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TILL KONUNGEN.

Alltsedan år 1902 ha mina underdåniga berättelser rörande statens 
konstsamlingars tillväxt och förvaltning inledts med ett beklagande 
af bristen på utrymme för samlingarna. Under år 1909 ha till
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följd af samlingarnas starka tillväxt dessa förhållanden blifvit 
ännu beklagligare. Tyvärr befinner sig min underdåniga skrif- 
Aelse af den «31 maj 1902, som innehåller ett detaljeradt förslag 
till utrym mesbristens afhjälpande, fortfarande på remissernas lång
samm a väg. Ännu ett år har sålunda gått, utan att Kgl. öfver- 
intendentsämbetet inkomm it med infordradt utlåtande. Det torde 
icke vara behöfligt att här återupprepa alla de olägenheter, som 
vållas häraf, eller huru statens konstsamlingar lida under dessa 
sorgliga förhållanden. Så mycket må dock sägas, att få, om ens 
någon, af de svenska statsinstitutionerna torde vara i så stort 
behof af ökadt utrymme som Nationalmuseum.
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Samlingarna.

Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 18 nr, af Iivilka 
12 genom köp och 6 såsom gåfva.

A . K ö p .
Jan. 21. Meunier, Constantin, belgare, f. 1831, f  1905:

»Bärare» (»Le portefaix»), statyett i brons, sign. C. 
Meunier. N. M. nr 1018.

»Stenhuggare» (»Le carrier»), statyett i brons, sign. 
C. Meunier. N. M. nr 1019.

»Ridande räk-fiskare» (»Pécheur de crevettes»), liten 
grupp i brons, sign. C. Meunier. N. M. nr 1020.

Mars 0. Kretensisk skola i 2:dra årtusendet före Kr.:
Dryckeshorn, vas, bägare, lam pa och liten sfinx. 

Gipsafgjutningar efter original af svart steatit-sten funna 
i palatsruinerna vid Hagia Triada. N. M. gipsafgjut- 
ningssaml. nr 491—495.

Juni 11. Sörensen-Ringi, svensk, f. 1872:
Porträttmedaljong i brons af m ålarinnan fröken Eva 

Bonnier (f 1909), sign. H. Sörensen Ringi 189b. N. M. 
nr 1014.

Juni 11. Fallstedt, Ingel, svensk, f. 1848, t  1899:
Porträttbyst i brons af finske figurmålaren Adolf von 

Becker (f 1909), sign. I. Fallstedt 82. Paris. N. M. nr 
1015. Afgjutning af N. M. nr 1010.

Porträttbyst i brons af svenske m ålaren Hugo Salm- 
son (f 1894), sign. I. Fallstedt. Paris. N. M. nr 1016. 
Afgjutning af N. M. nr 1011.

Sept. 9. Strandm an, Otto, svensk, f. 1871:
»Dansen», liten grupp i brons, sign. Otto Strandman 

1909. N. M. 1017. Statsinköp.



6 NATIONALMUSEI INTENDENTS

B. Gåfvor.

Jan. 21.

Jan. 21.

April 16.

Sept. 9.

Dec. 18.

Af m ålarinnan fröken Klara Löfgren:
Fallstedt, Ingel, svensk, f. 1848, f  1899:
Porträttbyst i bränd lera af firiske figurmålaren Adolf 

von Becker (f 1909), sign. I. Fallstedt 82. Paris. N. M. 
nr 1010.

Porträttbyst i bränd lera af svenske målaren Hugo 
Salmson (f 1894), sign. /. Fallstedt. Paris. N. M. nr 1011. 
Af Svenska läkaresällskapet:

Lindberg, J. Erik, svensk, f. 1873:
Medalj i brons, slagen till minne af Svenska läkare

sällskapets 100-års jubileum, sign. Erik Lindberg. N. M. 
nr 1012.
Af »Die deutsche Gruppe für Schiedsgericht und Frieden»: 

Otto, R., tysk, verksam sedan 1880-talets början (i 
Berlin):

Plakett i brons slagen till minne af den 15:de inter- 
parlam entariska fredskongressen (i Berlin 1908), sign. 
R. Otto. N. M. nr 1013.
Af nederländske envoyén i Stockholm baron van Heec- 
keren van Kell:

De Keyser, H., holländare, verksam omkr. 1634: 
Porträttbyst i gips af Gustaf II Adolf, sign. H. I. (?) D. 

Keyser fecit A:o 1634. Afgjutning efter ett terrakotta
original i Amsterdam. N. M. gipsafgjutningssaml. 
n r 496.
Af grosshandl. Edv. Cederlund s:rs arfvingar: 

Brambeck, A. Edvard, svensk, f. 1843:
»Offrerska», staty i naturlig storlek i m arm or, sign. 

Edv. Brambeck Home 1885. N. M. nr 1021.

Den beklagliga bristen på utrymme i konstsam lingarna har 
också lagt hinder i vägen för den utvidgning af gipsafgjutnings- 
samlingen, som vore önsklig och behöflig i ett så stort anlagdt 
m useum som vårt. Nationalmuseum har sålunda endast kunnat 
förvärfva ytterst få och små prof af den rika antika skulptur, 
särskild! från de äldre och äldsta perioderna, som de senare år
tiondenas fynd hragt i dagen.
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År 1896 inköptes galvanoplastiska kopior af de två bekanta 
guldbägarna från Vaphio, år 1900 dylika efterbildningar efter fem 
guldbägare, som funnits af Schliemann i de så kallade tredje och 
fjärde grafvarna i Mykense. I år ha genom e. o. amanuensen 
H. Brising en del färgade gipsafgjutningar inköpts efter mindre 
föremål af svart steatit-sten, som funnits på Kreta på platsen för 
det af La Missione Archeologica Italiana under ledning af professor 
Federico Halbherr utgräfda palatset vid Hagia Triada näraFaestos-

Det ur konstnärlig synpunkt märkligaste föremålet af dessa är 
ett stort dryckeshorn af konisk form, å hvilket flere scener 
med brottare och tjurfäktare framställts i låg relief. Typerna 
och behandlingssättet visa en påtaglig likhet med de vackra relie
ferna å de ofvannämnda Vaphio-bägarna, hvilka tydligtvis äfven 
de äro alster af kretensisk konst från det andra årtusendet före 
Kristus. De epokgörande gräfningar, som under de senaste år
tiondena företagits i de gamla kulturorterna på Kreta med största 
framgång af engelske arkeologen Evans, tyckas visa, att det är 
denna ö som varit m edelpunkt för den urgamla kultur, som man 
hittills kallat den mykeniska.

Bland årets förvärf af nyare utländsk skulptur förtjäna i första 
rum m et att påpekas Constantin Meuniers tre bronsarbeten. På 
1897 års internationella konstutställning å Djurgården inköptes 
för Nationalmuseum det präktiga hufvudet i naturlig storlek till 
»Hamnarbetaren», en staty, som m ästaren ämnade anbringa på 
sockeln till det aldrig fullbordade stora m onumentet »Arbetet». 
De nu inköpta tre bronserna återigen äro blott en half meter 
höga statyetter i hel figur, med typer och motiv från samma 
belgiska arbetarvärld, som var Meuniers egentliga motivkrets och 
konstnärliga »upptäckt». Trots sitt lilla format verka de icke 
smått; de äro icke kabinettskonst i vanlig mening. Genom sin 
stora stil och sin liffullhet ge de en icke oäfven föreställning om 
den epokgörande och i bästa mening möderne skulptör, som 
bär det num era världsberöm da nam net Constantin Meunier. Våra 
bronsafgjutningar äro beställda från den redan 1905 bortgångne 
mästarens ännu bestående atelier. Andra exemplar af samma sta
tyetter förekommo på den stora, till mer än femtio num m er upp
gående Meunier-utställning, som det danska Glyptoteket anord
nat i Köpenhamn 1908, och där det sjäJft gjorde talrika inköp.
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Ett m indre konstnärligt än historiskt intresse har det Gusta! 
II Adolfs-porträtt, en byst i terrakotta, hvaraf museet mottagit en 
gipsafgjutning i gåfva. Konstnären, som signerat arbetet »H. I. (?) de 
Keyser», är en som det tyckes mindre framstående medlem af 
denna talrika holländska konstnärsfamilj, som stod i flerfaldig 
beröring med Sverige och med den från Nederländerna hit inflyt
tade familjen De Geer. Det är som bekant en de Keyser, näm 
ligen den berömde skulptören Pieter de Keyser, som utfört det 
vackra Soopska grafmonumentet i Skara domkyrka.

Terrakotta-originalet till den nu omtalade Gustaf Adolfs-bysten 
lär för ej längesedan ha anträffats i Amsterdam i »Het Huis met 
de Hoofden», som på Gustaf Adolfs tid byggdes och beboddes af 
den gamle Louis De Geer. Enligt samma uppgift skulle det vara 
han som beställt bysten hos konstnären. Bysten kan i alla hän
delser icke vara modellerad »ad vivum», då den är signerad 1634.

Bland svenska skulptörer har I. Fallstedt, af hvars hand sam
lingen förut äger två marmorbyster, blifvit företrädd af ytterligare 
två porträttbyster i terrakotta, Hugo Salmsons och Adolf von 
Beckers. I synnerhet den sistnämnda är ett liffullt arbete, som 
visar Fallstedts porträttkonst från dess bästa sida, och som dess
utom  ingalunda jäfvar den gamla erfarenheten, att konstnärs- 
porträtt vanligen bli bättre än andra.

Af Edvard Brambeck, som hittills endast varit företrädd af en 
bronsbyst (grefve A. Bielke, 1886), har museum genom gåfva för- 
värfvat en m arm orstaty »Offrerska», som han utfört i Bom 1885.

Nya svenska nam n i skulptursamlingen äro Harald Sörensen- 
Ringi och Otto Strandm an (den senare dock sedan flere år till
baka företrädd i konstslöjdsamlingen genom en liten silfverbägare 
med figurer i drifvet arbete).

