målning, dock är ett 
ganska vackert prof på Edelfelts kompositionstalang.
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Thaulows pastell åter, »Islossning» (daterad 1887), är ett synner
ligen delikat alster från målarens mellersta period, på 1880-talet, 
då han arbetade hemma i Norge och företrädesvis behandlade 
vintermotiv.

Ej nar Nielsen är som bekant en af de mest originellt utpräg
lade och därför en af de mest omtvistade konstnärsindividuali- 
teterna i den moderna danska målarskolan. I en porträttm ålning, 
utförd i Volterra 1907, har han nu gifvit en i flere fall mycket 
intressant bild af den svenska författarinnan Ellen Ivey. Figuren 
är symm etriskt anordnad och strängt stiliserad, ansiktet och hän
derna synnerligen uttrycksfullt tecknade. Målningen, hållen i yt
terst dämpade och svala toner, är utförd i olja med petroleum. 
Porträttet skänktes som bekant till museum af ett antal anonyma 
gifvare genom konstnären Richard Bergh.

E tt mycket värdefullt tillskott till sin dyrbara holländska taf- 
velsamling har galleriet fått med det af Jan  van Ravesteyn 1632 
signerade porträtt (pl. 8), som museet inköpt från Källeryds försam 
ling i Småland. Det framställer holländske residenten i Köpen
ham n Karl von Crakow, af gammal schlesisk ätt. Han var svär
far till landshöfdingen Magnus Durell, som ägde Källeryd, liksom 
han också var herre till två historiskt bekanta gods i Halland: 
Vallen och Dömestorp. Hans och hans makas porträtt ha sedan 
gam m alt suttit i Källeryds kyrka, hvars församling nu afstått från 
de gamla ömtåliga och för tidens åverkan där lätt utsatta dukarna 
till statens tafvelgalleri, mot det att museet betalade ett visst be
lopp samt anskaffade goda kopior, att uppsättas å originalens 
plats i församlingens nya kyrka. Den gamla kyrkan har näm li
gen en gång brunnit, hvarvid en del gamla konstverk blefvo lå
gornas rof, men de Crakowska porträtten med knapp nöd 
räddades. Fru von Crakows porträtt — hennes ursprungliga 
nam n var Anna van Ens — är så pass illa åtgånget, att det är 
vanskligt att afgöra, om det är måladt af samma hand som m an
nens. Men detta senare är dess bättre ganska väl bibehållet och 
ger ett förträffligt prof på den lefvande karakteristik sam t den 
både kraftiga och tina målningskonst, som utm ärker den store 
holländska periodens bättre porträttörer. Som en bland dem måste 
äfven Jan  van Ravesteyn räknas, när man nämligen bedömer hans 
konst icke efter de många s. k. atelierbilderna, som utgingo ur
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den eftersökte målarens stora atelier, utan efter m ästarens egen
händiga arbeten, sådana som just von Crakows signerade ocli da
terade porträtt.

■PL 8. PORTRÄTT AF HOLLÄNDSKE RESIDENTEN KARL VON CRAKOW.
(H. 79 cm .) O ljem ålning a f Jan van llavesteyn  a f 1032.

Restaurering' af taflor. Genom konservatorn C. V. Jaens- 
son ha följande oljemålningar under året restaurerats:

N. M. galleri nr 84, 200, 258, 629, 1361.
Gripsholm nr 1192, 1366, 1815—1831.
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Restaurering har beslutits af följande oljemålningar genom ofvan- 
näm nde konservator Jaensson, ehuru den ej afslutats:

N. M. galleri nr 258, 259, 442, 585, 629, 1361, 1676.
Grh n r 225 (»en nödtorftig konservering»).

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

från 1903: Grh. nr 1099, 1103.
» 1907: N. M. galleri n r 84, 200.
» » N. M. förr. n r 56.

Haiiüteckiiingssainlingeii (Kruse) har ökats med 320 nr,
hvaraf 84 nr genom köp, de öfriga såsom gåfva.

A. Köp.
Mars 6. Dahlberg, Erik: Plånbok med 11 plån, 1658, 1 nr. In- 

köpssumm an har delvis bestridts genom en gåfva af 
fröken Majken Lundgren.

Jun i 5. Kulle, Axel: Oljeskiss till »Den förlorade sonen», 1 nr.
» » Fagerlin, F.: Kolteckningar, 2 nr.
» » Blad af N. J. O. Blommér, Alfr. W ahlberg, Carl Wil-

helmson och Nils Forsberg j:or, 5 nr.
» » Blad af Elias Martin, G. G. Gillberg och L. A. Masreliez,

17 nr.
» » Höckert, J. F.: Kol- och blyertsteckningar (hufvudsak-

ligen till »Slottsbranden»), 29 nr.
Nov. 28. W etterling, A. C.: Porträtt-teckningar, 2 nr.

» » Cardon, J.: Porträtt-teckning, 1 nr.
» » Göthe, E. G. (?): Förslag till Karl XIII:s staty i Stock

holm, 2 nr.
» » Wickenberg, P. G.: Fängelsecen, 1 nr.
» » D’Uncker, K. H. L.: Tusch-teckning, 1 nr.
» » Ander, Knut (1873—1908): Skissböcker samt lösa teck

ningar, 22 nr.

B . Gåfvor.
Mars 6. Af konstnären Carl Larsson:

Larsson, C arl: Studier och utkast i akvarell, blyerts, tusch, 
kol, kritor, bläck samt (1) i olja, 1874—1908, 213 nr.
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Mars 6.

» »

» »

Okt. 2. 

Dec. 18.

Af »Syskonen Schutzercrantz» genom f. v. revisorn J. W. 
Schiitzercrantz:

Schutzercrantz, A. U.: Skissböcker, lösa teckningar samt 
det i akvarell utförda verket: Kongl. Svenska Ar
méens Falm or ritade och kolorerade, 10 nr (kollek
tivnum m er med inalles 722 blad),

Mörner, H j.: Lifgrenadier, blyerts, 1 nr.
Landerer, A.: schweizisk: Bågskytt, 1 nr.
»Mayer», 1828, tysk: Ritratto da Felietto, 1 nr.
Af direktör G. U. Palm:
Lemke, J. Fil.: Utkast till målningen Tåget öfver Bält 

samt studie af m anshufvuden, 2 nr.
Okänd fransk: »Cattafalque de Louis XIV», 1 nr.
Af doktorinnan H. Bendz, Alnarp:
Sergel, J. T. (?): Halfsittande figur, efter A. Carracci, 

1 nr.
Kraift, P. d. y. (?): Studier af m anshufvuden, 2 nr.
Af fröken Majken Lundgren:
Bidrag till inköpet af Erik Dahlbergs plånbok (se ofvan 

sid.).
Af konstnären Carl Larsson:
Larsson, Carl: Studier till plafondmålningen i Drama

tiska teatern, 3 nr.
Af H. K. H. Prins Carl:
Mörner, Hj.: Romersk karneval, penntecknad fris på 

papper, förut uppsatt i Byströmska villan på Djur
gården, 1 nr.

Af teckningarna tillhöra 318 samlingen A: egentliga handteck
ningar och 2 samlingen B: arkitektur- och ornam entsritningar. 
Samtliga bladen hafva införts i accessionskatalogen och inordnats 
i samlingen. Porträtt utgöras af 55, öfver hvilka lappkatalog upp
rättats och inordnats i m otsvarande katalog öfver graverade por
trätt. Dessutom har lappkatalog upprättats öfver de inkom na 10 
bladen af Elias Martin.

Den under årets lopp slutkatalogiserade, från Kungl. biblioteket 
1904 öfverflyttade gravyrsamlingen åtföljdes af 53 teckningar a f  
okända mästare. (Se årsber. s. å. sid. 25.) Dessa teckningar ha
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nu införts i den speciella accessionskatalogen för handteckningar 
1904. Af bladen tillhöra 18 samlingen A: egentliga handtecknin
gar, återstoden samlingen B: arkitektur- och ornam entsritningar. 
De förra utgöras af en nederländsk porträtt-teckning, dilettant- 
arbete från år 1675, en bacchanal med politiska anspelningar, franskt 
arbete från 1600-talet, samt en serie af 16 blad framställande lin
dansare i olika ställningar, sannolikt franskt arbete från samma 
tid. De till ornamentritningssamlingen förda 35 bladen äro 
samtliga franska m öbelritningar från rokokon.

Den accession, handteckningssamlingen vunnit under året, är 
både synnerligen rikhaltig och i konstnärligt afseende framstående. 
Det är, med 3 undantag, uteslutande svenska teckningar som in
kommit, och tyngdpunkten ligger detta år i m oderna mästares 
arbeten.

Särskildt märkes här den 216 blad omfattande samling studier 
och utkast af Carl Larsson, hvilka öfverlämnats af konstnären själf. 
Genom denna storartade gåfva har en af den svenska nutids- 
konstens mest berömde figurmålare i monumental dekorativ stil 
blifvit på ett lysande sätt företrädd i museet äfven såsom teck
nare, som oaflåtlig konstnärlig arbetare. Samlingen gör det möj
ligt att följa Carl Larssons hela konstnärsbana, från 1874, då 21- 
åringen i en akvarell afmålade en rikt ornerad 1500-tals-dörr på 
Gripsholm, till verk som fullbordats 1907 och 1908. Särskildt 
talrika äro studierna till nära nog samtliga de m onum entalm ål
ningar, hvilka konstnären utfört under de sista tjugu åren. I syn
nerhet rik t företrädda äro triptyken i Fürstenbergska galleriet (nu 
i Göteborgs museum) 1888—89 (14 blad), freskerna i National
museum, fullbordade 1896 (47 blad), plafonden och lunetterna i 
operafoyern, fullbordade 1898 (27 blad) samt plafonden i D ram a
tiska teatern (11 blad) och Gustaf Vasa-målningen i National
museum (16 blad), båda aftäckta 1908. Härjämte förekomma 
några få studier till fresken »Korum» i Norra latinläroverket (1901) 
och oljemålningen »Ute blåser sommarvind» i Göteborgs latin
läroverk (1903). En del blad till Singoalla-teckningarna (1894) 
sam t ett par eller enstaka till oljemålningen »De mina» (1892, 
Thorsten Laurins samling), gobeläng-kartongen »Venus och Tum 
melisa» (hos Handarbetets vänner) och lielfigursporträttet af konst
närens far i gungstolen (Thielska galleriet), båda utställda 1906, samt
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flere landskapsstudier och själfporträtt från olika tider och en 
del högst älskvärda studier, fram ställande konstnärens hustru och

Pl. 9. STUDIE I KOL OCH FÄRGKRITOR TILL LOVISA ULRIKA Å FRESK 
I NATIONALMUSEUM. A f Carl Larsson.

barn jäm te andra, delvis odaterade blad fullborda samlingen, 
som alltid kom mer att utgöra en af hufvudkällorna för studiet af 
Carl Larssons konstnärliga utvecklingsgång. Om edelbart efter det
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Carl Larsson-teckningarna blifvit katalogiserade, anordnades i gra
vyrsalen en stor utställning af dem, därvid blott några smärre

och oviktigare blad utelämnades. Utställningen, hvilken öppnades 
den 21 maj och fortgick hela året, upptog större delen af 
utrym m et i gravyrsalen. (Öfver dessa Carl Larsson-teckningar

Pl. 10. STUDIE I AKVARELL OCH GOUACHE TILL CARL GUSTAF TESSIN Å 
FRESK I NATIONALMUSEUM. A f Carl Larsson.
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förekommer en artikel af J. Kruse i Svenska Dagbladet 31 maj 
1908). — För öfrigt märkes bland förvärfven den serie af 29 kol-

j r *

Pl. 11. STUDIE I AKVARELL TILL J. T. SERGEL Å FRESK I NATIONAL
MUSEUM. A f Carl Larsson.

och blyertsteckningar af J. F. Höckert (1826—66), hvilka kunnat för- 
värfvas genom stort tillmötesgående från bladens förre ägare, konst
närens förtrogne vän, ståthållaren på Gripsholm Henrik Ankarcrona.
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Främ st stå liar de 18 ståtliga kolteckningar på grått papper, hvilka 
låta oss följa det noggranna arbetet på Höckerts sista ocli mest 
beröm da arbete »Slottsbranden» i Nationalmuseum. Bland de öfriga 
bladen äro att m ärka en blyertsstudie till Gustaf III i tailan 
»Bellman i Sergels atelier» (i grefvinnan S. von W edels ägo), två 
ypperliga kolteckningar af en sittande lapp och en liten lappflicka 
med bok i knäet samt en utm ärkt studie i kol på tafvelduk till 
ett dam porträtt i bröstbild i dekolletterad dräkt. Representationen 
i museet af Höckert som tecknare har genom detta förvärf vun
nit en ansenlig förstärkning.