Sörensen-Ringis arbete är en redan 1894 daterad bronsm edal
jong med porträtthufvud i låg relief af den bekanta m ålarinnan 
och konstmäcenaten fröken Eva Bonnier: ett både porträttlikt och 
känsligt utfördt arbete.

Strandm ans arbete »Dansen» är en liten grupp i brons af tre 
nakna kvinnofigurer i ronde bosse, modellerad 1909.

Fornsakssamlingen (Kjellberg) har ökats med 14 nr gam
malgrekiska föremål af lera, funna i det äoliska Larissa i Mindre
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Asien af docenten L. Kjellberg och af honom skänkta till Natio
nalmuseum (Nämnd-prot. d. 21 januari. N. M. nr 1673— 1686).

De märkligaste torde vara följande:
Nr 1682—84. Fragmenter af arkaiska målade terrakottareliefer, 

som prydt gesimsen och frisen på olika tempelbyggnader. Ämnena 
äro: en gästabudscen, en strid mellan Herakles och Kentaurerna 
sam t flera hetsjakter med lätta jaktvagnar efter hund och falk. 
Relieferna äro utprässade i formar, och samma scen återkommer 
flera gånger i följd. Dessa typiska prof på den joniska relief
konsten under sjätte århundradet f. Kr. visa på ett slående sätt 
det nära sambandet mellan den äldre etruskiska och den joniska 
konsten, men på samma gång den förras fullständiga beroende af 
den senare, hvars konstnärliga öfverlägsenhet och originalitet vid 
en jämförelse med de särskildt i Cervetri och Conca gjorda lik
nande fynden fram träda med all önskvärd tydlighet.

Nr 1678. Fragmenter af vattenkastare af terrakotta i form af 
lejonhufvuden och sälhufvuden.

Nr 1673. En amfora af terrakotta från nekropolen vid Larissa 
med målad geometrisk dekoration på hvit botten, sannolikt fr. 
7:de årh. f. Kr., och en grå monokrom skål på hög fot från 
sam m a nekropol och ungefär samma tid.

Nr 1685. En samling fragmenter af målade terrakottakärl från 
7:de och öde årh. f. Kr. funna på Larissas borghöjd. De utgöra 
en god profkarta på de olika stilarter, som under de nämnda 
århundradena voro förhärskande inom dekorationskonsten i den 
ifrågavarande trakten af det grekiska kulturom rådet i Mindre 
Asien. Särskildt anm ärkningsvärda äro skärfvorna af stora, gråa 
monokroma kärl af den keram iska grupp, som hittills ansetts 
vara af inhemsk Mindre-asiatisk, frygisk eller lydisk härkomst. 
Mot detta antagande tala emellertid de i Larissa funna gråa skärf- 
vornas rent grekiska form karaktär och högt uppdrifna teknik.

Nr 1677. En samling små runda sigillaftryck på' terrakotta. 
De hafva små hål nära ena kanten för genomdragandet af ett 
band eller snöre och torde ha användts såsom etiketter, ursprungs- 
eller egendomsbeteckning.

Tafvelsamliligen (Göthe) har ökats med 25 nr, däraf 19 genom 
köp och 6 såsom gåfva. Af dessa 25 ha med hufvudsamlingen
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(»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 14 nr, med samlingen 
af m iniatyrer, pasteller m. m. 5; 5 tillhöra förrådet.

A. Köp.

Jan. 21.

» »

Mars 6.

April 16.

» 18.

Juni 11.

Arsenins, Georg K., svensk, f. 1855, f  1908:
Svart percheron-hingst, oljemålning, sign. G. Arsenins 

1895. N. M. nr 1684.
Crodel, Paul, tysk, f. 1862:

»Värdshus i skogen», oljemålning, sign. Paul Crodel. 
N. M. nr 1685.
Schramm-Zittau, Rudolf, tysk, f. 1874:

Ankor, oljemålning, sign. Rudolf Schram m -Zittau . 
N. M. nr 1686.
Martin, Elias, svensk, f. 1739, f  1818:

Porträtt af Johan Tobias Sergel, pastell. N. M. tai- 
velsamks kat. Bih. nr 318.
Okänd målare af nederländsk skola i Sverige i 1500- 
talets senare hälft:

Porträtt i bröstbild af en svensk herrem an från 
samma tid, oljemålning. N. M. nr 1687.
Törnå, Oskar E., svensk, f. 1843, f  1894:

Franskt sommarlandskap, oljemålning, sign. Oscar 
Törnå September 1877 au bords Loing S. & M. N. M. 
nr 1688.
Arenius, Olof, (1701 f  1766).

Porträtt i half figur, framställande Anders Odel, (f. 1718 
t  1773) oljemålning.
Förr. nr 263. Gripsh. nr 1835.
Zorn, Anders L., svensk, f. 1860:

»Vid Siljan», oljemålning, sign. Zorn 1905 Mora. 
N. M. nr 1689. Statsinköp.
Van de Veide, Esajas, holländare, f. omkr. 1590, f  1630: 

Landskap; samm andrabbning mellan rytteri och fot
folk, oljemålning, sign. E. V. Veide 1627. N. M. nr 
1690.
Lundgren, Egron S., f. 1815, f  1875:

Själfporträtt i bröstbild, pastell. N. M. tafvelsaml.s 
kat. Bih. nr 320.

Juli 27.
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Sept. 9. Verspronck, Johannes Cornelisz, holländare, f. 1597,
t  1662:

Dam porträtt, half figur, oljemålning, sign. Johan V. 
Sprock 1648. N. M. nr 1695.

Pl. 1. OKÄND DAM. Oljemålning af J. C. Verspronck (t 10(12).
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Sept.

»

»

»

Nov.

»

»

Dec.

B.

Mars

»

»

9. Behm, Vilhelm E., svensk, f. 1859:
Halmstack; höstlandskap, oljemålning, sign. Willi. 

Behm. N. M. nr 1691.
» Norstedt, Anna Munthe-, svenska, f. 1854:

Nyponrosor, oljemålning, sign. Anna Munthe-Norstedt 
d. 22 ju li 1908. N. M. nr 1692.

» Kulle, Axel T., svensk, f. 1882:
»Åsen» : skånskt sommarlandskap, oljemålning, sign. 

A. T. Kulle 09. N. M. nr 1693.
» Kallstenius, Gottfrid S. N., svensk, f. 1861:

Efter solnedgången; skärgårds-landskap, oljemålning. 
N. M. nr 1694.

24. Boit, Charles, svensk, f. 1663, f  i Paris 1727:
»Bacchus och Ariadne», emaljmålning, sign. C. Boit 

pinx. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr. 321.
Inköpt med bidrag af konsul Hj. W icander, bank

direktör Louis Frsenkel och direktör G. Palm.
» Paulsen, Julius, dansk, f. 1860:

Interiör, oljemålning, sign. J. P. 09. N. M. nr 1696.
» Konstnärens själ fp or trätt, hufvud, oljemålning, sign. Jul. 

Paulsen. N. M. nr 1697.
18. Gummeson, Per, svensk, f. 1858:

»Gammal Falsterbogård», oljemålning, sign. P. Gum
meson 08. N. M. nr 1698.

Gåfvor.

6. Af Kgl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien : 
Okänd spansk (?) målare på 1820-talet:

Porträtt i knästycke af G. D. Lorichs (f 1855 i Mad
rid), ofullbordad oljemålning. Förr. nr 261. Gripsh. nr 
1833.

» Af fröken Marie Julie Rundqvist:
Lundberg, Gustaf, svensk, f. 1695, f  1786. Tillskrifven: 

Porträtt i bröstbild af öfversten Abraham Henrik 
Ulfklou (f 1784), pastell. Förr. nr 264. Gripsh. nr 1834,

» Af öfveruppsyningsmannen J. Schildt:
Sparrgren, Lorens S., svensk, f. 1763, t  1828:
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Porträtt i m iniatyr af handlanden Bjur i Umeå, sign. 
Sparrgren 1810. N. M. tafvelsamhs kat. Bih. nr 317. 

April 16, Af fröken Elise Bergman:
Kiörboe, Karl Fredrik, dansk-svensk, f. 1799, f  1876: 

Kavallerister i ett vinterlandskap, skiss i olja, sign. 
Kiörbo 1810. Förr. nr 262.

» » Af f. d. handelsbokhållaren Fm il Olsen:
Okänd miniatyrmålare, 1700-talets slut:

Porträtt af am iralitetskam m arrådet P. O. Nyström, 
miniatyr. N. M. tafvelsamhs kat. Bih. nr 319.

Juni 11. Af änkefru Klara Sandells dödsbo:
Coello, Alonso Sanchez, spanjor, f. 1515, f  1590. Hans 
atelier eller skola:

Porträtt i hel figur och naturlig storlek af drottning 
Anna af Spanien (f 1580), Filip II:s fjärde gemål, olje
målning. Förr. nr 260. Gripsh. nr 1832.

Den utländska afdelningens värderikaste förvärf under året är 
utan gensägelse Haarlemm ästaren J. C. Versproncks damporträtt.

Haarlem-skolan, den näst största lokal-skolan i Holland på 1600- 
talet, har hittills i vårt galleri varit företrädd hufvudsakligen af 
m indre genrestycken: utaf bröderna van Ostade, Jan  Molenaer, 
Jud it Leyster, Pieter Codde m. fl. — allesamman utgångna ur 
Frans Hals’ atelier — samt af mera fristående konstnärer såsom 
bröderna W ouwermans, Jan  Steen, Salomon van Ruysdael m. fl. 
Men Haarlems förträffliga porträttm åleri saknades så godt som 
alldeles, tills Nationalmuseum 1901 inköpte en originalmålning af 
skolans själfve stormästare Frans Hals och nu 1909 en förträfflig 
porträttmålning af den konstnär, som med skäl torde kunna kal
las mästarens bäste lärjunge bland porträttörerna, den ofvan 
nämnde Verspronck. Tillsammans med »Fiolspelaren» af Frans 
Hals och Judit Leysters »Flöjtblåsaren» — som äfven den är ett 
porträtt, fast mera genreartadt — bildar nu Versproncks dam por
trätt en liten egenartad Haarlemsk grupp, som med ens höjer vår 
holländska porträttsam lings nivå.