Bland de öfriga moderna bladen finnas två kolteckningar af 
Ferd. Fagerlin, två små akvareller af Al fr. Wahlberg, en utm ärkt 
oljeskiss af Axel Kulle till hans oljemålning Den förlorade sonen 
(1881), en akvarell af Carl Wilhelmson, några smärre teckningar 
af Wickenberg, Blommér, D'Uncker och Wetterling (2 porträtt, det ena 
af Anders Fryxell 1852) samt en samling blad af en ung lofvande 
konstnär Knut Ander (1873— 1908), hvilken under året afled. H. 
K. H. Prins Carl har öfverlämnat den pennteclmade fris Romersk 
karneval af Hjalmar Mörner, hvilken efter all sannolikhet först varit 
uppsatt i Byströms bostad i Rom, Villa Malta, och sedermera fick 
sin plats i Byströms villa på Djurgården, livars uppförande påbör
jade två år efter Mörners död. (Se om denna fris en artikel af G. Nor
densvan i Dagens Nyheter 12 jan. 1909). Den af syskonen Schutzer- 
crantz öfverlämnade stora samlingen teckningar af den såsom 
dilettant i målning, teckning och litografi flitigt verksamme majoren 
Adolf Ulrik Schiitzercrantz (1802—1854) äro af öfvervägande kultur-, 
särskildt kostym -historiskt ocli etnografiskt intresse, vittnande om 
sin vidtbereste upphofsmans vakna blick för det karakteristiska 
i dräkter och typer.

Det märkligaste förvärfvet af äldre svenska teckningar är den 
plånbok, som en gång tillhört Erik Dahlberg och på husauktion 
efter framlidne kam rer C. E. Ekgren inropades för samlingen, 
hvar vid fröken Majken Lundgren lämnade ett bidrag till inköps- 
summan. Det är en i svart läder bunden liten oktav, innehållande 
11 plån samt 3 försättsblad af holländskt papper, hvaraf det sista 
prydes af ett graveradt ex-libris: »Isbrant Laburgh ... tot Am
sterdam». På plånen finnas med bly- eller silfverstift gjorda dels 
anteckningar om runstenar, ett runalfabet m. m., dels signerade
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teckningar föreställande »Fridrichsborg anno 1658», vidare »Lillö» 
(slott i Skåne), ham nplatsen »Wed Bodekulla 1658 in Martio»

Pl. 12. STUDIE I KOL OCH FÄRGKRITOR TILL OLJEMÅLNINGEN »UTE 
BLÅSER SOMMARVIND». (1903, Göteborgs Latinläroverk). Af Carl Larsson.

(senare Karlshamn), ett sjöslag (i Sundet 1658?), planritningar öfver 
ett fort samt öfver nordöstra Själland med Fredriksborg, Esrum  
m. fl. orter och öfver Roskildefjorden m. m., hvarjäm te förekom-

3
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mer en ritning (antagligen senare an E. Dahlberg) af ett okändt 
vapen med ett fågelhufvud. På första plånet står skrifvet med

Pl. 13. STUDIE I KOL TILL OLJEMÅLNINGEN »GUSTAF VASAS INTÅG.» (Na
t io n a lm u s e u m ) . Af Carl Larsson.

blyerts: Plånbok fordohm /  tilhörig grefwe Eric / Dahlberg, Kongl. / 
Råd, Fältm arskalk / m. m. /  Denne Plånbok /  öfwerlemnas til /
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grefve Dahlbergs / Dotter Dotters Sona / Son, Cam arherren / gref 
J. Gyllenborg /  år 1807 / af U. G. F.»

Plånboken, som tydligen medföljt på tåget öfver Bält, utgjorde 
ett värdefullt tillskott till den i museet anordnade Karl X-utställ- 
ningen. (Se om plånboken, en artikel af E. G. Folcker i Sv. 
Dagbladet 3 mars 1909.)

För öfrigt märkes ett utkast i blyerts, tusch och sepia af J. Phil. 
Lemke till hans målning »Tåget öfver Bält» samt 10 nya teckningar 
af Elias Martin, bland hvilka en ritning af konstnären vid om
kring 15 års ålder signerad »Elias Martin 1754 den 10 Aprillis 
Stockholm» och föreställande en rundbågsportik i senrenässans, 
sannolikt af tecknad efter en gravyr, ungdomsarbete af liknande 
slag, hvaraf förut finnes prof i museets samling.

G r a v y r s a iu l in g e n  (Looström, Kruse, Granberg, Brising, Gauf- 
fin, Wettergren) har ökats med 412 nr, hvaraf 145 n r genom köp, 
77 nr såsom gåfva, återstoden på annat sätt införlifvade med sam
lingen.

A. Köp.

Mars 6.

» »

» » 
April 14.

»

Jun i 5.

9 etsningar och 1 litografi af moderna utländska konst
närer, franska, tyska, nederländska och engelska sko
lorna, 10 nr.

Beauvarlet, J. F. sc., A. Roslin pinx: Marquis de Mont- 
pipeau, kopparstick, 1 nr.

Hofstede De Groot, C. : Meisterwerke der Porträtm alerei 
auf der Ausstellung in Haag 1903, 1 nr.

Lachs, Ch. G. : Vestra kvarngränd, etsning, 1 nr.
5 etsningar och 1 litografi af m oderna franska kostnä- 

rer, 6 nr.
Hessling, E. et Symons, F.: La sculpture belge con

temporaine. Berlin. New York u. å., 1 nr.
2 etsningar, 1 stålstick och 109 litografier af moderna 

franska konstnärer, hufvudsakligen från 1800-talets 
midt, 112 nr.

Vinci, L. da.; Feuillets inédits, reproduits d ’après les 
originaux conservés à ... W indsor. Paris 1901, 22 vol. 
1 nr.
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Jun i 5.

Jun i 5. 
Okt. 2.

»

Nov. 28.

»

Vinci, L. da. : Codice sul volo degli uccelli e varie altre 
materie pubblicato da T. Sabachnikoff ... Parigi 1893, 
1 nr.

Vinci, L. da. : Les manuscrits de Leonard de Vinci de la 
bibliothèque royale de W indsor. De F anatomie. Feu
illets A, publiés par Th. Sabachnikoff ... Paris 1898, 
1 nr.

Inköpssum nian för samtliga dessa 24 volymer Lionardo- 
publikationer har till nära hälften bestridts genom 
gåfvor af fru Thérèse Andersson, herr Klas Fåhrseus 
och d:r Albert Pauli.

Zorn, A.: D:r K. Kjellberg, porträttetsning, 1 nr.
F rits Sybergs tegningar til H. C. Andersens Eventyr 

Historien om en Moder, 1 nr.
Hägg, A. H. : The return from the fair (Pampeluna), 

etsning, 1 nr.
Livre nouveau ou règles des cinq ordres d ’architecture 

par Jacques Barozzio de Vignole ... Paris 1761, 1 nr.
Cardon, J. o. Öberg, Th. : litografier, svenska kungliga 

porträtt, 2 nr.
Galérie Leuchtenberg ... in München ... Frankfurt am 

Main 1851, 1 nr.
Martini, P. A.: Parisersalongen 1785, kopparstick, 1 nr.
D’Uncker, K. H. L.: Blandade teckningar ur Stockholms- 

lifvet af —r, litografialbum, 1 nr.
Ander, K. : Etsning, 1 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier efter 
äldre svenska och utländska m ålningar och andra konstföremål å 
Gripsholm, Ulriksdal, Skokloster, i Uppsala universitet samt i pri- 
vatsamlingar, 45 nr.

B . G å fvo r .

Mars 6. Af konstnären Carl Larsson:
Larsson, Carl: Etsningar, 2 nr.

» » Af »Syskonen Schützercrantz * genom f. v. revisorn J. W.
Schützercrantz:
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» »

2> »

April 14.

Juni 5.

»

Aug. 31.

Litografier af A. U. Schützercrantz(‘?) och Hj. Monier, 
2 nr.

Biskop W allqvists porträtt efter J. T. Sergel, graverad 
kopparplåt af J. F. M artin, 1 nr.

Snack, J.: Salomon Schützer, kopparstick inom glas 
och ram, 1 nr.

Af direktör C. U. Palm :
Kopparstick af svensken O. Arre samt fransmannen 

Fournier, 2 nr.
Af konstnären A. Zorn:
Zorn, A.: Etsningar, 10 nr.
Af konsul E. Gramer, Visby:
Cramér, E.: Etsningar, 11 nr.
Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1907, 2 ex. (före och med skrift), 

5 nr (4 gravyrer, 1 litografi), jäm te bilaga: 
Teckningar i Nationalmuseum, utgifna af Föreningen 

för grafisk konst. Rembrandt. Del III (18 blad), 
1907, i 10 exemplar, 1 nr.

Af herr Harald Bildt:
Tajima, S.: Masterpieces by Motonobu. Tokyo 1904, 

vol. I— II, 1 nr.
» » Masterpieces selected from The Körin

School. Tokyo 1903— 1906, vol. I—V, 1 nr. 
Af konsthandlare Frederick Keppel, New-York:
Zorn, A.: Etsningar, 2 nr.
Af direktör C. U. Palm:
Tenison L.: Castile and Andalusia ... London 1853, 1 nr. 
Spanish pictures ... London u. å., 1 nr.
Af ryska staten genom dess beskickning i Stockholm : 
Foelkersam, A. von: Inventaire de 1’argenterie ... des 

palais impériaux. S:t Pelersbourg, Tome I—II, 1 nr. 
Af fru Thérése Andersson, herr Klas Fåhrseus och d:r 

Albert Pauli:
Lionardo-publikationer, 24 volymer, delvis gåfva, del

vis inköp (se sid. 36).
Af m:r Pierpont Morgan, London, genom förmedling af 

d:r E. Hultm ark och svenska legationen i London:



W illiamson, G. C : Catalogue of the collection of m inia
tures the property of J. Pierpont Morgan. Vol. I—IV. 
London 1906—1908, 1 nr.

Af konstnären Carl Larsson:
Larsson, Carl: Etsningar, 10 nr.
Af konstnären A. H. Hägg, England:
Hägg, A. H: Etsningar, 17 nr.
Af fröken Anna Eurenius, Malmö:
The Dürer Society. Vol X ... London 1908, 1 nr.
Af d:r J. Kruse:
Ander, K.: Skördefolk, etsning, 1 nr.
Af konstnären Ernst Norlind:
Norlind, E.: Litografier, 2 nr,
Af e. o. hofrättsnotarien Th. Laurin:
Klinger, M.: Intermezzi ... Rad. Op. IV. 12 Composi- 

tionen, Nürnberg u. å., 1 nr.
Af prof. M. Sondén:
Delaune, E. sc., Penni, L. inv.: Venus och Adonis, 

kopparstick, 1 nr.
Af fru Helen Berg:
A selection from the collection of drawings by the old 

masters formed by C. Fairfax Murray ... London 
u. å., 1 nr.

Af ungerska staten:
Zågoni Mikes Kelemen Törökorszågi Levelei . . Buda

pest 1906, 1 nr.
Dessutom hafva diverse fotografier efter konstverk skänkts af 

arkitekten R. Enblom, intendenten G. Upmark, herr Vilhelm v. 
Ehrenheim , direktör C. U. Palm, fil. d:r K. M. Stenbock och 
herr J. Hage, Nivaagaard, Danmark, 7 nr, hvarjämte tjänste
m än vid museet öfverlämnat 53 nr fotografier och 1 fotogravyr. 
Fotografisamlingen har ytterligare ökats med af fotografen G. 
Forssell och J. Cederquists anstalt i vederbörlig ordning aflämnade 
11 nr. Arkitekten R. Enblom har skänkt s. k. heliostryck af rit
ningar till restaurering af Allonö slott, 2 nr.

Gravyrsamlingen har ytterligare ökats med 2 från magasinet 
öfverförda nr, en af konsul E. Cramér öfverlämnad, af honom 
utförd etsning samt med en etsning af W. Unger efter Rembrandts

NATIONALMUSEI INTENDENTS88

Okt. 2.

» *

» »

» »

Nov. 28.

J>

?>
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målning Susanna och gubbarna i Berlin, bilaga till tidskriften 
Die graphischen Künste, årg. 31, 4 nr.

Planschverksamlingen har ytterligare ökats med dels 9 från 
boksamlingen öfverförda nr, dels 51 nr utgörande fortsättnings- 
häften af verk, hvilkas inköp förut beslutats, dels häftena 20—25 
(sluth.) af arbetet Berömda mästares taflor, hvilka skänkts af för
lagsfirman W ahlström  & W idstrand, 6 nr.

Årets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i samlingen, 
fördelar sig på följande sätt: gravyrer och etsningar 88 nr, lito
grafier 118 nr, fotografier 116 nr, fotomekaniskt tryck (fotogravyrer 
etc.) 3 nr, planschverk och böcker 86 nr, graverade plåtar 1 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer och litografier, 
hvilka framställa porträtt (gravyrer 19 nr, litografier 25 nr), öfver 
under året inkom na Carl Larsson-etsningar (12 nr), 1 italiensk, 
5 franska, 1 nederländsk och 3 engelska gravyrer samt årets 
accession af planschverk (86 nr) har lappkatalog upprättats (Kruse), 
likaså öfver äldre svenska gravyrer bokstafven M—B (Looström). 
Under proftjänstgöring i Jun i och Juli m ånader har licentiaten A. 
Gauffin lappkatalogiserat Per Hörbergs grafiska verk (85 nr).

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna har under året dessutom om fattat italienska skolan, 
folioformatet C—J (Brising), franska skolan, oktavformatet Hutin 
-  Janinet (Granberg), hvarjämte fil. kand. Erik W ettergren under 
proftjänstgöring okt.—dec. påbörjat lappkatalogiserande af de 
tyska gravyrerna, af hvilka m edhunnits oktavformatet bokstafven 
A samt B till Boe. Arbetet med införandet i 1904 års speciella 
accessionskatalog af den näm nda år från Kungl. biblioteket öfver
förda gravyrsamlingen, hvilket arbete 1905 tog sin början (se årsber. 
s. å. sid. 27) men sedan dess hvilat, har under året upptagits samt 
slutförts. Den franska skolan Daret—David, 17 n r har katalogi
serats af amanuensen d:r Kruse, som äfven upprättat lappkatalog 
öfver samma blad. Återstoden, d. v. s. resten af franska skolan 
samt liela nederländska, tyska och engelska skolorna, inalles 1,007 
nr, har katalogiserats af e. o. am anuensen Brising. Samlingen 
omfattar ytterligare 699 nr, hvilka under arbetets gång afsöndrats 
för att införlifvas med ornamentsticksamlingen. I 1904 års speci
ella accessionskatalog äro dessa från hufvudsamlingen afsöndrade 
699 blad uppförda under ett nr, slutnum ret, med sum m arisk
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specifikation under rubrikerna kostymhistoria, 1500 -  1700-lalen 
(214 nr), iransk kulturhistoria (51 nr), tysk kulturhistoria (25 nr), 
commedia dell’ arteiigurer, 1 band (79 nr), London cries (74 nr), di
verse dräkter m. m. (218 nr), ornam ent m. m. (38 nr). Samtidigt 
med införandet af ofvan näm nda 1,007 nr i 1904 års speciella 
accessionskatalog har lappkatalog upprättats öfver inalles 802 n r 
af desamma, däraf franska skolan 461 nr, nederländska skolan 
320 nr, tyska skolan 15 nr och engelska skolan 6 nr.

Med undantag af några få, icke särskildt märkliga gravyrer af 
äldre m ästare utgöres detta års accession af grafiska blad af mo
derna mästare. Museets betydande och representativa samling 
etsningar af våra nu lefvande, mest fräjdade grafiker: Anders Zorn, 
Carl Larsson och Axel Herman Hägg har vunnit en afsevärd till
ökning tack vare i främsta rumm et frikostiga gåfvor af konst
närerna själfva. Zorn har sålunda öfverlämnat de 10 senast 
utförda bladen, Carl Larsson sina 12 sista, Axel Herman Hägg 
17 blad af dels äldre, dels nyare datum, företrädesvis svenska m o
tiv. Därjämte har konsthandlaren Fr. Keppel i New York förärat 
museet 2 sällsynta Zorn-elsningar, som förut ej funnos i sam lin
gen, hvarjämte en ny Zorn-etsning inkom m it genom köp. Hägg- 
samlingen har dessutom genom köp ökats med den till form a
tet största af alla mästarens etsningar, som äfven ur konstnärlig 
synpunkt är ett af hans hufvudblad: Returning from the fair, 
motiv från Pampelona (1887).

Samlingen af moderna ulländska grafika har ökats med en 
del blad af berömda mästare: en samling af 109 franska lito
grafier m. m., inköpt genom e. o. amanuensen Brising i Paris 
och hufvudsakligen utgörande arbeten af de ur såväl konstnärlig 
som kulturhistorisk synpunkt märkliga 1800-talskonstnärerna Ho
noré Daumier (1808—1879) och Gavarni (1804— 1866), vidare några 
på auktion i Paris inropade etsningar af Bug. Delacroix (1798-— 
1863): ett blad (Liggande tiger) samt 4 arkitekturetsningar med 
Pariserm otiv La pompe Nolre-Dame, S:t Etienne du Mont, La 
Morgue och Le Stryge (L. Delteil n:r 31, VII; 30, VI; 36 o. 23, 
VI, utförda af Charles Mérgon (1821— 1868) den möderne arki- 
tekturetsare, som åtnjuter det största ryktet i våra dagar och be
traktas som en sådan klassiker, att t. ex. den lärde föreståndaren 
för Berlins (numera Dresdens) kopparstickskabinett Max Lehrs
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nyligen t. o, m. kallat Méryon för »den förnämste etsaren efter 
Rembrandt». Af Méryon ägde museet förut blott ett blad: Ministère 
de la marine, inkomm et 1903.

Tvenne ryktbarheter inom måleriets område tysken Wilh. Leibl 
(1844—1900) och den nu lefvande holländaren Jozef Israëls (f. 1824) 
hafva blifvit representerade med hvars en ypperlig etsning, den 
förre med Tante Johanne, den senare med Le Pêcheur.

Ett etsadt porträtt af etsarnes nutida nestor, den 90-årige engels
m annen Seymour-Haden, utfördt 1875 af den kände franske grafikern 
Leop. Flameng (f. 1831), har inköpts, hvarjämte förvärfvats några 
etsningar af tvenne yngre konstnärer, som höra till de mest fram 
stående, österrikaren Ferd. Schmutzer (f. 1870) och amerikanen 
D. S. Mac Laughlan (f. 1876). Af den förre äger samlingen nu 
det på en gång intim a och ståtliga porträttet af hans mor, bilden af 
violinisten Joachim  med sin ackompagnatris i en rum sinteriör 
med intressanta ljuseffekter samt ett litet landskap: Augustusbrücke 
i Dresden.

Slutligen har museets betydliga samling grafika af tysken Max 
Klinger (f. 1857) vunnit en beaktansvärd tillökning genom hans 
»Intermezzi», en svit af 12 etsningar som tillhör det bästa af hans 
ungdomsverk (utfördt 1880—81). E. o. hofrättsnotarien Th. Lau
rin har haft vänligheten förära museet detta eftersökta och dyr
bara arbete.

Planschverksamlingen har dels genom gåfvor, dels inköp erhållit 
åtskilliga nya verk af stort värde. Däribland m ärkas främ st de 
24 volymer, i hvilka teckningar och skrifter af Lionardo da Vinci 
finnas återgifna med diplomatisk noggrannhet, ett praktverk, som 
tillfullo visar, hur den store konstnärens forskningar rört sig inom 
en hart när otrolig mängd af den mänskliga kulturens områden 
och som är af ovärderlig nytta för dem, som i vårt land vilja ägna 
sig åt studiet af denne mästare. Diirer-Societys sist utkom na 10:e 
volym har skänkts af fröken Anna Eurenius, som förut öfver- 
läm nat de föregående delarna, och verken öfver japansk konst 
hafva vunnit ett värdefullt tillskott genom 7 af herr Harald 
Bildt öfverlämnade delar med reproduktioner och text redi
gerade af S. Tajima, samme japanske kännare, som redigerat 
det 1907 i samlingen inkomna hufvudverket Selected relies of 
japanese art.
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Under tiden 24—31 mars pågick i gravyrsalens mellersta afdel- 
ning en utställning af d:r F. R. Martins stora arbete öfver orien
taliska m attor A history of oriental carpets. Utställningen anord
nades af d:r Martin själf.

Efter det de i gravyrsalen sedan mars 1906 exponerade ets
ningarna af Zorn, Carl Larsson och Hägg nedtagits sam t åter 
inlagts i samlingen, öppnades den 21 maj en ny utställning i 
gravyrsalen (anordnad af Kr use med biträde af Brising). Härvid 
exponerades flertalet af de af konstnären skänkta Carl Lars- 
sonteckningarna jåimte ett urval af hans grafiska blad, de af Zorn 
senast skänkta etsningarne jäm te en del öfriga af samme konstnärs 
mest representativa etsningar, äfvensom under året inköpta grafika 
af utm ärkta utländska m oderna konstnärer: Méryon, Carrière, 
Israels, Schmutzer o. a.

För beredande af bättre utrymme åt den genom de senaste 
årens starka tillväxt alltmera trångbodda planschverksamlingen 
h ar i undansättningsrum m et bredvid de arbetsrum , som rymm a 
större delen af museets boksamling, uppsatts ett par stora trä 
hyllor, hvarefter de delar af planschverkssamlingen, hvilka äro 
m inst anlitade af allmänheten, blifvit ditflyttade. Dessa delar äro 
afdelningarna Topografi, Skulptur samt Kostymer, fester och teater. 
Förteckningar öfver de nya hyllornas innehåll hafva uppsatls på 
platsen. Den öfriga, i gravyrsalen kvarlämnade delen af plansch
verksamlingen disponerar nu, sedan den fördelats öfver hela u t
rymmet, en plats, som kan anses tillsvidare räcka till äfven för 
den närm aste tidens tillväxt. Omflyttningen verkställdes af Kruse.

Roskilclemiimet. För att i sin mån högtidlighålla 250-års- 
m innet af Roskilde-freden hade Nationalmuseum anordnat en u t
ställning, hufvudsakligen af porträtt från Karl X Gustafs tid. Ut
ställningen, som öppnades d. 26 februari, själfva Roskilde-dagen, 
och slutade d. 18 april, var anordnad i det s. k. Ehrenstrahlska 
rum m et i tafvelgalleriet. Detta rum var förvandlad t till en Karl 
X:s-sal, fylld af porträtt i olja, miniatyr, gravyr och skulptur, 
hvilka hopförts ur statens olika samlingar: museets egen konst- 
afdelning (6 nr utom gravyrerna), Gripsholm (18 nr), Drottning
holm (5 nr) samt Historiska museet (8 nr). Jäm te konungens 
egna porträtt — utom gravyrerna, 15 num m er i olja, m iniatyr
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och i 
H edvk 
framståe. 
ger Ascheb

hade samlingen att visa porträtt af hans gemål 
'7 nr), hans föräldrar och syster samt vissa 

Neter i hans omgifning: Erik Dahlberg, Rut- 
d  W rangel, Arvid W ittenberg m. il.

K o n s ts lö jd s .  .g-en (Looström, Folcker).
Tillökningen uimer året utgör tillsamm ans 176 nr, af hvilka 20 

förvärfvats genom köp samt 156 erhållits i gåfva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda, enligt 

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

1 Vid 1907 års 
slut

Tillväxt
1908

Summa i

Keramiska föremål ................................. 5,470 168 5,638 •

Glas ................................ 905 _ 905

Emalj .......................................................... 588 i 588
Guld och silfver ..................................... 558 5 563
Ur ............................................................... 365 1 366
Oädla metaller ......................................... 1,027 — 1,027
Möbler, träföremål ................................. 650 1 651
Elfenben o. d............................................. 172 1 173
Sten.................................. ............................ 250 — 250
Textil konst .............................................. 1,056 1,056
Diverse ...................................................... 611 — 611

Summa 11,652 176 11,828

A . Inköp;

Mars 6. Skål af fajans, dekorerad i blått. Pålsjö, 1700-talets 
senare del.

» » Tekanna af fajans, dekorerad i violett. Pålsjö, 1700-
talets senare del.

April 14. Servis bestående af tekanna, gräddkanna, sockerskål, 
2 teflaskor, 2 spilkum ar af flintporslin med prins 
Vilhelms af Nassau-Oranien och hans gemål Vilhel
minas porträtt i färger. Turners fabrik, Lane End, 
England, 1700-talets slut.

* Gripsholmsservisen här beräknad till 110 föremål (se sid. 46).
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Aug. 31.

Okt. 2.

Nov. 28.

» »

Dec. 18.

» »

» »

» »

Fat af porslin, polykromt, med allegoriska djur och 
växter. Kina, Kang-Hi (1661—1722).

Platå af fajans, med en hjortjagt i blå camaïeu. Sign.: 
Stockholm, m. Rörstrand, 1740 talet.

Tekanna af svart lergods, med reliefornering i nyantik 
stil. Sign.: C. A. L. 1820. Ulfsunda, Christan Arvid 
Linning.

Tallrik af fajans, med ett landskap med tornbyggnader 
samt rikt ornerad brädd, i blå camaïeu. Sign. : Stock
holm H B. Rörstrand, 1740 — 50 talen.

Gräddsnipa af fajans, bukig form på tre fötter. Sign.: 
SB . N  2. Sölvesborg, 1700-talets senare del.

Fat af fajans, aflångt, med en storbladig blommande 
växt och strödda kvistar, i ljusblå camaïeu samt hvit 
botten. Sign.: St. 8/io 56 H. Rörstrand 1756.

Krus af fajans i hög päronform, prydt med blommande 
kvistar i blå camaïeu mot hvit botten. Sign.: Stock
holm 44. Rörstrand, 1744.

Krukor af fajans, två, små koniska, på 4 lotter. Ut- 
och invändigt m arm orerade i brunt, blågrått ocli 
svart. Sign.: M B—E. Marieberg, Ehrenreich, 1760- 
talet.

Såsskål af fajans, oglaserad, med rokokokartuscher och 
snirklar i relief. Ej sign. Rörstrand, 1700-talets 
mi dt.

Soppterrin af fajans, med lock; prydd med blom 
buketter i lifliga'färger mot hvit botten. Kiel (Strass- 
burg?), 1760-talet.

B. Gåfvor:

Mars 6. Af »Syskonen Schutzercrantz»:
Fickur af guld med urnyckel af d:o; prydt med en 
emalj målning ocli sign. Vauchez å Paris.

» » Ask af silfverfiligran, oval. 1700-talet.
» » Snusrifvare af elfenben. Franskt eller sydtyskt arbete

1600-talets slut.
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Mars 6.

April 14.

Jun i 5.

» »

Af kam rern C. E. Ekgren i testamente:
Fat af silfver; prydt i m idten med en kvinnlig figur 

iklädd m urkrona, (en symbol af Stockholms stad). 
Utförd hos guldsmedsfirman C. G. Hallberg i Stock- 
holm år 1898 efter ritning af Vicke Andrén.