Taflan är målad 1648. Den okända damen tillhörde tydligen 
den patriciska öfverklassen i staden. Hennes i all sin enkelhet 
magnifika svarta dräkt, likasom den säkra själfinedvetna hållnin



u NA TION A LM U SEI INTENDENTS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1909.

gen tyda därpå. Man tänker sig lätt, att hon kan ha tillhört 
raden af dessa kloka fruar, hvilka med fast hand skötte de väl
görenhetsinrättningar som den välmående handelsstaden var stolt 
öfver, och hvilka gång på gång lät o sig afmålas vid sina styrelse
sam m anträden af stadens bästa porträttörer, en Frans Hals, en 
Jan  de Bray m. fl. samt just Johannes Verspronck (se hans stora 
porträttm ålning i Haarlem 1642: »Föreståndarinnorna för Helge- 
andshospitalet»).

Damens hufvud är något hårdt utpensladt, men det nedersta 
partiet af den sittande figuren med de korslagda händerna är 
m åladt med en friskhet och bredd samt en must i färgen, som 
kunde anstå m ästaren Hals själf. Och så detta vackra, intensiva, 
äkta holländska ljus i taflan!

Till ett äldre släktled hland de holländska m ålarna hör Esajas 
van de Veide, äfven han en tid verksam i Haarlem, ehuru han 
till börden var amsterdamare och tillbragte sin sista tid i Haag 
(1618—30). Till hans Haag-tid hör den lilla, 1624 daterade, olje
målning, som museet i år inköpt, och som framställer ett hol
ländskt landskap med stridande ryttare och fotfolk, — alldeles ett 
motstycke till en tafla i Glasgow, som han m ålat samma år. I 
bägge bilderna visar han sig som en talangfull föregångare till 
den stora landskapsskolan i Holland (van Goyen, van Ruysdael 
m. fl.)

Ännu längre tillbaka i det nederländska måleriets historia måste 
m an gå för att anträffa den till namnet ännu okände konstnär, 
som målat det lilla porträtt i bröstbild af en svensk herrem an, 
hvilket museet af en händelse lyckats förvärfva under förra året. 
En privatperson räddade då den illa farna lilla taflan från att 
kastas bort bland gammalt skräp vid stället Löten i östra Upp
land. Taflan har framför allt intresse, emedan den tydligen ger 
oss porträttet af en svensk herreman från 1500-talets senare hälft. 
Sådana 1500-tals porträtt, gjorda ad vivum, äro ju  ytterst säll
synta i våra samlingar. Svårare är att bestämma den porträtte
rades namn.

Säkerligen har porträttet kommit från någon af de i östra Upp
land befintliga gamla herregodsen, hvilka tillhört familjen Oxen
stierna. Man skulle kunna gissa på Ekebyholm af följande skäl. 
Bakpå ram en (gammal 1500-tals ram) är skrifvet med bläck i sen



Pl. 2. LANDSKAP MED STRIDANDE RYTTARE OCH FOTFOLK Oljemålning af Esajas van de Veide (f 1630).
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Pl. 3. PORTRÄTT AF EN SVENSK HERREMAN. 1570-TALET.
Af obekant nederländsk mästare.

stil »Fru Charlotta Oxenstierna», hvilket skulle kunna tyda på, 
att taflan i senare tid ägts af friherrinnan Charlotta Oxenstierna 
(f. 1835) på Ekebyholm. Ännu mer. På själfva taflan till vänster 
om modellens hufvud äro bokstäfverna B. G. i gammal stil in 
ristade. Dessa bokstäfver skulle kunna syfta på den .Bengt Ga- 
brielson Oxenstierna till Ekebyholm, som var född på 1540-talet, 
1578 blef hertig Karls hofmarskalk och dog 1591 samt var far till

2
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den bekante »Resare-Bengt». Tiden stämmer. Den porträtterade 
tyckes vara en 30—40 års m an; man hänvisas alltså till 1570- 
talet. Och att det måste vara en högförnäm man som på den 
tiden var i tillfälle att anlita en så duktig porträttm ålare — fullt 
jäm nbörd ig med kungafamiljens bättre konterfej are — därom kan 
m an vara öfvertygad.

Ty ur ren konstnärlig synpunkt, för att nämna elt ord äfven 
därom, är det ett godt porträtt, säkert och fint tecknad!, med ett 
m ycket utpräglad! individuellt tycke i det allvarliga ansiktet. Man 
misstager sig nog icke, om man i den anonyme konstnären ser 
en af de nederländska målare, hvilka inkallades till Sverige af Va- 
sarne och särskildt af Erik XIV anlitades som porträttörer. P å 
tagligen är han en artistisk frände till de nederländska, närm ast 
flamske, konstnärer, som vid ungefär samma tid utfört Erik XIV:s- 
porträtten i Nationalmuseum.

Äfven ett annat måladt 1500-tals porträtt hör till årets förvärf. 
Det är det stora porträtt i hel figur och naturlig storlek, som 
fram ställer drottning Anna af Spanien (f. 1549 J 1580), kejsar 
Maximilians dotter och Filip II:s af Spanien fjärde gemål. En 
jämförelse med drottning Annas porträtt i Wien-galleriet, signeradt 
och dateradt 1571 af spanske hofmålaren A. S. Coello, visar näm 
ligen i dräkt, anordning och framför allt i anletsdrag så stor 
likhet, att intet tvifvel kan finnas om, att porträttet framställer 
sam m a person vid ungefär samma tid. Utförandet är dock alltför 
litet konstnärligt, för att målningen skulle kunna tillskrifvas Coello 
själf som originalbild; men från hans atelier eller skola har den 
säkert utgått. Det väl konserverade porträttet är en kostymbild 
af stort historiskt intresse.

Efter all sannolikhet har det tillhört den stora serien af Habs- 
burgska porträtt, som ingick i kejsar Rudolf II:s tafvelgalleri, 
och som svenskarna vid trettioåriga krigets slut togo i Prag. Att 
kejsar Rudolf II:s egen syster — såsom Anna ju  var — skulle 
finnas i den kejserliga samlingen, är ju helt naturligt. Vid drott
ning Kristinas bortresa från Sverige har det så af henne kvar- 
läm nats, i likhet med så många andra taflor i hennes samling, 
och sedan på okändt vis kommit i privata händer, tills det nu 
af den senaste ägaren välvilligt skänkts till statens porträttgalleri, 
som det kanske redan en gång förut tillhört.



Pl. 4. DROTTNING ANNA AF SPANIEN (f. 1549 f  1580) 
KONUNG FILIP II:s GEMÅL.

Oljemålniii!
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Älven ett par moderna dukar med nya nam n äro att anteckna 
bland årets utländska tafvelförvärf. Målarna äro tyskar och heta 
Paul Crodel och Rudolf Schramm-Zittau, två ännu lefvande 
Munchen-målare med koloristisk läggning. Såväl den enes land
skap »Värdshus» som den andres skizzerade djurtafla »Ankor» 
inköptes på den utställning af Munchen-Secessionens arbeten, som 
Svenska konstnärernas förening anordnade i Stockholm febr.— 
mars 1909.

Genom inköp af två mindre taflor af Julius Paulsen har i 
tafvelgalleriets danska kabinett kunnat anordnas en liten Julius 
Paulsen-grupp. Förut ägde museet »Afton», det vemodiga hed- 
landskapet med sin känsligt studerade molnhimmel, dateradt 1887. 
Närmast i tiden kommer det nu inköpta själfporträttet i bröst
bild af 1891 samt sist, från 1909, en liten interiör från konst
närens hem i Köpenhamn. Alla tre dukarna äro karakteristiska 
för Julius Paulsen, äfven om de icke gifva något mycket starkt 
intryck af hvilken framstående konstnär han är.

Bland de svenska förvärfven må från äldre perioder påpekas 
några historiskt intressanta porträtt: J. T. Sergels, i liten pastell 
utförd t på 1780-talet af hans vän Elias Martin, skalden Anders 
Odels (f 1778) Sinclair-visans författare, oljemålning i half ligur 
sannolikt af Olof Arenius och från omkr. 1760 (en tradition att 
porträttet skulle vara utfördt af Odel själf torde vara tvifvel under- 
kastadt), samt Egron Lundgrens själfporträtt i pastell, m åladt 
omkring 1855 i London.

Ett nytt namn från 1600-talet är Charles Boit, den i Stockholm 
1663 födde (fadern var fransman) men i utlandet, mest i Frankrike, 
verksamme och där berömde emaljmålaren, som nu blifvit repre
senterad genom en liten läcker komposition i oval: »Bacchus och 
Ariadne». Från senaste tid åter är att anteckna den 1908 aflidne 
svenske hästm ålaren Georg Arsenius, som nu för första gången 
blir företrädd i statens galleri. Hans »Svart percheron-hingst» 
är målad 1895 i Paris.

Oskar Törnå hade visserligen redan förut en duk i samlingen: 
»Vårlandskap» med motiv från Tullingesjön, m åladt 1879 kort 
efter hemkomsten till Sverige, men har nu blifvit företrädd med 
ännu en: »Franskt sommarlandskap», m åladt 1877, således året 
innan han lämnade Frankrike. Det är ett högsommarmotiv, som
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PI. 5. PORTRÄTT AF SKALDEN ANDERS ODEL.
Oljemålning af Olof Arenius.

dock färdigmålats först på hösten inne i ateliern. E huru icke en 
»plein-air»-målning i fullt samma intensiva mening som flere af 
konstnärens mindre och mera skizzerade studiebilder, hvilka han 
utställde i Stockholm kort efter sin hemkomst, ger det stora land
skapet dock ett vackert intyg om Törnås nu afslutade studier i
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Pl. 6. EGRON LUNDGREN. Sjalfporträtt i pastell, omkr. år 1855.