Af kapten Axel B. v. Schinkel:
Teflaska af porslin. Kina, 1700-talet.
Af fröken Agnes Ljungberg:
Svampdosa af silfver i balusterform. Svenskt arbete, 

1700-talets midt.
Af fil. d:r C. G. Finem an:
Plaketter, en samling, af svart terracotta, små, prydda 

med antika m. fl. scener i relief. Rörstrand, 1800- 
talets början.

Af sadelmakeriidkarnes begrafningskassa i Stockholm 
genom sadelm akaren Carl Ludvig Åberg:

Skråkista af ek, daterad 1644, innehållande en del 
handlingar tillhörande sadelmakarnes skrå i Stock
holm, samt sigillstamp, ordförandeklubba, burbref, 
brandbricka, buldanpåse, ylleduk, 1 plåt (2 daler smt) 
af år 1712 och 1 d:o (V2 smt) af år 1745.

Pokal af silfver (s. k. bucklepokal), Nurnberg-arbete, 
1600-talets början, med tillhörande fodral i röd ma- 
rokäng af år 1723. Tillhört sadelm akeriidkarnes skrå 
i Stockholm.

Af fru Selma Berg:
Tallrik af fajans, dekorerad i violett. Signatur S. B . i 

violett. Sölvesborg, 1700-talets senare hälft.
Af DD. MM. Konung Oscar II och Drottning Sofia i in

bördes testamente:
Servis af porslin (den s. k. Gripsholmsservisen) bestå

ende af soppterriner, blom krukor, fruktkorgar, tekanna, 
gräddsnipor, kaffekanna, sockeraskar, kräm koppar, 
spilkum, cylindriska koppar med grepar, kaffekoppar 
utan d:o, tefat, större runda fat, större aflånga fat, 
runda mindre tåt, större aflånga brickor, platta af
långa mindre fat, 1 rundt fat i skålform, aflånga 
fruktfat, runda d:o, tallrikar, rundt litet fat i sexpass,

45



46 NATIONALMUSEI INTENDENTS

aflångt litet fat i d:o, aflånga fat i åttapass, konfekt
fat, samtliga prydda med strödda kronor i blått samt 
delvis lagerkransar och »Gripsholm» i guld mot hvit 
botten. Kina, 1770-talet Tillsammans omkring 110 
föremål. (Som specifikation ännu ej läm nats å före
målen, kan siffran tillsvidare ej bestämmas).

Bland dessa förvärf till konstslöjdsamlingen intages främsta 
rum m et af den af DD. MM. Konung Oscar och Drottning Sofia 
i inbördes testamente känkta Gripsholmsservisen (pl. 14). Därmed 
menas den stora, ursprungligen omkring 700 pjäser omfattande 
kinesiska porslinsservis, som, prydd med Sveriges vapen, Tre 
kronor, i blått, omgifvet af en gyllene lagerkrans samt med nam 
net »Gripsholm» i blått eller guld, inkom från Kina på Ostindiska 
kom paniets farlyg Terra Nova för kungliga hofvets räkning år 
1775, för att användas vid hofvets vistelse å Gripsliolms slott. 
Det är ej kändt, om servisen beställdes i Kina af kungliga famil
jen eller om den är en gåfva till densamma af kompaniet, hvilket 
i så fall skulle ha skett af tacksamhet, för att »Hans Majestät 
täckts förunna Compagniet Dess höga protection samt i nåder 
täckts förklara Sig vilja med onåde anse eho som på ett eller 
annat sätt söker skada Compagniets credit», såsom det heter i 
Confinnationen på kompaniets privilegier. Tyvärr skulle dock 
denna servis snart blifva skingrad. Redan vid bouppteckningen 
efter konung Gustaf III hade den smält ihop till 318 nummer. 
Snart blef den gammalmodig och som m an i början af 1800-talet 
behöfde en större servis på Gripsholm, såldes resterna af den 
gamla kinesiska servisen år 1818 på auktion och för försäljnings
summ an, som uppgick till endast 304 rdr 14 skilling och 6 run 
stycken banko, köpte man i stället en modern Rörsträndsservis 
för slottets beliof1.

Nu var således den gamla Gripsholmsservisen skingrad, och 
ingen sörjde häröfver under de närmaste 50 å 60 åren. Men så

1 Enligt J. Bottigers uppsats »Till Gripsholmsservisens historia» i Meddelan
den från Nordiska museet 1898.



Pl. 14. Ur den s. k. GRIPSHOLMSSERVISEN. GålVa i inbördes testamente af DI). MAI. Konung Oscar II och Drottning Sofia. (Se sid. 46.)
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började samlarenitet att taga fart, särdeles af sådana gamla konst- 
slöjdsföremål, vid li vilka ett historiskt minne var fäst. Konung 
Oscar II intresserade sig, bland mycket annat, äfven för den 
gamla servisen, lät bevaka inropen af föremål däraf, så fort de 
förekommo på någon auktion, och så befanns det att vid liögst- 
densammes frånfälle ett hundratal pjäser åter blifvit sam m an
förda, hvilka nu tillfallit svenska staten, under villkor att nämnda 
servis, sådan den nu blifvit och ytterligare kan blifva kom plet
terad, ej vidare må skingras utan allt framgent bibehållas såsom 
ett helt och tilläggas konstsam lingarna å Gripsholms slott; dock, 
heter det vidare i testamentet, »att det må vara Mine efterträdare å 
tronen öppet alt, om de så önska, tillsvidare låta servisen såsom 
dekoration förblifva där den nu finnes eller å annan lika lämplig 
och fram trädande plats å Stockholms slott».

Med stöd af ofvanstående bestämmelse har H. M. Konungen 
befallt, att servisen tills vidare skall kvarblifva i H. M. Änke
drottningens matsal å Stockholms slott, där den under ett antal 
år funnits uppsatt.

Bland öfriga keram iska förvärf må näm nas dels den från Tur- 
ners fabrik i Lane End (nu Longton) i England kom na teservi
sen af flintporslin med prins Vilhelm V:s af Nassau-Oranien, arf- 
ståthållare af Nederländerna, och hans gemåls prinsessan Vilhelmi
nas af Preussen porträtt i bröstbild. Den är sannolikt tillverkad 
under familjens tvungna uppehåll i England, dit den flydde undan 
fransmännen år 1795, och föremålen spredos på kontinenten i 
politiskt syfte för att verka för det i landsflykt lefvande fursteparets 
återinsättande i sina rättigheter, såsom å några af föremålen an- 
brakta holländska inskrifter af följande lydelse angifva: (inuti en skål) 
Si et wat hier van agteren staat — (i skålens botten) bid vo or u 
vorst, wenst hem geen kwaad (se hvad här bakom  står — bed 
för vår furste, önska honom intet ondt). Dylika politiska servi
ser tillverkades vid denna tid äfven i Frankrike (fayence patrio- 
tique). Af denna servis har samlingen redan förut några större 
fat med samma personers bilder i helfigur af högt konstvärde, 
dit komna genom grefve Axel Bielkes testamente.

Af större intresse för oss är tvifvelsutan tillväxten i den svensk- 
keram iska samlingen. Där äro först att observera några Bör- 
strandspjäser från fabrikens första tid, nämligen den stora platån

4
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(pl. 15) med en hjortjakt, hvilken icke kan sättas senare än till 
1740-talet, det päronformiga kruset från 1744, tallriken med 
tornbyggnaden (pl. 17), målad af Hedberg, liksom de förra i 
blå camaïeu, samt, från 1800-talets början den samling af omkr. 
30 små plaketter i svart massa med reliefornering, hvilka san
nolikt ha användts som spelpenningar (marker), efter engelska 
förebilder. Relieferna framställa än scener ur den antika m y
tologien, såsom Venus med krigsgudens vapen, Psyke, Perseus

Pl, 15. PLATÅ AF FAJANS. RÖRSTRAND. 1740-talet. (47X35 cm.)

och Andromeda, än erinra de om samtida historiska tilldra
gelser, såsom den med Bourbonska vapnet och omskriften 
Gallia reddita Europse Aprile 1814, syftande på Napoleons fall 
och Bourbonernas återkomst på tronen, eller, på en annan, 
en lansförande ryttare med omskrift »Den 16 bis 19 october 1813», 
således en erinran om den stora folkslaktningen vid Leipzig och 
det Napoleonska världsväldets fall. Åter andra ha endast en 
spader kung eller en hjärter dam att uppvisa, därmed angifvande 
den lilla plakettens uppgift att vara spelpenning. Dylika äro
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ganska sällsynta och de ha först med denna gåfva • blifvit repre
senterade i museum. Af ännu sällsyntare tillverkning äro några 
pjäser från Sölvesborgs och Pålsjö fabriker, den senare på sin

PL 16. SIGNATUR Â PLATÅN 
PL 15.

PL 17. TALLRIK AF FAJANS. RÖR
STRAND. 1700-talets miclt.

PL 18. GRÄDDSNIPA AF FAJANS SÖLVES
BORG. 1700-talet.

S é .

......... ...

PL 19. SIGNATUR Å 
PL 18.

tid belägen i närheten af Helsingborg. Från Sölvesborg är näm 
ligen dels en buldg gräddsnipa af fajans (pl. 18 o. 19) prydd med blom 
mande kvistar i blå camaïeu, dels en tallrik, ornerad med det från 
Rörstrands och Stralsunds fabrikater kända hum lem önstret i violett, 
båda signerade S B, å gräddsnipan med tillägget N 2. Att obser
vera är, att Sölvesborgsfabriken, som lär ha börjat år 1773, hade
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till konstnärlig ledare vid denna tid den från Marieberg bekante 
Per Åkermark, enligt hvad intendenten G. J:son Karlin uppvisat. Från 
Pålsjö-fabriken förskrifva sig dels en tekanna (pl. 20) med kvistar i 
mangan violett, dels en skål i rosettform på låg fot med kvistar (pl. 22) 
i blått, båda af fajans och signerade C—P. F ( =  Cöstcr. Pålsjö Fa-

Pl. 20. TEKANNA AF FAJANS. PÅLSJÖ. 
1700-talets senare del.

Pl. 21. SIGNATUR Å 
Pl. 20.

Pl. 22. SKÅL AF FAJANS. PÅLSJÖ. 1700-talets senare del.

b rik). Äfven af Ulfsimda-fabrikatet har museet under året fått 
ett nytt prof i en tekanna i svart massa med den kända signa
turen C. A . L. (Christian Arvid Linning) 1820. Musei samling 
af arbeten från dessa tre sistnämnda fabriker, hvilkas verksam het 
varade endast en jämförelsevis kort period och hvilkas fåtaliga 
alster höra till de allra största sällsyntheterna i den svenska keram i
kens historia, har således under året fått en välbehöflig tillökning.
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Museets samling af möbler har tillökats med en synnerligt in
tressant skråkista i ek (pl. 23), hvilken tillhört sadelm akarnes skrå i 
Stockholm och från deras begrafningskassa jäm likt stadgarna för

Pl. 23. SADELMAKE RIIDKARNES I STOCKHOLM SKRÅKISTA, 
d a tera d  1 644. Af ek . (Br. 53.6, H, 30.4, Dj. 38 cm .)

densamma öfverlämnats såsom gåfva till museet, genom sadel 
niakaren Carl Ludvig Åberg, tillsammans med nedannäm nda 
silfverpokal. Den lilla kistan, som är synnerligen prydlig, har i 
locket tvänne inom ram verk, m åladt i imitation af sköldpadd, 
anbragta rektangulära fyllningar, hvari följande inskrift läses i
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gyllene frakturstil på svart botten: Simon Jiiterbock, Casper Lede
rer, Hans Zander, Friedrich Eybisch haben diese Meisterlade auff

Pl. 24. POKAL AF SILFVER. NÜRNBERG.
1600-talets början. H. 45 cm. (med locket.)

Ihre Unkosten machen lassen und den Sattler ämpte verehret I6M.  
Inom en guldmålad ram upptill åt h. läses dessutom: Waltin.
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Swergen in Abo. I öfrigt prydes lådan af dekorativa gångjärn i 
klippt och gravera dt järnbleck, grofva ringformade handtag och 
låsbeslag af järn. I dess inre kvarligger ännu en del till skrået 
hörande saker, såsom sigillstampen af mässing, visande en sadel 
under krona med omskrift: das amptzigel - der - satler - in - 
Stockholm, ordförandeklubban, burbref, brandbricka m. m. samt 
två kopparplåtar (2 daler sm. 1712 och 1/2 daler smt 1745), kassa
böcker m. m.

Pl. 25. TOBAKSRIFVARE AF ELFENBEN.
1600-talets slut. L. 19.5 cm.

Dyrbarast af alla dessa skråsaker är dock den stora buckle- 
pokalen af förgyldt silfver som finnes af bildad här bredvid (pl. 
24) med dess rik t ornerade fot, hvarpå en Herkules, som på sitt 
hufvud uppbär skålen och locket, krönt af en blom sterbukett i 
klippt silfverbleck. Inuti locket finnes en silfverplåt, hvarå läses: 
Johan Gorge Peffer Hofsatler Schenckt Diesen Pocal an das löbliche 
Satler Ampt d. 30 September 1723, Stockholm. Pokalen är dock 
vida äldre; tillverkningstiden kan ej sättas senare än till början 
af 1600-talet. Af stäm plarna framgår, att den är ett Nurnberg- 
arbete, sannolikt af någon medlem af familjen Rotenbeck — 
kanske W olf Rotenbeck, som blef m ästare år 1602. Den pryd
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liga pokalen, som är 45 cm. liög, ligger innesluten i ett vackert 
originaletui af röd marokäng med guldpressningar, däribland upp
till: /. G. P. (=  Johan G. Peiler). Den 30 Sept. 1723 samt i 
bottnen: A. Skagerborg fodralfabrikör i Stockholm vid denna tid), 
som ock således är tillverkaren.

Bland öfriga förvärf af ädel metall må i detta sam m anhang 
endast näm nas den af »Syskonen Schützercrantz» skänkta asken 
af silfverfiligran med det på dylika arbeten ofta förekommande, 
hittills oförklarade m ärket I. F. S., samt det lilla eleganta fickuret 
af emaljeradt guld med en jaktscen i ett landskap. Uret är till- 
verkadt af Vaucher i Paris i slutet af 1700-talet. Af sam m a gif- 
vare är också en tobaksrifvare (rape à tabac) i elfenben (pl. 25), 
prydd med en scen, framställande Orfeus spelande för djuren i 
ett landskap. Den är ett sydtyskt eller franskt arbete från 1600- 
talets slut.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 195 
num mer, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 37, 
allmän konsthistoria 22, arkitektur 4, skulptur 4, måleri 20, hand
tecknings- och gravyrkännedom 1, konstslöjd 2, kataloger, lexika 
och diverse 105.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af Ministère de l’instruction 
publique et des beaux-arts (Paris'), Generalverwaltung der König
lichen preuss. Kunstsammlungen (Berlin), Danske Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet, Riksarkivet, Kgl. biblioteket, 
Kgl. akademien för de tria konsterna, Kgl. vitterhets-, historie- 
och antikvitets-akademien, Svenska slöjdföreningen, Sv. tcknolog- 
föreningen, Sveriges allm änna konstförening, Föreningen för gra
fisk konst, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg; museer 
och utställningar i Alexandria, Amsterdam, Basel, Boston, Brook
lyn, Cincinnati, Detroit, Dresden, Haag, Hamburg, Melbourne, 
New York, Philadelphia, Rapperswylu, Sidney, Zürich, Kristiania, 
Göteborg, Kalmar, Stockholm; konsthandlarne och bokförläggarne 
J. M. Heberle, H. Helbing, M. Lempertz, F. Müller, aktiebolaget 
H. Bukowski; tidskriften Ord och bild; godsägaren J. Hage (Ni- 
vaagaard), excellensen P. Semenow (Petersburg), prof. Chr. Huel- 
sen (Rom), prof. O. Sirén, löjtn. W. W:son Lilliehöök samt tjänste
m än vid konstafdelningen.
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Depositioner och flyttningar.
A. Deponerade i Nationalmuseum.
a) Arkitekturskisser:

Mars 8. Af arkitekten L. I. W alilman:
Hans prisbelönta och fastställda ritningar samt modell 

till Engelbrektskyrkan. Utställda 1 vecka. Återställda.

b) Skulptur föremål:
Okt. 1. Af prisnämnden:

Täflingsskisser till monument öfver Gunnar Wennerberg. 
Utställda till den 15 november. Återställda.

Nov. 28. Af Sveriges riksbank:
Gipsmedaljong af J. T. Sergel: Porträtt af bankokom 

missarien Fredrik Silfverstolpe, deponeradt i museet att 
förvaras bland dess Sergel-samling.

c) Målningar:
April 14. Af H. M:t Drottningen:

Propheter, O.: Änkestorhertiginnan af Baden, oljemål
ning. Återställd.

Juli 4. Af porträttm ålaren Bernhard Österman:
Porträtt af H. M:t Konungen, oljemålning. Återställd-

Okt. 2. Af herr Klas Fåhrseus:
Äldre man, halffigur, oljemålning tillskrifven J. de 

Ribera.
Cranach, L., d. ä.: Medelålders man, bröstbild, oljemål

ning. Återställda.
Nov. 28. Af bankofullmäktigen C. A. Weber:

Dam porträtt af engelsk skola, 1700-talet, tillskrifvet J.
Hoppner, oljemålning. Återställd.

Den i december 1907 (årsber. s. å. sid. 55) af legations- 
rådet F. Rappe deponerade oljemålningen af P. P. 
R ub en s: H e rrp o r trä tt  h a r  å te rs tä llts .

d) Handteckningar:
Mars 6. F rån H. M:t Konungens bibliotek:

En portfölj med 53 teckningar af Lovisa Ulrika (1) och 
Gustaf III (52). Deponerad i museet »för obestämd, 
af H. M:t Konungens nådiga vilja beroende tid.»



58 NA TION A L MUS El INTENDENTS

e) Konstslöjd föremål:
Jun i 5. Af H. M:t Konungen:

Fat och saltkar af silfver med emalj, ryskt arbete, väl- 
komstgåfva till Konungen af S. Petersburgs stad. 
Återställda.

Okt. 2. Af H. M:t Drottningen:
Två Sévres-vaser i kolossalformat, gåfva till D rottnin

gen af franska republikens president. Återställda. 
Nov. 28. Af provinsialläkaren R. Gyllencreutz, Boxholm.

Silfverpokal med väderkvarn, drifven och ciselerad, 
holländsk, omkr. 1700.

» 28. Af änkefru Natalia Frölander:
Skrifbord af ebenholtz och pallisanderträ, med inlägg

ningar i sköldpadd och tenn, 1600-talets slut.
I och för den i museet anordnade Karl X Gustaf-ut- 

ställningen deponerades af Statens historiska m u
seum följande Karl X Gustaf-porträtt*

Cavalier, J.: Elfenbensmedaljong.
Signac, P.: Emalj-medaljonger, 2 st.

» Miniatyr i gouache.
Okänd m ästare; Miniatyrer i gouache, 3 st.

» » Miniatyr i olja å koppar. Återställda.
En utställning af konstföremål skänkta till D. D. M. M. Konungen 

och Drottningen under deras besök i London och Paris tog sin 
början den 30 december.

De K. Husgerådskammaren tillhöriga, i museet deponerade 
väfda tapeterna liafva den 18 december på begäran i och för ren
göring och reparation återläm nats till. k. slottet.

Depositionen af grefve Strömfelts vapenporslin upphörde den 28 
november, sedan samlingen inköpts af konsul Hj. W icander.

B. Till Nationalmuseum ha flyttats:
a) Till Karl X-utställning i Nationalmuseum (26 febr.— 18 april):

Porträtt af Maria Euphrosyna, oljemålning, Gripsholm .........  219
» » Karl X Gustaf, » »   415
» » Hedvig Eleonora, » »   435
» » Karl XI, * »   447
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Karl X:s stamtafla, » » ........  457
Hedvig Eleonoras stamtafla, » » ........ 458
Porträtt af Karl X, » » ........ 464

» » Hedvig Eleonora, » » ........ 469
» » R. v. Ascheberg, » » ........ 691
» » E. Dahlberg, » » ........ 696

Hedvig Eleonoras kröning, » » ........ 1222
Porträtt af K. G. W rangel, » » ........ 1228

» » Karl X, » »' ........ 1243
» » Johan Kasimir, » » ........ 1251
» » Katarina, hans gemål, » » ........ 1252
» » Hedvig Eleonora, » » ........ 1296
» » » » » ....... 1406
» » A. W ittenberg, » » 

Byst af Karl X, m armor, Drottningholm.
» » Hedvig Eleonora, m arm or, Drottningholm.

........ 1579

» » s. k. Johan Kasimir, marmor, Drottningholm,
Lemke, J. F.: Tåget öfver Bält, oljemålning, Drottningholm, 
Ehrenstrahl, D. K.: Porträtt af A. W achtmeister, oljemålning,

Drottningholm.
Ehrenstrahl, D. K.: Porträtt af Erik Dahlberg, oljemålning, Drott
ningholm. Samtliga återställda.

C. Från Nationalmuseum ha flyttats:
a) Till Ulriksdals slott:
Figuriner och grupper af modernt porslin :

Carl XV:s saml. n r 400, 403, 404, 405, 408, 410, 411, 412, 415, 
416, 417, 419, 420, 421, 595, 598, 599, 603, 604.
b) Till juvelerare J. E. Torsk för kopiering:

Soppterrin af tenn (N. M. inv. rJ | (J). Återställd.
c) Till Em. Swedenborgs m innesutställning i Nord. museet 

(K. Bref 24. IV 1908):
Andaktsbok, bunden i violett sammet med silfver samt prydd af 

10 akvareller af Ph. J. Thelott, bland hvilka ett porträtt af 
Jesper Swedberg (N. M.
Återställd.
d) Till internationella konstindustriutställningen i S:t Peters

burg (K. Bref 15, V 1908):
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Broderad väggbonad, utförd efter ritning af F. Boberg (Inv. jggu). 
Återställd.
e) Till Gripsholm följande ur Mälsåkersamlingen stam mande olje- 

målade porträtt efter fullbordad restaurering:
Karl Fredrik af H olste in ............................................  N. M. Förr. 52
Karl Soop ....................................................................  » » » 59
Fabian von Fersen ................................   » » » 62
Otto Vilh. von Fersen ................................................  » » » 63
Hans » » ............................................... » » » 66
Eleonora Margareta W achtm eister............................ » » » 67
Fr. Axel von Fersen .................................................... » » » 68
Riksrådinnan von Fersen, föregis maka ..............  » > » 69
Hans Axel » »   » » » 70
Lars Sparre? ..........................................................   » » » 79
Okänd herre (Louvois?) .............................................  » » » 80

» dam .....................................................................  » » » 81
» » ............................................. ;.................... » » » 83

Sofia El. B renner........................................................... » » » 134
Carl. Chr. Gjörwell .......................................................  » » » 137
Baron Görtz ..................................................................... » » » 138
Hedvig Cliarl. Nordentlycht .....................................   » » » 142

Dessutom ha till Gripsholm återflyttats efter verkställd restau
rering oljemålningarna:
Anna af Hessen Kassel,........................................... . Gripsholm 1107
Mathieu, G. D.: Sofia Charl. af England .................. » 1192

samt, efter utställning och kopiering, oljemålningarna:
Björck, J. kop. efter G. Lundberg: Fredrik I ...... Gripsholm 400
Sparre, A.: Karl X II........................................................... » 1123
Roslin, A.: kop. efter: G. v. L inne...............................  » 1053

Till Gripsholm har dessutom flyttats en afgjutning i gips af J. 
Ph. Bouchardons byst af Karl XII efter originalet i brons å Stock
holms slott.

f) Till landshöfdingeresidenset i Nyköping (K. Bref 16. X, 1908)
såsom deposition följande oljemålningar:
Gegerfelt, V. von: Strand på Hallands Väderö............. N. M. 1451
W ennerberg, G. G:son: Pioner...........................................  » » 1538
Ekström, P.: Landskap ...........................................  N. M. Förr. 257
Swensson, K. F.: Sjöstycke....................................  » » > 256
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g) Till finansdepartementets lokal i kanslihuset (K. Bref 16. 
X, 1908) såsom deposition följande oljemålning:
Heffner, Karl: Landskap, sjö med låga stränder, . N. M. Förr. 258

D. Från Nationalmuseum och Gripsholm till retrospektiv svensk- 
medicinsk-historisk utställning i Nord. museet följande porträtt och 
målningar 1 okt.— SO nov. 1908 (K. Bref 11. IX, 1908):
G. F. Durietz, oljemålning ........................................  Gripsholm 208
Em. Swedenborg, » ........................................  » 1040
N. Rosén von Rosenstein, oljemålning.................... » 1045
C. von Linné, » ...................  » 1053
H. Gahn, miniatyrmålning ..................................................  N. M. 286
C. J. J. Lindhagen, oljemålning ......... ....................  N. M. Förr. 253

Samtliga återställda.

E. Från Gripsholm ha flyttats:
Till Em. Swedenborgs m innesutställning i Nord. museet (K. 

Bref 24. IV, 1908) följande porträttm ålningar i olja:
Jesper Sw edberg............................................................  Gripsholm 1008
Em. Swedenborg............................................................. » 1040

Återställda.

Utgifna arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1908: 
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1907. Under

dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 78 sid. nr 
32 af Meddelanden från Nationalmuseum.

Förteckning öfver oljefärgs ta flor samt m ålningar i kritor och 
vattenfärg. Tjugonde upplagan, 104 sid.

Tjänstemännen vid Nationalmuseum ha dessutom under året 
offentliggjort:
L. Looström: Meddelanden från Kgl. akadem ien för de fria kon

sterna 1908, 82 sid.
, En norsk s. k. kyrkstol från år 1685. Svenska slöjdför

eningens tidskrift 1908, sid. 99—103.
J. Kruse: Redigerat »Teckningar i Nationalmuseum utgifna af 

Föreningen för graiisk konst. Rembrandt. Del IV (19 blad)» 
samt samma förenings årspublikation »1908 års blad».



0. Granberg: Descartes’ porträtt på Stockholms observatorium
och i Louvre. Nordisk tidskrift 1908 sid. 173— 180.

Folcker, E. G: Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift, årg. 4. 
—, Allmänna svenska konstutställningen för konsthandtverk och 

konstindustri. Sv. slöjdföris tidskrift, h. 1, sid. 1—9.
— , En silfverkanna af Jacob Mores. Sv. slöjdföris tidskrift, 

h. 2, sid. 40—46.
—, Gustaf Fjsestads furumöbler. Sv. slöjdföris tidskrift h. 3, sid. 