Frankrike och om det starka och välgörande intryck, som Bar- 
bizon-skolan och kanske särskildt Harpignies, en af skolans yngre 
mästare, gjort på honom.

Bland lefvande svenska mästares arbeten bör i första rum m et 
näm nas A. L. Zorns »Vid Siljan», den vackra bilden af en ung
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kulla, som står i det fria framför några videbuskar, ännu oklädd 
efter badet, och ordnar sitt hår. Taflans koloristiska verkan beror 
hufvudsakligen på kontrasten mellan den unga solbelysta krop
pens friska karnation och de briljant målade videbuskarnas m att
gröna toner. Denna tafla fyller en lucka i museets Zorn-samling, 
som hittills saknat någon skildring af naken figur i det fria — 
en ämnessfär, hvilken som bekant plägar visa Zorns målnings- 
konst från dess kanske starkaste sida. Korteligen, den utgör ett 
välkommet ocli värderikt tillskott i den utsökta och för konst-

Pl. 7. BACCHUS OCH ARIADNE. Emalj på guld af Charles Boit.

nären verkligen representativa grupp af Zornska oljemålningar, 
som museet num era äger och som ensam för sig upptager en 
kortvägg i galleriets moderna svenska sal.

Landskapsm ålarne G. Kallstenius och V. Behm sam t stilleben
m ålarinnan fru Anna Muntlie-Norstedt, som redan förut varit 
representerade i galleriet, ha under året ytterligare blifvit före
trädda med hvar sin bild. Nya namn äro åter Axel Kulle (född 
1882) och Per Gummeson, bägge skåningar, som m ålat karaktärs- 
fulla landskap med motiv från hembygden och äro framstående 
medlemmar i den skånska lokalskola, som under senaste årtionde 
sam m anslutit sig därstädes.
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Restaurering* af taflor. Genom konservatorn C. V. Jaensson 
ha följande oljemålningar restaurerats:

N. M. galleri nr 84, 200, 258, 422, 460, 585, 629, 1361, 1676. 
N. M. förr. nr 56.

Grh. nr 225, 1099, 1103.
Af målningar, hvilkas restaurering tidigare beslutits, kvarstår i 

oafslutadt skick:
från 1909: N. M. nr 259.

Handteckningssamlingen (Kruse, Gauffin) liar ökats med 
30 nr, hvaraf 15 nr genom köp, de öfriga såsom gåfva.

A. K ö p .

Mars 6. Arsenius, G.: Pennteckningar med djurmotiv, 3 nr. 
April 16. Fagerlin, F.: Frieriet, kolteckning för oljemålning 1864 

i utländsk ägo, 1 nr.
» » Belanger, L.: Trollhätte kanal under byggnad, blyerts och

sepialavyr, 1 nr.
Juni 11. Nordenberg, B., Zoll, K. Kr. o. a. svenska 1800-tals- 

konstnärer, blyerts-, tuscli- och pennteckningar, 10 nr.

B . Gåfvor.

Mars 6. Af kapten Edv. In De Betou:
W ahlbom, J. V. K.: Ungdomsteckningar, 6 nr.

Juni 11. Af grefvinnan W. von Hallwyl:
Sergel, J. T.: Rödkritteckningar och contre-épreuves, 

5 nr.
» Af fröknarna Cronstrand:

Fagerlin, F.: Porträtt af sedermera sjöofficeren Ivar 
Cronstrand som barn, blyerts, 1 nr.

» Af prof. M. Sondén:
Engelsk skola, 1700-talet?: Venus och Amor, tusch 

på siden, 1 nr.
Sept. 9. Testamente af f. d. boktryckaren A. G. Hellsten:

Kinesiska målningar på rispapper från 1700-talet, 2 nr.
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Af teckningarna tillhöra 28 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 2, öfver hvilka lappkatalog upp
rättats och inordnats i motsvarande katalog öfver graverade porträtt.

Pl. 8. PORTRÄTT AF JOHAN TOBIAS SERGEL.
Pastell a! Elias Martin.

Bland de under året inkom na bladen, hvilka, med undantag 
för 3 nummer, samtliga är o utförda af svenska konstnärer, märkes 
främ st en elegant rödkritsteckning af Sergel, skänkt af grefvinnan 
W. von Hallwyl: Dionysos stödd af en yngling och lekande med 
en panter. Bladets teknik och formbehandling visa hän på konst
närens tidigare år i Rom, då ännu ett starkt inflytande af fransk 
konst gjorde sig gällande hos L’archevéques lärjunge och vän. 
Den från Ferdinand Fagerlins sterbhus inköpta, omsorgsfullt och



PI. 9. FRANSKT SOMMARLANDSKAP.



Oljemålning af Oskar Törnå.





PL 10. DIONYSOS. Pennteckning af J. T. Sergel.





solidt utförda stora kolteckningen »Frieriet» är en studie (med 
helt få variationer) till den i utländsk ägo befintliga oljemålningen 
med samma ämne (1864). Två andra medlemmar af den svenska 
Diisseldorfskolan K. Chr. Zoll och Bengt Nordenberg hafva under 
året blifvit som tecknare ytterligare företrädda genom inrop 
vid en Bukowskiauktion d. 12 maj. Af Zoll förvärfvades tvenne
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Pl. 11. FRIERIET. Kolteckning af Ferdinand Fagerlin.

förträffliga blyertsteckningar, som visa, hvilken ärlig och god 
skildrare af svenskt bondfolk han var, nämligen dels en 1852 
daterad och signerad »grupp af en större tafla föreställande folk 
å en kyrkobacke, prestfrun jollrar med ett barn», dels en osig
nerad helfigur af en liten gående bondpojke med bok i handen. 
Af de tre nyinköpta bladen af Bengt Nordenberg är den största, en 
»Roma 1859> daterad och signerad scen ur Engelbrekts historia 
af ett visst intresse ur ämnesvalets synpunkt; behandlingen visar 
också till fullo, att Nordenbergs begåfning icke låg åt historie
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måleriet. — Genom inköp från Georg Arsenius’ sterbhus hafva 
trenne teckningar af den 1908 aflidne konstnären förvärfvats: två 
hästbilder, signerade och daterade 1888 och 1890, samt en »bond
kvinna med betande ko» från 1885.

Lappkatalogisering af den stora, 1882 inköpta samlingen af 
arkitektoniska och ornam éntala handteckningar af F. W. Sclio- 
lander har under året påbörjats, och har hittills m edhunnits af-

Pl. 12. PÅ KYRKBACKEN. Pennteckning af K, Clir. Zoll.

delningen Sverige, hela oktavformatet (inalles 188 blad), som sam
tidigt ordnats efter landskap (e. o. amanuensen d r Gauffin).

Omfattande monterings- och konserveringsarbeten hafva under 
sommaren genom hofbokbindaren G. Hedberg företagits för att 
skydda det framtida beståndet af dels den af H. Iv. H. prins Carl 
1908 skänkta penntecknade frisen Romersk karneval af Hjalmar 
Mörner, dels den stora dyrbara samling, som Carl Larsson s. å. 
skänkt af sina teckningar. Den Mörnerska frisen, som är utförd 
med penna och sepia på papp, har nära hundra år varit upp
klistrad på mur, först i Villa Malta i Rom och sedan i Byströms 
villa på Djurgården och hade sålunda, när den öfverlämnades till
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museum, löstagits för andra gången. Följaktligen befann den sig 
i ett synnerligen ömtåligt skick. Vid hvarje upprullning af de 
25 ytterst sköra papprullarna lossnade små partiklar af pappet. 
Det var därför nödvändigt att först fästa det gamla pappet på nytt 
sådant ocli därefter uppfodra hvar rulle för sig på linneväf, 
hvilket arbete utfördes på hofbokbindaren G. Hedbergs ateljé. 
Frisen kan num era anses väl skyddad och utan minsta risk för 
sitt bestånd både handteras och exponeras.

Af de 216 Carl Larsson-teckningarna har större delen eller inalles 
127 blifvit monterade. Härvid hafva i första rum m et kommit i 
fråga alla konstnärliga kapitalblad, vidare genom sin teknik (kol 
eller pastell) ömtåliga blad, särskildt den icke ringa del af teck
ningarna, som är utförd på vanligt karduspapper. Dessa senare 
hafva uppfodrats på linneväf. Samtliga bladen hafva insatts i 
passe-partouter af prim a kartong samt försetts med ett öfverslag 
af papper. Pastellerna skyddas ytterligare genom gelatin-fönster. 
En del blad, som däraf voro i behof, hafva med iakttagande af 
den största försiktighet fixerats (denna detalj af arbetet har utförts 
af herr Arvid Hedberg). Äfven detta monteringsarbete utfördes 
å G. Hedbergs verkstad och öfvervakades af d:r Kruse. De så
lunda monterade bladen förvaras i 6 stora solida kartonglådor 
klädda med blått linne, med bruna skinnryggar och m ärkta med 
ett C. L. Carl Larssons handteckningar kunna nu anses ha fått 
en infattning, som är fullt värdig deras konstnärliga betydenhet 
och dyrbarhet.

Den i gravyrsalen sedan den 21 maj 1908 pågående utställningen 
af Carl Larssons teckningar samt en del af Zorns etsningar m. m. 
nedtogs i början af året och inlades åter i samlingen, hvarefter 
den 19 januari en ny utställning öppnades (på uppdrag af inten
denten anordnad af Kruse med biträde af Brising och W etter- 
gren). Härvid exponerades en del af 1908 års förvärf till hand- 
tecknings- och gravyrsamlingarna järnte ett och annat som in
kom mit 1907: kolteckningar af J. F. Höckert, ett urval af Gustaf 
Ankarcronas teckningar, en del teckningar af A U. Schutzercrantz, 
A. C. W etterling, N. J. O. Blommer, P. W ickenberg, A. W ahlberg 
(äfven oljeskizzer) och Carl W ilhelmson samt en serie etsningar 
af A. H. Hägg, Max Klingers gravyrverk Intermezzi, etsningen 
Les håleurs af Fr. Brangwyn, litografier af E. Norlind samt affrans-

3
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m ännen Daumier och Gavarni, de af Graphische Gesellschaft i 
W ien under de 3 senaste åren utgifna grafiska bladen samt färg- 
reproduktionerna i Pol de Monts stora planschverk: Les primitifs 
néerlandais.