74—78.
Åtskilliga smärre meddelanden. Sv. slöjdföris tidskrift.

K. Wåhlin: Redigerat Ord och bild, årg. 1908.
--—, Text till bilder. Ord och bild, sid. 238, 574,

Kjellberg, L.: Polygnotos och lians betydelse för den grekiska 
m ålarkonsten under femte århundradet f. Kr. Svenska hu 
manistiska förbundets skrifter nr 12, 34 sid.

Brising, H.: Redigerat Arktos, svensk tidskrift för konst. Årg. 1, 
h. 1.

, Några hum anistporträtt. Nord. tidskrift, h. 1, sid. 30
—38.

— , Konung Davids historia, en serie väfda tapeter i Musée de 
Cluny. Sv. slöjdföris tidskr., h. 1, sid. 10—21.

, Gauguin. Arktos, h. 1, sid. 22—32.
, Aten. Bonniers m ånadshäften 1908, sid. 177 —189.

Smärre meddelanden. Arktos.
Wettergren, E .: Handarbetets vänners utställning. Kult och konst 

1908, h. 2, sid. 7 3 -7 6 .

Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valda af Kgl. akadem ien 
för de fria konsterna, ha under året varit H. K. H. Prins Eugen 
(som dock efter någon tid afsade sig uppdraget) och landskaps
m ålaren Gottfrid Kallstenius, med professor Axel Jnngstedt och 
porträttm ålaren Emil Österman såsom suppleanter.

Då af svenska konstnärer, som utfört arbete, hvilket blifvit åt 
staten på förslag af dess inköpsnäm nd inlöst, ingen infunnit sig 
till genom annons i allm änna tidningar till d. 7 december 1907 
utlyst samm anträde, valdes jäm likt § 2 i förnyade nådig inköps- 
stadgan af år 1906 vid Nationalmusei nämnds samm anträde d.
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9 dec. till ledamöter af inköpsnäm nden för år 1908 amanuensen 
Georg Göthe och bildhuggaren Charles Friberg med konstnären A lf 
Wallander och medaljgravören Erik Lindberg som suppleanter.

Inköpsnäm nden har sam m anträdt d. 6 och 7 mars, 22 april, 
16 september, 19 oktober och 11 december.

Vid sam m anträdet d. 7 mars uppsattes å underdånigt förslag 
till inlösen lör statens räkning följande 4 kolteckningar på akva
rell af Karl Nordström:

»Strand i aftonstämning» (Bohuslän), pris 900 kr.;
»Insjöstrand» (Bohuslän), pris 900 kr.;
»Snöfall i stadens utkant» (Stockholm), pris 700 kr.;
»Kyrkesund» (Bohuslän), pris 600 k., eller samm anlagdt 8,100 

k r . ;
vid samm anträdet d. 22 april:
»Sten Sture», eskiss i gips af John Börjeson, pris 3,000 kr.;
vid sam m anträdet d. 16 september:
»Efter väntan vid hafvet», bronsrelief af Ruth Milles, pris 600 k r .;
»Lördagskväll», temperamålning af Ernst Norlind, pris 500 kr.;
vid sam m anträdet d. 19 oktober följande två arbeten af Nils 

Kreuger:
»Hafsbukt i storm, motiv från Båstadstrakten», oljemålning, pris 

4,500 kr.;
»På Alvaret i solnedgången», teckning på oljefärgsgrund, pris 

700 kr. eller samm anlagdt 5,200 kr.
Samtliga dessa underdåniga inköpsförslag ha vunnit Eders Kungl. 

Maj:ts bifall.
I § 7 af förnyade nådiga stadgan af d. 16. juni 1906 angående 

inlösen för statens räkning af lefvande svenska konstnärers ar
beten stadgas att, om inköpsnäm nden i särskildt fall anser önsk- 
värdt, att åtgärder vidtagas för utrönande, huruvida något å ort 
utom Stockholm befintligt arbete af lefvande svensk konstnär bör 
föreslås till inlösen för statens räkning, nämnden, där den ej ef
ter erhållet nådigt bemyndigande själf sam m anträder på platsen, 
äger uppdraga åt tre personer inom eller utom näm nden att 
begifva sig dit och å näm ndens vägnar där upprätta inköpsför
slag inom belopp och under villkor, som näm nden bestämmer. 
Då emellertid i denna stadgeparagraf föreskrift saknas, efter hvilka 
grunder och från hvilket anslag ersättning för sådan resa bör ve
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derbörande tillgodokomma, har Eders Kungl. Maj:t, på nämndens 
underdåniga hemställan, i nådigt bref af d. 1 maj 1908 täckts 
förklara, att ej m indre statens inköpsnäm nds delegerade för i om- 
förmälda egenskap företagna resor, än äfven näm ndens sekreterare, 
därest nämnden anser honom böra åtfölja delegerade, tillsvidare 
äga åtnjuta rese- och traktam entsersättning, enligt bestäm melserna 
för tredje klassen i gällande resereglemente, skolande, när inköps
näm nden enligt § 7 i nådiga stadgan af d. 16 juni 1906 uppdra
ger åt delegerade att begifva sig till ort utom Stockholm för upp
rättande af inköpsförslag, skriftlig anm älan om de utsedda dele
gerade och tiden för deras resa till K. ecklesiastikdepartementet 
inlämnas.

V ä g g m å ln in g s f r å g a n .  I min föregående underdåniga berät
telse redogjordes för väggmålningsfrågans slutliga lösning, hvad 
beträffar Carl Larssons för östra väggfältet i öfre trapphuset al- 
sedda målning, »Gustaf Vasas intåg i Stockholm m idsom m araf
tonen 1523», som jäm likt nådigt bref d. 15 nov. 1907 af konst
nären skulle få utföras i olja, i stället för, såsom förut bestämts, 
al fresko. Det omnämndes därvid äfven, att med målningens upp
sättande på grund af julhelgens inträdande uppskjutits till början 
af förevarande år, då arbetet också verkställdes. Sedan näm li
gen erforderliga ställningar d. 7— 11 januari upprests, försiggick 
d. 13— 18 väggfältets preparering genom konservator Jaenssons för
sorg. Därpå uppsattes, likaledes genom konservatorns försorg, 
Larssons väggmålning d. 21—25 på sin plats, livarefter Larsson 
d. 24 — 28 januari gjorde de retuscher å målningen, han ansåg 
nödiga.

T jä n s te m ä n n e n s  a r b e t s t id .  I remiss af den 14 juli af stats
rådet och chefen för Kungl. ecklesiastikdepartementet anm odad att 
yttra mig angående de vid Nationalmusei konstafdelning anställda 
ämbets- och tjänstem ännens dagliga tjänstgöringstider i National
museum, har jag, hänvisande till ett den 8 nov. 1900 afgifvet, 
tidigare utlåtande, sökt läm na en ytterligare utredning af frågan.

Frågan gäller, huruvida beträffande Nationalmuseum bestäm 
melser angående vederbörande tjänsteinnehafvares dagliga tjänst
göringstid å tjänsterumm et af ungefärligen enahanda innehåll som



ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1908. 6 5

dem, hvilka i de för Kungl. statskontoret och arméförvaltningen 
utfärdade instruktioner fastställts att gälla för dessa ämbetsverk, 
lämpligen kunna erhålla tillämpning jäm väl i fråga om National
museum, eller huruvida och i hvad mån hinder därför på grund 
af tjänstgöringens art vid den ena eller andra befattningen eller 
tjänstelokalernas beskaffenhet kunna förefinnas.

För att tillfredsställande kunna besvara denna fråga fordras 
först att ha klart för sig hvad i detta fall menas med tjänsterum. 
Svaret härå lämnas i de för musei tjänstem än gällande instruk
tioner. I § 8 af gällande nådiga stadga heter det med afseende härpå: 
»Samtliga vid konstsam lingarna anställda tjänstem än — hvilka äro 
en intendent, en konservator och två am anuenser (§ 2) — åligger: 

att inhäm ta noggrann kännedom  om föremålen i de samlingar, 
vid hvilka de tjänstgöra;

att, livar och en på sitt område, uppm ärksam t följa den konst
historiska vetenskapens utveckling för att därigenom främja konst- 
afdelningens ändam ål;

att söka vinna kännedom  om inom landet befintliga konstverk 
och konstslöjdalster af värde och så vidt möjligt ägna uppm ärk 
samhet däråt, att sådana ej blifva ur landet utförda utan att förut 
hafva varit till museum hembjudna.»

I ett bihang till näm nda stadga heter det vidare i § 1:
»Under Nationalmusei intendents öfverinseende stå jäm väl de sta

ten tillhöriga samlingarna af konst- och konstindustriföremål å 
Drottningholms, Gripsliolms, Rosersbergs, Haga och Ulriksdals slott 
(till hvilka genom nådigt bref den 9 december 1887 lagts äfven 
Strömsholms slott) samt i offentliga inrättningar i Stockholm be
fintliga konstverk, för så vidt desamma ej äro ställda under annan 
myndighets vård»; hvarjämte det i § 3 heter:

»Öfver till dessa samlingar hörande föremål upprättas genom 
Nationalmusei intendents försorg löpande förteckningar, på grund 
af hvilka sedermera utarbetas hufvudförteckningar, enligt hvad 
för Nationalmusei samlingar finnes föreskrifvet.»

Redan af ofvan anförda allm ännare bestämmelser för musei- 
tjänstem ännens tjänstgöring framgår, att med tjänsterum  ej kan 
menas blott en viss lokal inom Nationalmusei m urar utan att 
ordet har en vida större räckvidd. Detta blir ännu tydligare ge
nom de för de olika tjänstem ännen i stadgarna gifna intruktio-
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nerna, till hvilka här hänvisas — här må blott erinras om § 4, 
enligt hvilken det i främsta rumm et åligger intendenten att tillse, 
att konstafdelningen m otsvarar sin bestämmelse, som enligt § 1 
är att vara en för vetenskapliga ändam ål och konstodlingens 
främ jande verksam anstalt.

Såsom af ofvanstående framgår och af stadgarnas föreskrifter i 
öfrigt, är museiarbetet af mycket mångskiftande natur. En del af 
detsam ma kan och måste utföras inom Nationalmusei m urar, då 
hela museet blir »tjänsterummet», en del fordrar med nödvändig
het tjänstem ans närvaro utom museet. Detta har i m in ofvan- 
näm nda skrifvelse den 8 no v. 1900 närm are påvisats. I främ sta 
rum m et nödvändiggör samlingarnas tillökning genom nya förvärf 
en större rörlighet hos museitjänstemannen; än måste han granska 
hem bjudna, utom museet befintliga konstverk, hvilket särskildt 
när det gäller målningar bör ske under den ljusaste delen af da
gen, d. v. s. under de timmar, då han eljest skulle vara tillstädes 
i m useum ; än måste han för att bevaka musei intressen närvara 
vid de offentliga konst- och gravyrauktionerna, dels under en 
eller flera dagar närm ast före auktionens hållande för att genomgå 
och undersöka de samlingar, som skola säljas, och därvid göra 
nödiga anteckningar och upprätta förslag till inköp för statssam- 
lingarnas komplettering, dels på själfva auktionsdagarna, då åt
minstone en museitjänsteman nästan alltid är närvarande å auk- 
tionslokalen för att kunna följa med de gängse prisen å konst
m arknaden. Dessa auktioner hållas i regel kl. 11—3. Äfven då 
annons om husauktion ger anledning förmoda, att något till salu 
varande föremål är önskvärdt för musei samlingar, erhåller tjän
steman i uppdrag att å ort och ställe göra sig underrättad därom.

Museitjänstemännens åliggande »att hvar på sitt område upp
m ärksam t följa den konsthistoriska vetenskapens utveckling för 
att därigenom främja konstafdelningens ändamål» (§ 8) kan ej 
gärna fullgöras på tjänstetiderna inom Nationalmuseum. Där upp
tages hans tid fullt af de löpande ärendena, såsom af samlingarnas 
ordnande och delvisa omflyttningar, af inventarieförteckningars 
utskrifvande och katalogarbeten, af tillhandahållandet åt allm än
heten af i portföljer, kartonger och skåp m. m. förvarade hand
teckningar, gravyrer och konstslöjdföremål, af besök och förfråg
ningar af allmänheten, samlare eller af in- och utländska konst
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forskare, af in- och utländsk korrespondens m. m. samt af tillsyn 
öfver vaktbetjäningen. Den egentliga forskningen måste förläggas 
till hemmet, liksom författandet af vetenskapliga arbeten, åt hvilka 
m useimannen med nödvändighet måste ägna sig, för att musei- 
institutionen skall kunna häfda sin plats inom det m oderna m u
seiväsendet. Härtill kommer, att dessa forskningar ovillkorligen 
kräfva företagandet af utländska resor för besök på märkligare 
konstorter och studier i där befintliga museer och privata konst
samlingar, då studierna måste bedrifvas så mycket flitigare, som 
tiden är i dubbel mening dyrbar, icke minst af det skälet, att 
resekostnaderna i de allra flesta fall bestridas ur museimannens 
egen kassa.