Denna utställning upphörde den 15 maj, bladen inlades i sam
lingen, livarefter den 2cS i samma månad öppnades en ny ut
ställning (anordnad af Kruse med biträde af Gauffin och Wetter- 
gren). Större delen af gravyrsalen (södra och mellersta afdel- 
ningarna samt en mindre del af norra) upptogs härvid af ett urval 
af Egron Lundgrens akvareller och teckningar (215 blad), ordnade 
dels kronologiskt, dels efter länder, medan norra afdelningen 
upptogs af teckningar, gravyrer, fotografier och ljustryck efter 
m ålningar af de tre i 1700-talets senare hälft i Paris verksam ma 
beröm da svenska m ålarna A. Roslin (36 gravyrer, 19 fotografier 
och ljustryck jäm te 2 graverade porträtt af Roslin), N. Lafrensen 
d. y. (5 teckningar, 32 gravyrer, 4 fotografier) samt P. A. Hall 
(4 gravyrer, 21 fotografier). Egron Lundgren-utställningen pryddes 
dessutom af tvenne själfporträtt af konstnären: den af grosshandl. 
E. Österlind skänkta oljemålningen, ungdomsarbete antagligen 
utfördt i Paris 1839—41, samt den under året inköpta pastellen, 
sannolikt utförd i London på 1850-talet. Artiklar om Egron 
Lundgren-utställningen förekommo i Stockholms Dagblad (14 
jun i af G. Göthe), Svenska Dagbladet (15 o. 17 juni af J. Kruse) 
sam t i Arktos (h. 4 af E. Wettergren), om Roslin-Lafrensen-Hall- 
utställningen i Svenska Dagbladet (4 o. 6 aug. af A. Gauffin).

Öfver Sergels teckningar i Nationalmuseum har under året ett 
ljustrycks verk börjat utgifvas af Föreningen för grafisk konst. 
Den utkom na första delen, hvilken fram träder i samma format 
och utstyrsel som samma förenings under utgifning varande verk 
öfver Rembrandts teckningar i Nationalmuseum, om fattar 20 blad 
från olika perioder af mästarens verksam het och har redigerats 
af d:r Kruse, som jämväl författat texten till verket.

Gfravyrsamlingen (Looström, Kruse, Granberg, Brising, Gauffin, 
Wettergren) har ökats med 535 nr, hvaraf 150 nr genom köp, 
263 nr såsom gåfva, återstoden på annat sätt införlifvad med 
samlingen.
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A. Köp.

Jan. 21.

Mars 6.

Jun i 11.

Ökt. 15. 
Nov. 24.

Dec. 18.

»

»

Bertels, K.: H. Daumier als Litograph. München u. 
Leipzig 1908, 1 nr.
Guiffrey, J & Marcel P. : Inventaire général des desseins 
du musée du Louvre et du musée de Versailles. Ecole 
française, I—IV. Paris 1907—09, 4 nr 
Struck, H.: Porträtt af Gerh. H auptm ann, etsning, 1 nr. 
Gautier-Dagoty : Mezzotintgravyrer efter porträttm ål
ningar af A. Roslin, 2 nr.
Lachs, Ch. : Kråkor i snö, etsning efter m ålning af Br. 
Liljefors, 1 nr.
Greiner, O., Meyer-Basel, C. Th. o. Thom ann, A.: Gra
fiska blad å München-secessionens utställning i Konst
akademien, 3 nr.
Arsenius, G.: Etsningar, 4 nr.
Mulinari, St.: akvatintagravyr efter teckning med m yto
logiskt motiv af Primaticcio, 1 nr.
Kessler, H.: Impressionisten. Die Begründer d. mo
dernen Malerei in Ihren Hauptwerken, 1 nr.
Larsson, Carl: Etsningar, 5 nr.
Mezzotintgravyrer af R. Brookshaw o. B. Vogel efter 
porträttm ålningar af A. Roslin o. G. Desmarées, 2 nr. 
Skjöldebrand, A. F.: Batailles de Charles X Gustave. 
Stockholm 1806. Explr. med skrift, 1 nr.
Boberg, F.: G ata.i Troyes, etsning före skrift, 1 nr. 
Cumelin, J. P.: Hans Kongl. Höghet Storam iralens
infart till Carlscrona 1789, färgetsning, 1 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier efter 
äldre svenska och utländska m ålningar och andra konstföremål 
å Öfvedskloster, Teleborg, Skokloster, i Stralsund och Amsterdam 
samt i de svenska privatsamlingar, som under året katalogiserats 
af e. o. am anuenserna dr A. Gauffin och E. W ettergren sam t af 
herr Nils Sjöberg, 105 nr, (se längre fram).
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G å fvo r,

21. Af konstnären Anders Zorn:
Zorn A.: Furst Troubetzkoy, etsning, 1 nr.

Af konstnären Carl Palme:
Palme, Carl: Landskapslitografier i färg, 6 nr.

Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1908, 2 ex. (före och med skrift), 
5 nr (3 etsningar, 2 träsnitt), jäm te bilaga: 
Teckningar i Nationalmuseum, utgifna af Föreningen 
för grafisk konst. Rembrandt. Del IV (19 blad), 
1908, 10 exemplar, 1 nr.

6. Af dr Axel W idstrand;
Zobel, G.: Porträtt af Karl XV, mezzotint, 1 nr. 
Gardon, J.: » » » » litografi, 1 nr.

Af grossbandl. Joh. Bäckströms sterbhus genom löjtnant 
Art h ur Bäck strö m :
Portraits des grands hommes, femmes illustres, et 
sujets mémorables de France. Paris 1786—92, I—II, 
1 nr.

16. Af konstnären A. Zorn:
Zorn, A.: Porträtt af fru A. Klintberg, f. Oxenstierna, 
etsning, 1 nr.

11. Af konsul E. Cramér, Visby:
Cramér, E.: Etsningar, med gotlandsmotiv, 3 nr.

Af prof. M. Sondén:
Gravyrer och etsningar af äldre m ästare tillhörande 
italienska, franska, nederländska, tyska, engelska och 
danska skolorna, 89 nr samt ett ljustryck, 1 nr.

27. Af sterbhusförvaltningen efter fröken Selma Sätherberg: 
Gravyrer (97 st.) och litografier (19 st.) af äldre mästare 
tillhörande svenska, italienska, franska, nederländska, 
tyska och engelska skolorna, 116 nr.

9. Af e. o. amanuensen dr H. Brising:
Brising, H.: Quinten Matsys. Essai sur Torigine de 
ritalianism e dans l’art des Pays-Bas. Harlem livr. 
I—IV med text, 1 nr.
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Sept. 9. Af e. o. am anuensen E W ettergren:
Struck, H.: Die Kunst des Radierens. Ein Handbuch. 
Berlin 1908, 1 nr.

» Af direktör C. U. Palm:
Haas, J. M. sc., Roselin (=  A. Roslin) p inx .: 
Ludovicus Baro de Holberg, kopparstick, 1 nr.

Okt. 15. Af konstnären Carl Larsson:
Larsson, C arl: Etsningar, 2 nr.

Dec. 18. Af fröken Lisa Lundgren genom konstnären A. H.
Hägg:
Hägg, A. H.: Sego via, etsning, 1 nr.

Dessutom hafva diverse fotografier efter konstverk skänkts af 
kanslisekreteraren A. Peyron, hofrättssekreteraren A. Durling, sterb- 
husförvaltningen efter fröken Selma Sätherberg, herr Vilh. von 
Ehrenheim, Eremitage-galleriet i Petersburg genom grefve Stenbock, 
kam m arherren C. A. Ossbahr, dr L. Bleibtreu, Hvar 8 Dag, 9 nr, 
hvarjäm te tjänstem än vid museet öfverlämnat 22 nr fotografier. 
Fotografisamlingen har ytterligare ökats med af J. Jsegers firma 
och J. Cederquists anstalt i vederbörlig ordning aflämnade 16 nr. 
Härtill komma 31 från förrådet öfverförda blad.

Gravyrsamlingen har ytterligare ökats med en samling kopparstick 
och etsningar, hufvudsakligen landskapsmotiv från 1700-talet, till
hörande italienska, franska nederländska, tyska och engelska sko
lorna, öfverlämnade den 21 jan. från Kungl. Biblioteket enligt 
Kungl. Brefvet af den 13 juli 1866, 65 nr, samt med en etsning 
af Frank Brangwyn: S:t Nikolauskirche in Dixmuyden, premieblad 
till tidskriften Die graphischen Künste, årg. 32, 1 nr.

Planschverksamlingen har ytterligare ökats med dels 10 från 
boksamlingen öfverförda nr, dels 16 nr utgörande fortsättnings- 
häften af verk, hvilkas inköp förut beslutats.

Årets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i samlingen, 
fördelar sig på följande sätt: gravyrer och etsningar 288 nr, lito
grafier 26 nr, fotografier 183 nr, fotomekaniskt tryck 1 nr, plansch
verk och böcker 37 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer och litografier, 
hvilka framställa porträtt (gravyrer 45 nr, litografier 22 nr), öfver
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under året inkom na etsningar af Elias och J. F. Martin (5 nr) 
Akrel och Berndes (3 nr), Carl Larsson (7 nr) samt 21 italienska, 
29 franska, 23 nederländska, 24 engelska och 4 tyska gravyrer, 
äfvensom årets accession af planschverk (37 nr) har lappkatalog 
upprättats (Kruse), likaså öfver äldre svenska gravyrer början af 
hokstafven S. (Looström).

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna har under året dessutom omfattat återstoden af itali
enska skolan, folioformatet (Brising, som sålunda nu slutkatalogi- 
serat hela italienska skolan), franska skolan, oktavformatet Jar- 
diner-Lepicié (Granberg) samt tyska skolan, oktavformatet Boe- 
Haid (Wettergren).

Den stora samlingen etsningar af A. L. Zorn har nyordnats 
med ledning af fransmannen Loys Delteils under året utkomna 
katalog öfver mästarens grafiska verk: Le peintre-graveur illustre 
(XIX:e et XX:e siècles) Tome IV. Samtidigt hafva genom hofbok
bindaren G. Hedberg monterats samtliga hittills omonterade Zorn- 
etsningar (142 nr), hvarjämte en ny portföljlåda af samma modell, 
som de tidigare 4 förfärdigats. Arbetet, som betingade en kostnad 
af kr. 92:30, utfördes å herr Hedbergs ateljé och öfvervakades 
af e. o. amanuensen W ettergren, som äfven verkställde samtliga 
bladens nyordning efter Delteils katalog. Beträffande under året 
anordnade nya utställningar af grafiska blad hänvisas till redo
görelsen för årets handteckningsutställningar (sid. 33).

Arets ganska stora accession af grafiska blad om fattar hufvud- 
sakligen äldre mästare af utländska skolor inkom na dels genom 
öfverlämnandet från Kungl. biblioteket af en samling af 65 blad, 
dels genom frikostiga gåfvor af professor M. Sondén (89 nr) och 
sterbhusförvaltningen efter fröken Selma Sätherberg (116 nr). De 
sålunda inkom na bladen tillhöra italienska, franska, nederländska, 
tyska och engelska skolorna företrädesvis från 1600- och 1700-talen, 
hvarjäm te ett och annat blad från 1500-talet förekommer. Den 
från Kungl. biblioteket öfverflyttade samlingen består så godt som 
uteslutande af stora landskapsgravyrer från 1700-talet, men af 
tvenne 1600-tals konstnärer, fransmannen J. Callot (1592— 1635) 
och holländaren R. de Hooghe (1638—1708) förekomma hvars ett 
blad, af den förre ett litet landskap (Meaume 715, i), som förut 
fanns i museets samling, men i ett m indre kraftigt tryck, af den



ÅRSBERÄTTELSE EÖR 1909 . 39

senare en stor etsning, som af Nagler kallas ett af konstnärens 
hufvudverk, Genombrytning af dammen vid Coeverden på bisko
pens af Münster befallning (Andr. 2), synnerligen intressant sär
skild! i kulturhistoriskt afseende och skildrande såsom så många 
af konstnärens blad med stor kraft en scen ur Hollands kamp 
mot Ludvig XIV. Bland de af professor Sondén skänkta bladen 
märkes en etsning af italienaren Giovanni Domenico Tiepolo (1727 
— 1804} efter målning af hans far, den berömde Giovanni Battista 
Tiepolo: Den heliga jungfrun uppenbarar sig för S. Antonio af 
Padua (Lebl. 14), en liten god porträttgravyr af den berömde flam
ländsk-franska gravören G. Edelinck (1640—1707) bröstbilden af 
B. DTIerbelot (Rob. Dum. 183), fyra miniatyr-etsningar (Franke 
72, 77, 90, 92) af fransm annen J. P. Norblin de la Gourdaine (1745 
— 1830), hvilken i 30 år arbetade som målare och gravör i W ar
schau och är bekant för sina intressanta arbeten i Rembrandts 
manér, samt slutligen en porträttgravyr Ludovicus de Dieu (Wus- 
sin 22, II) af den ypperlige nederländske m ästaren J. Suyderhoef 
(verksam 1641—1669). Med den Sondénska gåfvan följde äfven 
en del blad af okända m ästare och monogrammister, hvilka senare 
återfunnits i Naglers stora monogramlexikon, samt en intressant 
mezzotint af Elias Martin: Helig familj efter m ålning af N. Pous- 
sin, ett blad som med största sannolikhet utförts af Martin under 
hans första engelska period. I den Sätherbergska gåfvan märkes 
fransmannen Fr. Dequevaiwillers (1745—omkr. 1807) eleganta stick 
L ’indiscret efter teckning af Borel (Lebl. 6) samt ett ståtligt klär- 
obskyrträsnitt af engelsmannen J. B. Jackson (1701—efter 1754) 
Fram bärandet i templet, efter P. Veronese.

Samlingen af utländska gravyrer efter svenska mästares arbeten 
har under året ökats med 5 nr, dels fyra gravyrer efter porträtt
målningar af A. Roslin och G. Desmarées som inköpts, dels en af 
herr C. U. Palm skänkt gravyr af J. M. Haas 1775 efter Roslins 
Holberg-porträtt.

Samlingen af moderna grafika har under året ökats med två 
nyutförda porträttetsningar af Anders Zorn, öfverlämnade som gåfva 
af konstnären, 7 nya etsningar af Carl Larsson, hvaraf 2 skänkta 
af konstnären och 5 inköpta, 4 etsningar af Georg Arsenius, in 
köpta från konstnärens änka, tysken Herman Strucks (f. 1876)



40 NATIONALMUSEI INTENDENTS ÅRSBERÄTTELSE EÖR 1909

ståtliga porträttetsning af Gerhard Hauptm ann, inköpt å konst
närens grafiska separatutställning i Hallins konsthandel samt tre 
grafiska blad förvärfvade å München-secessionens utställning i 
konstakadem ien: Scen ur Dantes Inferno, sång XXII, stålstick af 
Otto Greiner (f. 1869), en af den unga tyska konstens mest fräj- 
dade grafiker, Im Isarthal, mjuk-grunds-etsning af C. 77?. Meyer- 
Basel (f. I860), samt Gethjord, träsnitt af schweizaren Adolf 77?o- 
mann , bosatt i München. Slutligen har såsom premieblad till tid
skriften Die graphischen Künste inkom m it en stor, synnerligen 
effektfull etsning af engelsmannen Frank Brangwyn (f. 1867) St 
Nikolauskirche in Dixmuyden, hvarigenom den berömde engelske 
etsarens goda representation i vår samling blifvit ytterligare för
stärkt. Bladet hade konstnären äfven sändt till den stora utställ
ning, som det engelska Royal Society of painter-etchers and en
gravers i slutet af året anordnat i Konstakademien. Den ståtliga 
samling blad från denna utställning, hvilka Konstakademien skänkt 
Nationalmuseum, har först i början af 1910 aflämnats till museet, 
hvarför densamma kan upptagas först i nästa årsberättelse.

Litografisamlingen har under året ökats med en del svenska 
och utländska porträttblad, däribland några bröstbilder och midje- 
stycken af F. M. Franzén, A. Retzius, Erik Sjöberg (Vitalis) och 
J. H- Thom ander samt en intressant sittande halffigur af Joh. 
Ludvig Runeberg, utförd af G. Hahn efter målning af J. Knutson, 
samtliga inkom na med den Sätherbergska gåfvan, till hvilken äfven 
hörde en färglitografi af Honoré Daumier (1808—79), Paris fhiver. 
En svensk konstnär Carl Palme (f. 1879) har öfverlämnat 6 af 
honom utförda landskapslitografier i färg, hvilka varit exponerade 
vid konstnärens separatutställning i konstnärshuset.

Bland tillväxten i planschverkssamlingen är särskild! att m ärka 
ett stort reproduktionsverk öfver impressionisterna, redigeradt 
at Harry Graf Kessler, samt en stor ny monografi öfver den 
märklige spanske konstnären Goya författad af V. van Loga och 
ett af densamme utgifvet reproduktionsverk öfver Goyas sällsynta 
raderingar och litografier.



Pl. 13. CHIFFONIER AF MAHOGNY I KEJSARSTIE. Utförd af L. W. Lundelius.
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Konstslöj(lsamlingcn (Looström).
Tillökningen under året utgör tillsamm ans 33 nummer, af hvilka 

4 förvärfvats genom köp samt 29 erhållits i gåfva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

4*3

Vid 1908 års 
slut

Tillväxt
1909 Summa

Keramiska föremal ................................. 5,638 5 5,64*3
Glas.............................................................. 905 - 905
Emalj .......................................................... 588 588
Guld och silfver ............................  ...... 563 Q 566
Ur ............................................................... 366 366
Oädla metaller .......................................... 1,027 - 1,027
Möbler, träföremål ................................. 651 19 670
Elfenben o. d. ......................................... 173 — 173
Sten............................................................... 250 — 250
Textil konst .............................................. 1,056 5 1,061
Diverse ................................................... 611 1 612

Summa 11,828 38 11,861

A. In k ö p .

April 16. Chiffonier af mahogny med uppsats, klaffens inre med 
speglar och tem pelarkitektur af kolonner i hvit m ar
mor. Svenskt praktarbete i kejsarstil från 1800-talets 
början; sannolikt utfördt af L. W. Lundelius i Stock
holm.

Nov. 24. Fat af fajans, 2 st. runda, rik dekoration med von 
Fersenska vapnet och bred bordyr i barockstil, mål
ning i blå camaïeu. Sign. Stockholm, Anders Fahlström, 
Anno 1739.

Dec. 18. Kakelugn, gulglaserad, rik t dekorerad i relief, från 1800- 
talets förra del. Höganäs.

B. G åfvor.
Jan. 21. Af konsthandlaren direktör Carl Palm, Stockholm:

Burk af fajans med lock, djupt refflad, rokoko-dekora
tion i violett camaïeu. Ej sign. Herreböe (Norge) 
1700-talets senare del.
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April 16. Af änkefru B. Björk. Stockholm:
Tapisseri i guld och silke — ur ryggstycket till en kor

kåpa — framställande konungarnas tillbedjan. Tyskt 
arbete omkr. år 1500.

Okt. 15. Af direktörerna Karl L. Lundberg och Josef Sachs, Stock
holm, jäml. gåfvobref d. 28 sept. 1909:

Det å Allmänna svenska utställningen för konsthandtverk 
och konstindustri af A. B. Nordiska kom paniet expo
nerade s. k. Bobergsrummet med följande m öbler och 
inredningsförem ål:

Hautelisseväfnad — En begrafning i Leksand — komp. 
af Anna och Ferdinand Boberg.