Här behöfver icke särskild t påpekas, huru  fruktbärande dessa 
tjänstem ännens studieresor till utländska museer äro för National- 
musei samlingar, för dessas anordning och vetenskapliga bearbet
ning, genom de tillfällen de erbjuda att taga del af anordningarna 
och forskningsresultaten inom de museer, som ur anordningens 
och den vetenskapliga bearbetningens synpunkt intaga den främsta 
rangen inom det m oderna museiväsendet. I all synnerhet gäller 
detta museerna i Tyskland, enkannerligen Berlins och Dresdens. 
Också torde det vara få museer, hvilkas tjänstem än äro i tillfälle 
att företaga så många tjänsteresor. I det fallet ha Nationalmusei 
tjänstem än tyvärr icke kunnat följa med sin tid, så som de ön
skat. Om dem gäller hvad en medlem af bayerska landtdagen 
den 14 aug. 1906 yttrade rörande det bayerska museiväsendets 
reformerande: »En ofta upprepad klagan är, att museimännen resa 
alltför litet. Jag delar i allo denna klagan. Jag anser det för 
synnerligen viktigt att de resa mera och att äfven resestipendier 
gifvas dem, ty erfarenheten är hufvudsaken för en konsthisto
riker, och ögats skolning är viktigare än boklärdom».

Hvad vidare beträffar m useimännens skyldighet »att söka vinna 
kännedom  om inom landet befintliga konstverk och konstslöjd- 
alster af värde och så vidt möjligt ägna uppm ärksam het däråt, 
att sådana ej blifva ur landet utförda utan att förut hafva varit 
till museum hembjudna» (§ 8), så kan denna skyldighet na tu r
ligtvis ej fullgöras, om tjänstem annen bindes vid daglig tjänstgö
ring inom Nationalmusei murar. Detsamma gäller vården och 
bearbetningen af statens konstsam lingar på de kungliga lustslotten
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och annorstädes, där dessa samlingar äro ställda under National- 
musei intendents öfverinseende.

Jag har ansett mig någorlunda utförligt böra redogöra för allt 
detta för att läm na en inblick i museitjänstgöringens art och om 
fattning. Af denna redogörelse torde framgå i hvad m an hinder 
på grund af tjänstgöringens art förefinnes för att beträffande Na
tionalm useum  tilläm pa ungefär enahanda bestämmelser med dem, 
som fastställts att gälla för Kungl. statskontoret och arm éförvalt
ningen. Att sådana hinder förefinnas, ligger i öppen dag. Och 
dessa hinder bortfalla endast under den förutsättningen, att åt or
det »tjänsterum» gifves den uttryckliga definitionen att »med tjän
sterum menas i detta fall det rum  eller den plats, dit tjänstem an 
måste förlägga sitt arbete för att statens konstsam lingar skola 
motsvara sin bestämmelse»; hvilket ju  enligt § 4 i gällande nådiga 
stadgar åligger intendenten att i främsta rum m et tillse.

Semester (vikariat). Intendenten, som under året i tjänsteåren 
den besökt Lund, Karlskrona och Köpenhamn m. fl. orter, har 
å tnjutit semester, och har intendentsbefattningen under hans från
varo, författningsenligt och efter hvartannat, uppehållits af am a
nuenserna Göthe och Kruse, hvardera i tre veckor.

Konservator Jaensson har åtnjutit sex veckors tjänstledighet, un 
der hvilken hans befattning uppehållits af e. o. am anuensen Gran
berg.

Amanuensen Göthe har åtnjutit semester och (se ofvan) i tre 
veckor innehaft intendentsförordnande; i båda fallen har hans 
befattning uppehållits af e. o. amanuensen Granberg.

Amanuensen Kruse har åtnjutit semester och (se ofvan) i tre 
veckor innehaft intendentsförordnande, och hans am anuensbefatt
ning under tiden uppehållits af e. o. am anuenserna W åhlin i en 
och Brising i sex veckor.

Sekreteraren Granberg har såsom e. o. amanuens tjänstgjort tre 
dagar i veckan och i denna egenskap åtnjutit en m ånads tjänst
ledighet, hvarunder han fortfarande bestridt sekreteraregörom ålen; 
han har (se ofvan) i sju veckor innehaft amanuensförordnande 
och i sex veckor uppehållit konservatorsbefattningen.

E. o. amanuensen Folcker har tjänstgjort tre dagar i veckan ocli 
åtnjutit tre veckors tjänstledighet.
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E. o. amanuensen Wåhlin har, liksom under de närm ast före
gående åren, åtnjutit tjänstledighet, men (se ofvan) i en vecka 
innehaft amanuensförordnande.

E. o. amanuensen Brising har tjänstgjort tre dagar i veckan, åt
njutit tre veckors tjänstledighet och (se ofvan) i sex veckor inne
haft amanuensförordnande.

E. o. apmnuensen Gauffin (Axel, fil. lic., född 1877) blef, efter 
verkställd proftjänstgöring i gravyrafdelningen, på förslag af in
tendenten till e. o. amanuens antagen vid näm ndsam m anträdet 
den 2 okt. 1908, men hade med vederbörligt tillstånd vid årets 
utgång ännu icke inträdt i tjänstgöring, emedan hans tid var upp
tagen med författandet af ett konsthistoriskt arbete.

Tjänsteresor. Intendenten har företagit tjänsteresor till Grips- 
holm under 13 dagar, nämligen den 17 febr. för att utvälja och 
till museum intaga en del porträtt af konung Karl X Gustaf, hans 
familj och samtida, hvilka skulle ingå i den utställning, som öpp
nades i museum den 26 febr. till firande af Roskilde-minnet; den 
29 jun i—2 juli, åtföljd af konservatorn, för att i slottssamlingarna 
inordna och i vederbörliga serier placera 19 st. af Konung Oscar 
II skänkta, ur M älsåkersamlingen kom na porträtt, i sammanhang 
hvarmed en del om hängningar måste företagas; den 20 juli för 
att vidtaga anordningar med anledning af presidenten Falliéres’ 
af riksm arskalksäm betet anm älda besök å slottet, hvilket ägde 
rum  den 25 juli, då intendenten på nådig befallning medföljde 
och förevisade sam lingarna; den 26—29 ang. samt den 11 sept., 
för att uppgöra och för Nationalmusei näm nd framlägga förslag 
till nödiga restaureringar under instundande vinter af en del por
trätt och för vissa målningars insättande i nya ram ar; den 17 
sept. i och för num rering af vissa m ålningar och andras infö
rande till Stockholm, för att med nådigt tillstånd exponeras å den 
i Nordiska museet anordnade svensk-medicinsk-historiska utställ
ningen ; den 26 okt. med anledning af från Danm ark f ra m stä lld  be
gäran om kopiering af vissa m ålningar därstädes, af vikt för 
Frederiksborgs slotts historia; till Drottningholm i 3 dagar, nämligen 
den 21 febr. för att utvälja taflor till den ofvan näm nda Karl X 
Gustaf-utställningen; den 13 maj, sedan t. f. slottsarkitekten an
mält, att man i och för fram dragandet af en vattenledning måste
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verkställa en sprängning under den på yttre borggården befintliga 
m arm orstatyn af Apollo di Belvedere, hvarför åtgärder måste vid
tagas till statyns skyddande (sprängningsarbetet kom aldrig att 
utföras, enär vattenledningen leddes en annan väg); den 2 juni, 
med anledning af uppkom na läckor å bronsgrupperna i parken; 
till Rosersberg den 6 april, med anledning af en hem ställan från 
K. marinförvaltningen om deposition af å sagda slott befintliga 
m arinm ålningar; till Ulriksdal under 4 dagar, nämligen den 10 
sepk, för att öfvervaka återförandet dit af de ur konung Carl 
XV:s samlingar kom na grupper och figurer af m odernt porslin, 
som, jäm likt näm ndbeslut den 6 mars samma år, till Ulriksdal 
skulle återföras; den 19 september, 12 oktober och 9 november, 
för att på anmodan af ståthållaren därstädes taga kännedom  om 
i den s. k. Confidencen funna föremål, om hvilka ovisshet rådde, 
huruvida de hörde under ståthållarens eller intendentens öfver- 
inseende; dessutom har intendenten under året i tjänsteärenden 
besökt Karlskrona, Kalmar, Köpenhamn och Västmanland. — Kon
servatorn har (se ofvan) den 29 jun i—2 juli åtföljt intendenten till 
Gripsholm, som han i tjänsteärenden dessutom besökt den 11— 12 
och 17— 19 september. — Amanuensen Göthe har såsom t. f. in 
tendent den 11— 13 augusti likaledes besökt Gripsholm i och för 
fortsatt arbete å det större inventariet.

Extra anslaget för undersökning af konstsamlingar.
Amanuensen Nils Sjöberg har under året för studier af porträ tt
samlingar besökt följande gods i Södermanland: Bergshammar, 
tillhörigt friherre Carl Th. Sack, som har en god ocli typisk sam 
ling släktporträtt i det närm aste fullständig ända ifrån den på 
1600-talet invandrade stamfadern. Särskildt är att m ärka kam 
m arherre J. G. Sacks och hans frus porträtt, pendanter, det sist
näm nda signeradt G, Lundberg Paris 1730, och då väl också m an
nen af samme mästare. De äro utförda i olja, och således för 
m ästaren, som eljest var pastellmålare, högst ovanliga. Kristina 
Beata Lillje, signeradt af N. Largilliére 1713, är samtida med samme 
m ästares porträtt af hennes man, fältmarskalken grefve Erik Sparre, i 
Nationalmuseum (nr 1314), men betydligt mindre. Möjligen är det af- 
skuret för alt blifva pendant till D. v. Krafts 1700 målade, om Lar
gilliére påminnande vackra porträtt af hennes förste m an öfverste-
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löjtnanten friherre C. F. Sack. Porträttet af ryttm ästaren friherre 
J. G. Sack är en god C. F. v. Breda, m ålad i silfverton — mot
stycket därtill, framställande hans andra fru, friherrinnan Ebba 
Posse af Säby, äges af fröken Eva Sack i Strengnäs.

De i närheten liggande godsen Hesselbyholm och Lindholm be
söktes också, men tiden medgaf ej denna gång något närmare 
studium af samlingarna. I förbigående må näm nas, att på Lind
holm finnas synnerligen vackra porträtt af Lorens Pasch d. y. och 
ett i kroppsstorlek af Per Krafft d. ä.

Kabinettskam marherren grefve Claes Lewenhaupts gods Claes- 
torp innehåller en samling af 130 porträtt, hvaribland ett godt 
samtida Kristinaporträtt, ett par synnerligen vackra af J. H. Schef- 
fel, samt Gustaf III och Karl XIII som barn, pasteller af G. Lund
berg och gåfva af prinsarnas guvernör riksrådet grefve Claes 
Strömberg. Samma porträtt af Karl XIII finns på Drottningholm 
(Sjöberg nr 84), och då Gustaf III:s är m åladt som pendant, torde 
det vara att datera till samma år, 1753.

Det i närheten liggande Sjöholm, som Sjöberg denna gång en
dast flyktigt fick tillfälle att se, hoppas han en annan gång få stu
dera, då det innehåller porträtt af så ovanliga mästare som Sebas
tian Bourdon och David Ricliter.

Jäm te Bergshammars och Claestorps samlingar har Sjöberg un
der året genomgått och katalogiserat en del stockholmssamlingar. 
Så Svea hofrätts och en del af stadens församlingars serier af 
kyrkoherdeporträtt (Klara, Jakob, Tyska församlingen, Storkyrkan, 
Katarina och Maria). Af dessa bör fram hållas den synnerligen 
intressanta, Tyska församlingen tillhöriga, som bl. a. innesluter tre 
porträtt af en veterligen okänd god mästare från 1600-talets se
nare del, som signerar med nam net RS.

Under en resa genom Uppland hade Sjöberg förut katalogiserat 
porträtten på följande gods: W ijk, V. Åkers prästgård, Bjelkesta, 
Ekolsund, Stäket, Stäkeholm, Lennartsnäs, Torsåker, Skånelaholm, 
Runsa och Granhammar.

De stora konst- och konstindustrisam lingarna på W ijk sking
rades vid sista arfsskiftet; en del, visserligen afsevärd i och för 
sig själf, men en bråkdel af det ursprungliga, finnes likväl kvar. 
Först kungliga porträtt, ofia gåfvor till W ijks ägare; bland dem m är
kes särskildt ett litet förtjusande porträtt af Gustaf IV Adolfs son
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prins Gustaf af Vasa, teckning med isatt färg. Synnerligen komiskt 
verkar elt porträtt af Sofia Albertina på äldre dagar, då hon blif- 
vit ytterligt fet. Fältm arskalken Nils Bielke (1644— 1716) hade 
tydligen smak för konst, hans porträtt äro nästan alltid goda 
konstverk. Så det här förvarade, antagligen af fransk mästare, 
så också D. K. Ehrenstrahls i Västeråkers präslgård. J. H. Schef- 
fel är väl representerad genom riksrådet Göran Gyllenstierna 
(1724— 1799) och godsägaren Erik Gustaf Oxenstierna (1725—1796), 
Gustaf Lundberg genom hofmarskalken G. G. v. Liewen (1722— 
1770) och hans fru. C. F. v. Breda har målat det synnerligen 
vackra konterfejet af ryttm ästaren C. T. v. Essen (1789—1820). 
En massa porträtt finnas dessutom från nyare eller nyaste tid, 
likväl just intet af någon större märkvärdighet.