Skåp i bonad mahogny med intarsia.
Skåp i svart päronträ — det yttre helt skulpteradt, det 

inre rikt m arketeri i olika träslag m. m.
Byrå af ljus polerad mahogny med intarsia i olikfär

gade träslag, skifva af syenit.
8 st. fåtöljer, skulpterade och förgyllda, med klädsel af 

rödt siden med silkesbroderi i färger.
Bord, fyrsidigt, i ljus mahogny med intarsia i olikfär

gade träslag.
2 st. hord, ovala, i ljus mahogny med intarsia i olik

färgade träslag.
4 st. piedestaler i ljus mahogny.
Af arkitekten F. Boberg:
Fyra af honom utförda etsningar i ram ar (till Bobergs

rummet).
Nov. 24. Af H. K. H. Kronprinsen:

Fat, rundt, af fajans, dekor, tre kronor samt bladmotiv 
i blå sgraffito. Sign. Gustafsberg 1909 F. Boberg och 
J. E. (utfördt för det s. k. Bobergsrummet å Konst
industriutställningen 1909).

» » Af onämnd gifvare:
3 st. väggbonader af kläde, dekor, stor m idtkartuscli 

med vapensköld under fransk hertigkrona och med 
svanar som sköld hållare, bred bordyr (dentelle), allt 
broderadt i ganser och schattersöm af ullgarn i olika 
färger på röd botten.



Franskt arbete, 1600-talets senare del.
Nov. 24. Af hofbokbindaren Gustaf Hedberg:

Bokband till August Strindbergs Historiska m iniatyrer 
(Sthlm 1905, 12:o) i blåviolett marokäng.

Dec. 18. Af fröken Hedvig Strandberg genom testarnentariskt för
ordnande :

Nack-kam af guld: bladornam ent med en infattad blek 
ametist. Svensk kontrollstäm pel och årsbokstaf K J 
=  1816 samt mästarestämpel C. D. W. (Christian 
Didrik W ancke, Stockholm) i originaletui.

Örhängen i guld i form af drufklasar af små orienta
liska pärlor med blad.

Medaljong af silfver med Karl XII:s profilrelief i guld 
under glas. Svenskt arbete, 1700-talets början.
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Årets tillväxt genom köp utgör endast fyra num m er och är anled
ningen härtill den, att största delen af anslaget åtgick för den här 
ofvan förtecknade mahognychiffoniern från 1800-talets början. De 
alltjämt stigande priserna på konstslöjdföremål från äldre tider göra 
det för hvarje år svårare att med det anslag af 2,000 kronor, som 
står till buds för konstslöj dsamlingens ökande, rikta densamma 
med något flertal framstående föremål.

Chiffoniern, som inköpts från enskild person i Göteborg, utgör 
ett särdeles karaktäristiskt prof på kejsartidens möbelstil. Den 
har denna strängt arkitektoniska hållning som utm ärker särskildt 
tidens förvaringsmöbler och som här visar sig icke blott däri, att 
formen i sin helhet erinrar om ett klassiskt arkitekturverk med 
sin horisontala uppdelning i olika partier, sina pilastrar och sini
ser och sin krönande låga tempelfronton, utan äfven däri, att dess 
rent dekorativa partier taga formen af en fullständig tem pelarki
tektur.

Sålunda utgöres möbelns öfverstycke af en liten kolonnanord
ning, som med hjälp af en bakom  infattad spegel verkar såsom 
ett antikt rundtem pel; och »klaffens» inre upptages till stor del 
af en liknande anordning med kolonner och speglar, som ger 
illusion af en rad vidsträckta pelarsalar. Dessa spegelanordnin
gar i det inre af skåp och liknande m öbler brukades redan un 
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der 1600-talet, men fingo med empiren en än vidsträcktare an
vändning, så att äfven »chiffonierer» af rätt anspråkslös art då 
knappast kunde vara utan sin lilla kolonnad.

Denna chiffonier är ett praktstycke i sin art och utgör en syn
nerligen värdefull tillökning i museets rätt fåtaliga samling af 
empire-möbler. Den har också det speciella intresset att vara 
ett svenskt arbete och är med all sannolikhet utfördt af den an
sedde stockholms-snickaren L. W. Lundelius (* 1787, mästare

Pl. U .  FAT AF FAJANS MED FAMILJEN von  FERSENS VAPEN.
Rörstrand 1739.

1818, f  1856). Så väl formen i sin helhet som den dekorativa 
utstyrseln pekar på 1820-talet såsom dess till verkningstid. De i 
stor utsträckning använda, brännförgyllda bronsornam enten äro 
möjligen också af svensk tillverkning, ett af dem, den i en båt- 
formad skål liggande kvinnofiguren, förekommer äfven på en i 
Nordiska museet befintlig pendyl med figurgrupp af C. A. Lin- 
ning, signerad 1814.

Till samma stilperiod som chiffoniern hör också den under 
året inköpta kakelugnen af Höganäs’ äldsta tillverkning. Dessa
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kakelugnar, som på sin tid voro rätt vanliga särskild! i de södra 
provinserna, där de ännu någon gång förekomma, utm ärka sig för 
en ovanligt rik dekorering dels i relief, dels också i genombrutet 
arbete, af en utpräglad em pirekaraktär och i sin art rätt ståtliga.

Älven de två öfriga inköpen utgöras af svenska konstslöjdalster, 
som i detta fall jäm te sitt konstnärliga värde äga elt för forsk
ningen högst ovanligt intresse.

Det är två större runda fat af fajans, rikt dekorerade i blå ca- 
maieu med familjen von Fersens vapen omgifvet af en bred bor- 
dyr i barock. De hafva tillhört en större bordsservis, sannolikt

ursprungligen utförd för generalmajoren grefve Reinhold Johan 
von Fersen (1646—1716). Af denna servis återstår num era en
dast ett femtiotal fat och tallrikar, och de på dem förekommande 
signaturerna utvisa, att servisen förskrifver sig från Th. Witsen- 
burghs fabrik »De Star» i Delft i Holland. Det är blott på två 
af alla dessa pjäser — de nu för Nationalmuseum förvärfvade fa
te n — som signaturen är en annan, utvisande, att servisen med dem 
senare kompletterats. Denna signatur är »Stockholms», således 
Rörstrandsfabrikens tidigare signering, innan ännu uppkom sten af 
konkurrensfabriken på Marieberg 1758 föranledde signaturens för
ändring till »Rörstrand». Å det ena af de båda faten läses dess
utom: »Anders Fahlströrn Anno 1789». Detta fat utgör sålunda 
en af de allra tidigaste daterade Rörstrandsfajanser och har på

c. d n ru , f  T S 9

PL 15. Signatur till föreg.
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grund häraf sitt sällsynt stora intresse. Endast tvenne äldre äro 
kända, nämligen en platå från 1733 num era i Rörstrands museum 
sam t en tallrik från 1737 i Nationalmuseum. Först från 1740- 
talet finnas flere signerade och daterade pjäser men äfven dessa 
ganska fåtaliga.

Ett ytterligare intresse får fatet genom Fahlström s nam nteck
ning. Anders Fahlström, som åren 1740—1753 var fabrikens före
ståndare och såsom sådan förde tillverkningen högst betydligt 
framåt, måste redan dessförinnan ha varit anställd vid Rörstrand.

Ett tämligen osäkert bevis härför skulle lämnas af signeringen på 
en bricka, som enligt en gammal uppgift ägts af ryske legations
sekreteraren D. Schevitz på 1860-talet och som skulle varit m ärkt 
»Rörstrand Anders Fahlström  14/i 2 1738». Det andra ocli fullt 
säkra beviset är nu i fråga varande lut.1

Till de för öfrigt ytterst sparsamma uppgifterna om Anders 
Fahlström s lefnadsförhållanden, enligt hvilka han skulle varit född 
1716 eller 1717 samt gift sig 1744, kan läggas, att han enligt 
kyrkboken dog den 12 Juli 1761.

Om accessionen genom köp sålunda på grund af anslagets otill
räcklighet varit obetydlig, hafva de samlingen tillkom na gåf- 
vorna äfven detta år varit ganska många och af betydande värde.

Det af änkefru B. Björk öfverlämnade broderiet i guld och 
olikfärgade silken har utgjort en s. k. »clipeus», d. v. s. ett såsom 
kapusjong m arkeradt halfrundadt parti å bakstycket af ett »pluviale» 
eller korkåpa. De i nedre hörnen inflikade styckena torde vara 
fragment af kåpans »aurifrisia», de breda bårder som kantat 
kåpan framtill.

Det praktfulla broderiets ämne är de heliga tre konungars till
bedjan, med Maria sittande med Jesusbarnet och till venster Josef. 
Fullständigt samma komposition återfinnes på icke mindre än tre 
korkåpor i Statens historiska museum, h vil ket tyder på, att en 
gemensam förebild funnits för dem alla. Arbetet torde vara ut- 
fördt omkring år 1500.

1 Jfr.: »En fajansservis med familjen von Fersens vapen, en keramisk studie
af Ludvig Looström», Sv. Slöjdföreningens meddelanden 1886.
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Pl. 16. BRODERI I GULD OCH MÅNGFÄRGADT SILKE, FRAMSTÄLLANDE 
KONUNGARNAS TILLBEDJAN. Omkr. år 1500.

Den största och dyrbaraste gåfvan var det af direktörerna Karl 
L. Lundberg och Josef Sachs donerade s. k. »Bobergsrummet», 
exponeradt å årets stora konstindustriutställning. Gåfvan omfat
tar samtliga de rum m et tillhörande möblerna, den stora hautelisse- 
tapeten: »Begrafning i Leksand» samt panel verk, tak, parkettgolf, 
m. m. för dess fullständiga montering.