Bjelkesta var mera intressant genom sitt läge än genom de få 
porträtt som där funnos. På Ekolsund funnos några 1600-tals 
kunga- och drottningporträtt, kostym historiskt intressanta, och 
af m odern konst två goda pasteller af husets döttrar, utförda af 
Ivar Nyberg. De Ugglas-Björnstiernska ägendomarna Stäket och 
Lennartsnäs hade hufvudsakligen porträtt af landshöfding Samuel 
af Ugglas (1760— 1812) och hans fru, på Lennartsnäs två synner
ligen vackra af L. Pasch d. y., på Stäket medaljonger af Sergel 
och byst af Byström.

På Torsåker funnos de sista generationerna af ätten Åkerhielm 
till Margretelund; bland de öfriga är att m ärka ett förtjusande 
porträtt af kam m arherre Gustaf Feif (f. 1698) från omkring år 
1720, möjligen m åladt af David Richter.

P å  Skånelaholm finnes utom en mängd Jenningsporträtt — 
däraf ett af Alexander Roslin — ett storartadt konterfej af öfverste- 
löjtnant Göran Scheringson Rosenhane, signeradt af J. Ovens. 
Runsa har de Ankarcronska stamfäderna målade af Olof Arenius 
och J. D. Schwartz.

Att på några rader söka plocka fram det hästa af den utm ärkta 
och rikhaltiga Rålambska samlingen på Granham m ar lönar sig 
icke. Nästan alla släktens medlemmar och en mängd af dess an 
förvanter finnas där i oftast goda konterfej.

Bearbetningar af under föregående år gjorda undersökningar af 
konstverk i olika delar af landet ha år 1908 dessutom gjorts af 
e. o. am anuenserna Olof Granberg och Karl W åhlin, hvarjämte
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museets räkenskapsförare fröken Mary Schlytern biträdt med ut- 
skrifning af ett större antal lappkataloger för inventariet öfver 
i offentlig och enskild ägo befintliga porträtt.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 8 sam m anträden och 
inköpsnämnden 6; därjämte sam m anträdde vid årsskiftet, på upp
drag af Nationalmusei nämnd, två dess ledamöter för inventering 
af kassor och fonder för år 1908. Protokollen öfver förvaltnings
ärenden uppgå till 52. Diariet upptager 653 inkom na ärenden, 
hvaraf 21 Kungl. bref, beslut och remisser sam t 17 skrifvelser 
från myndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 55 utgående 
skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postförsändelser var 563.

Besöken å söckendagar framgå af följande siffror:

1908 1907 1906 1905 1904

Fridagar ......................................... 51,591 44,818 48,923 51,527 41,016
Betalningsdagar ............................. 10,589 9,090 9,740 9,006 7,747
Fri k ort.............................................. 4,608 4,581 5,014 5,188 4,044

Summa 66,788 58,489 63,677 65,721 52,807

Pä de olika m ånaderna fördelas besöken å söckendager så lunda :

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

Januari .......... .................. 3,494 448 304 4,246
Februari ........................ 5,926 723 451 7,100
Mars ................................. 6,081 645 354 7,080
April ................................ 3,894 959 708 5,561
Maj..................................... 3,104 446 804 4,354
Juni ................................. 5,327 1,114 284 6,725
Juli..................................... 5,732 2,029 ^252 8,013
Augusti ............................ 4,836 2,056 199 7,091
September........................ 4,969 773 285 6,027
Oktober............................. 4,194 627 419 5,240
November ......................... 2,674 320 330 3,324
December ........................ 1,360 449 218 2,027

Summa 51,591 10,589 4,608 66,788
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Samlingarna ha, i enlighet med näm ndens beslut, från och med 
den 1 mars till och med den 30 sept. hållits öppna hvardagar 
till kl. 4 och söndagar kl. till 5 e. m., öfriga dagar såsom vanligt.

Studier ocli kopiering'. Fritt tillträde till sam lingarna har 
under året beviljats 420 personer, hvaraf 215 män och 205 kvinnor. 

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1

i1
1907 1906 1905 1904 1903

Män ............................................ 208 119 218 228 152
Kvinnor ..................................... 223 223 232 222 213

Tillsammans 431 442 450 450 365

Efter uppgifvet ändam ål fördelas dessa för år 1908 sålunda:

i Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen ............................. 43 29 72
Teckning i skulptursam lingen............................. 16 1 17 !

» i konstslöj dsam lingen ......................... 33 104 137
Studier i a llm än h e t................................................ 123 71 194

Tillsammans 215 205 420

De personer, som erhållit denna tillåtelse, äro:
ii Män Kvinnor Summa

Konstnärer, tecknare ............................................ 54 62 116 i
i Lärjungar vid konstakademien ......................... 34 15 49

» » Tekniska högskolan ................. 9 — 9
» » » sk o lan ......................... 33 99 132
» af enskilda k o n stn ä re r..................... 21 11 32

Yrkesidkare ............................................................... 31 5 , 36

Litteratörer och konstvänner ............................. 33 13 46
Tillsammans 215 205 420 i
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Af under året kopierade m ålningar komma på:
a) italiensk-spanska skolan 11 kopior efter 11 konstverk,
b) nederländsk-tyska » 22 » » 1 3 »
c) franska » 18 » » 1 7
d) dansk-norska » 8 » » 6 »
e) svenska » 74 » » 55 »

Tillsammans 133 kopior efter 102 konstverk.

(Motsvarande siffror under år 1907: 142 kopior efter 101 konst
verk.)

Af de kopierade konstverken ha nr 1472, »Insjö», af O. Arbo- 
relius, ålergifvits 5 gånger, n r 1567, »Fiolspelaren» af Frans Hals 
4 ggr och nr 584, Rembrandts »Kökspiga«, 5 ggr.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 848 studiebesök 
tillhandahållits 2,865 nr volymer, portföljer och enskilda blad (fö
regående år resp. 858 och 2,512). 5 nr ha under året direkt kopie
rats. För illustrationsändam ål ha fotograferats 568 nr (föregående 
år resp. 0 och 356).

I konstslöjdafdeiningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 181 gånger vid 173 studiebesök.

Motsvarande siffror för de fyra närm ast föregående åren voro 
521 och 507 (1907), 529 och 507 (1906), 574 och 461 (1905), 336 
och 314 (1904).



Ekonomi. Sammandrag af räkenskapen 1908.

Behållning Inkomster Summa Utuifter 1908 Återleve- Behållning Summa
från 1907 1908 rering till 1909

A. Allm ein na medel.

4,084:36 67,450: — 71,534: 36 Ordinarie sta tsanslag ......................... 71,445: 09 11:87 77: 40 71,534: 36

7,473: 56 15,075: - 22,548: 56 Öfriga statsanslag................................ 14,940: 64 3: 05 7,604: 87 22,548: 56

5,444: 50 5,444: 50 Förevisningsmedel ............................. 4,662: 02 — 782: 48 5,444: 50

3,094: 91 1,861:55 4,956: 46 K atalogm edel........... ............................ 2,149: 04 — 2,807: 42 4,956: 46

1,641:05 713: 75 2,354: 80 Gripsholmsmedel ................................ 870: 30 — 1,484: 50 2,354: 80

Provision å försäljningen af foto

326: 60 326: 60 grafier i nationalmuseum ........... 326: 60 — 326: 60

16,293: 88 90,871: 40 107,165: 28 94,393:69 14: 92 12,756: 67 107,165: 28

B. Enskilda medel.

321,214:02 20,769: 87 341,983: 89 J. S. Gieseckes donation ................. 29,135 26 — 312,848: 63 341,983: 89

119,236:44 4,777: 45 124,013: 89 J. H. Scharps donation ................. 18,347 — — 105,666: 89 124,013: 89

10,702: 20 427: 27 11,129: 47 Jacques Lamms prisfond............. 5 __ ___ _ 11,124: 47 11,129: 47

10,946: 91 495:76 11,442: 67 Jacques Lamms stipendiefond ...... 5[ — — 11,437: 67 11,442: 67

! 33,527:25 5.539: 53 39,066: 78 Femårsfonden .................................... 25,723 48 — 13,343: 30 39,066: 78

365: 365: — Gåfva till konstsamlingarnas ökande 365 — i i 365: —

495,626: 82 32,374: 88 528,001: 70 73,580: 74 | 454,420: 96 528,001: 70
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Jacques Lamms resestipendium, som år 1908 för åttonde 
gången utgått, har därvid tilldelats e. o. am anuensen Olof Gran
berg, för att företrädesvis i Holland, Belgien och Frankrike be- 
drifva konsthistoriska studier. Granberg har dock med veder
börligt tillstånd uppskjutit sin resa till våren 1909.

Katalogmedlens ökning utgör kr. 1,861:55. 
influtna vid försäljning af lilla svenska målningska ta-
logen .....  ................................................................................  kr. 1,267: 20
influtna vid försäljning af skulpturkatalogen..................  » 292: 50

» » » » vägledning ikonstslöjdsam -
lingarna.................................................................................  » 247:50

Aftryck af kopparplåtar ........................................................ » 33: —
Influtna genom bokhandeln ................................................ » 21: 35

Summa kr. 1,861: 55
Enskilda medel:

1) J. S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresm edel..........................................................................  kr. 19,897:31
räntemedel o. d .................................................................  » 872: 56

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 147,652:21
har minskats med kr. 1,144: 25.

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

Till inköp för konstsam lingarna har utgifvits kr. 10,025: —.
Af årets behållning öfverföres till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 2,681: 28.

2) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 
fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet.

Till inköp för konstsam lingarna ha utgifvits kr. 18,300.
De för donationsändam ål disponibla medlen vid 1908 års slut

kr. 5,666:89
3) Jacques Lamms prisfond, som vid årets början utgjorde kr. 

10,702:20, utgjorde vid årets slut kr. 11,124:47.
4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 

kr. 10,946:91 utgjordes vid året slut kr. 11,437:67; däraf äro dis



ponerade till ett resestipendium till sekreteraren Granberg, kr. 
978: 31.

5) Femårs fonden, som vid årets början utgjorde kr. 33,527: 25, 
utgör vid årets slut kr. 13,343: 30. Under året är för Carl Lars
sons stora väggmålning Gustaf Vasas intåg betaldt kr. 25,723: 38.

Stockholm den 15 mars 1909.
Underdånigast

Ludvig Looström ,
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Litteratur rörande konstsamlingarna i Nationalmuseum

F ö rteck n in g  öfver sku lp tu rarbeten  m. m. i N ationalm useum . 12  uppl. 
S tockh. 1 9 0 7 . P ris 5 0  öre.

P 'ô rteckning  öfver oljefärgstaflor sam t m åln ingar i k rito r och v a tte n 
färg  i N ationalm useum . 20  uppl. S tockh. 1 9 0 8 . P ris  5 0  öre. 

V äg ledn ing  för besökande i N ationalm usei konstslö jdafdeln ing . Med 
keram iska m ärken m. m. 6 uppl. Stockh. 1 9 0 6 . P ris 5 0  öre. 

Göthe, G. N ationalm usei tafvelsam ling, en k o n sth is to risk  öfversikt. 
2 uppl. S tockh. 1 8 9 3 . P ris kr. 1 : 5 0 .

— N ationalm usei tafvelsam ling. B eskrifvande förteckning. i:s ta  
afdelningen. U tländske  (icke-nordiske) m ästare. S tockh. 1 8 8 7  

Pris kr. 3 . 2 :dra afdelningen. N ord iske m ästare. Illustrerad . 
S tockh. 1 8 9 7 . P ris kr. 2 : 5 0 .
N otice  descrip tive des tab leaux  du  m usée national de S to ck 
holm. I. M aîtres é trangers (non—Scandinaves). D euxièm e
édition. 1 9 0 0 . Illustrée. A vec supplém ent 1 9 0 3 . P ris  kr. 5 . 
N ationalm usei k o n stsk a tte r u tförda i lju stryck  af G eneralstabens 
litog rafiska  anstalt, med text. H äft. I — X X V . P ris  kr. 1 2 5 . 

Looström, L. F rån  N ationalm usei konstslö jdsam ling. 25  pl. med 
tex t. S tockh. 1 9 0 0 . P ris kr. 1 5 .

Sander, F. N ationalm useum . B idrag till tafvelgalleriets h istoria . 
Del. 1— 4 . S tockh. 1 8 7 2 — 7 6 .

Upmark, G. K onung  K arl X V .s tafvelsam ling. B eskrifvande fö r
teckning. Stockh. 1 8 8 2 . P ris kr. 3 .

Upmark, G., och Looström, L. K onung  K arl X V :s k o n sts lö jd 
sam ling. B eskrifvande förteckning. I. K eram iska föremål. 
S tockh. 1 8 8 3 . P ris kr. 2 : 5 0 .

Upmark, G. H and teckn ingar af äldre m ästare i N ationalm useum , 
fo tograferade af C. F. L indberg. 25  blad med tex t. S tockh. 
1 8 8 9 . P ris kr. 5 4 .

Upmark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E. G. S tatens 
k o nstsam lingar (K ungl. m useum —N ationalm useum ) 1 7 9 4  - 1 8 9 4 . 
E n  festsk rift u tg ifven  af N ationalm usei tjenstem än. P ris kr. 5 . 

Kruse, J. T eck n in g ar i N ationalm useum , u tg ifn a  af F ö ren ingen  för 
g ra fisk  konst. R em brandt. Del 1 ( 1 3  blad) 1 9 0 5 . Del I I  (15  
blad) 1 9 0 6 . Del I I I  ( 1 8  blad) 1 9 0 7 . Del IV  ( 1:9 blad) 1 9 0 S.

Meddelanden från Nationalmuseum: 1—  33.
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1881— 1908.
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