Denna storartade gåfva är den hittills största accession till 
samlingens hittills rätt obetydliga moderna afdelning. Den utgör

4
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Pl. 17. p a r a d t ä c k e  i b r o d e r i  i f ä r g e r  på  r ö d t  k l ä d e , f r a n s k t
ARBETE. 1600-talets senare del.

en såväl från konstnärlighetens som det tekniska utförandets syn
punkt mönstergill exponent af svensk konstslöjd i våra dagar.

Af H. K. H. kronprinsen har museet fått emottaga ett större 
fat i fajans, dekoreradt af F. Boberg och utfördt å Gustafsbergs 
fabrik, hvilket å utställningen ingick i Bobergsrummets dekore
ring och därstädes af H. K. H. inköpts. Det i samma rum  expo
nerade bokbandet har skänkts till museet af hofbokbindaren 
Gustaf Hedberg, som utfört detsamma.
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De i Bobergsrummets dekoration ingående etsningarna äro samt
liga utförda och skänkta af konstnären. De framställa, Strömmen 
med Skeppsholmskyrkan, nattstämning, Strömmen med Katarina 
kyrka, d:o, Notre dame i Paris, regnvädersstämning, Bantåg, 
nattscen.

En annan betydande gåfva äro de tre stora paradtäcken (schabrak), 
som af onämnd gifvare läm nats till museet. Utförda i rik t broderi 
med »ganser» och schattersöm i ullgarn och på rödt kläde visa de 
ett obekant franskt, sannolikt hertigligt vapen inom breda dentelle- 
borddyrer och utgöra typiska prof på fransk barockdekoration 
från 1600-talets senare del.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 195 
num mer, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 41, 
allm än konsthistoria 23, arkitektur 2, skulptur 5, m åleri 18, hand
tecknings- och gravyrkännedom  7, konstslöjd 7, kataloger, lexika 
och diverse 92.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af H. M. Kejsaren af Ryss
land, Ministère de Finstruction publique et des beaux-arts (Paris), 
Generalverwaltung der Königlichen preuss. Kunstsammlungen (Ber
lin), Riksarkivet, Kgl. biblioteket, Kungl. Akademien för de fria 
konsterna, Kgl. vitterhets-, historié och antikvitetsakademien, 
Kgl. öfverintendentsämbetet, Svenska läkaresällskapet, Svenska 
slöjdföreningen, Sv. teknologföreningen, Sveriges allm änna konst
förening, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, Västergöt
lands och Örebro läns fornminnesföreningar; museer och utställ
ningar i Amsterdam, Basel, Boston, Bremen, Chicago, Cincinnati, 
Detroit, Genua, New York, Philadelphia, W ashington, Kristiania, 
Malmö, Stockholm; konsthandlarna och bokförläggarna J. M. 
Heberle, H. Helbing, F. Müller, H. Reisinger, A. Bonnier, Aktie
bolaget H. Bukowsld; tidskriften Ord och Bild; författarna C. 
Neumann, C. Bildt, O. Sirén, C. M. Stenbock och Ludv. Loo- 
ström.

Utgifha arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1909: 
Statens konstsam lingars tillväxt och förvaltning 1908. Under-
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dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 78 sid., n:r
33 af Meddelanden från Nationalmuseum.

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

sterna 1909, 84 sid.
—, Den blå damen. En porträttstudie på Gripsholm. Ord och 

Bild. Sid. 49—54.
------ , Två dam porträtt på Gripsholm. Ord och Bild. Sid. 141

— 146.
—, Minne öfver Kgl. Akademiens för de fria konsterna præses 

friherre Johan Nordenfalk. Stockholm 1909. Folio, 107 sid.
G. Göthe: Konst och sedlighet. Några ord i en aktuell fråga. 

Stockholm 1909. 34 sid.
J. Kruse: Redigerat »Teckningar i Nationalmuseum utgifna af 

Föreningen för grafisk konst. Sergel. Del I (20 blad)» 1909 
samt samma förenings årspublikation »1909 års blad».

-  , En Homeros af Rem brandt i Nationalmuseum. Arktos, sid. 
77— 74.

, Eine neuentdeckte Homerus—Zeichnung von Rem brandt 
im Nationalmuseum zu Stockholm, Studie zum Gemälde im 
Mauritzhuis. Oud Holland 1909, sid. 221—228.

-, En svensk konstnär-filosof (Richard Bergh). Arktos, sid. 
137—38.

—, Litteratur (Johnny Roosval: Legender och symboler i Upp
sala dom kyrkas koromgång). Arktos, sid. 189—90.

— —, Ur bokm arknaden (Carl G. Laurin: Skämtbilden.) Ord och 
Bild, sid. 557—58.

-, Rembrandt. Afdelningen Världshistorien i samlingsverket 
Gleerupska biblioteket, Lund 1909, sid. 145—205.

O. Granberg: Tafvelsamlingen på Övedskloster. Några anteck
ningar, Arktos, sid. 252—260.

E. G. Folcker: Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift, årg.
5 samt Vägledning å Allmänna svenska utställningen för 
konsthandtverk och konstindustri 1909, 80 sid. jäm te två 
smärre broschyrer öfver samma utställning på franska och 
engelska språken (Exposition des arts décoratifs och Indu
strial arts exhibition).
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E. G. Folker•' E tt svenskt konstindustrim useum . Svenska slöjdföre
ningens tidskrift, sid. 45—49.

K. Wåhlin: Redigerat Ord och Bild. Årg. 1909.
------, Ernst Josephson 1851— 1906. Nordisk tidskrift, sid. 313

—327.
------ , Svenska kalendern 1910, sid. 153—168.
L. Kjellberg: »Flickan från Antium.» En grekisk originalstaty

från fjärde århundradet f. Kr. Ord och Bild, sid. 658—660.
H. Brising: Redigerat Arktos, årg. 1, h. 2—6. Gauguin. Arktos, 

sid. 22—32.
------ , En märklig m ålning (Eugen Janssons »Solbadare»). Arktos,

sid. 33—34.
------ , Afrodites födelse. Arktos, sid. 49—66.
------ , Ett antikt hufvud. Arktos, sid. 80—82.
------ , Eremiten och litteraturhistorikern. Arktos, sid. 184—185.
------ , Gustaf III:s Haga. Arktos, sid. 204—215.
------ , »Flickan från Anzio.» Ett m isslyckadt statsinköp. Arktos,

sid. 265—270.
------ , Sortie. Arktos, sid. 279—280.
------ , Åtskilliga bokrecensioner, utställningsöfversikter och smärre

meddelanden i Arktos.
A. Gauffin: Ferdinand Fagerlin 1825—1907. Sveriges allmänna 

konstförening. Publikation XVIII. 4:o, 150 sid.
E. Wettergren: Egron Lundgren som framtidsman. Ett apropos till 

den pågående utställningen på Nationalmuseum. Arktos, 
sid. 186— 187.

------, Industrim onumentet. Arktos, sid. 271—273.
------, Åtskilliga krönikor i Arktos.

Depositioner och flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum.

a) A rki teklur skisser:

Aug. 28. Af kom m itterade:
Prisbelönta ritningar till ny svensk kyrka i Paris. Ut

ställda till den 4 sept. Återställda.
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b) Skulptur föremål:
April 16. Af ryske skulpturen furst Paul Troubetzkoy:

Den af honom modellerade bysten af Anders Zorn, 
brons.

Nov. 2. Af prisnäm nden:
Täflingssldzzerna till industrim onumentet. Utställda till 

den 21 nov. Återställda.

c) Målningar:
Mars 6. Af H. M:t änkedrottning Sofia:

Zorn, A. L.: Porträtt af konung Oscar II, oljemålning.
Mars 6. Af H. K. H. Prins Eugen:

Zorn, A. L.: Porträtt af änkedrottning Sofia, oljemål
ning.

Mars 6. Af konstnären A. L. Zorn:
Zorn, A. L.: Porträtt af Ii. M. konung Gustaf V, olje

målning. Samtliga återställda.
April 16. Af konstnären A. L. Zorn:

Zorn, A. L.: Vid Siljan, oljemålning. Under året in 
köpt till samlingen.

Jun i 28. Af grefve M. Stenbock, Ivolk, Estland:
Helfigur, porträtt af grefvinnan Stenbock, f. De la Gar- 

die, oljemålning, sign. Elbfas. Återställd.

Den utställning af konstföremål skänkta till D. D. M. M. 
Konungen och Drottningen under deras besök i London och Pa
ris, h vilken tog sin början den 30 dec. 1908, fortgick till den 23 
januari 1909, och hafva därefter samtliga föremålen återställts.

Af den å museivinden i december m ånad 1907 (se årsber. 1907, 
sid. 55) af styrelsen för Stockholms högskola deponerade tafvel- 
samlingen har under året större delen, eller 172 n:r, blifvit till 
högskolan aflämnad.

Det af änkefru Natalia Frölander deponerade skrifbordet har 
blifvit återställdt.

B. Från Nationalmuseum ha flyttats:

a) Till E rnst Josephson-utställning i Berlin, anordnad af Die 
Secession (K. Bref II. XII 1908):
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Josephson, E.: Porträtt af G. Renholm, oljemålning. N. M. 1545.
Återställdt.
b) Till Internationella konstutställningen i Venedig, för Zorn- 

utställningen, enligt beslut af sällskapet Idun:
Zorn, A. L.: En skål i Idun, oljemålning, deponerad af Säll

skapet Idun.
c) Till Kgl. ecklesiastikdepartementet följande af norska konst

närer utförda oljemålningar, hvilka tillhöra den år 1905 af konung 
Oscar II till svenska statens konstsam lingar öfverlämnade sam
lingen (se årsber. 1905 sid 15):
Nielssen, J.: Landskap ................................................  N. M. förr. 210
Barlag, F.: Landskap ....................................................  » » » 218
Haaland, L.: Sjöstycke .................................................  » » » 220
Arnesen, V.: »   » » » 221
Langberg, J.: Landskap   » » » 225
W igdahl, A. G.: »   » » » 227
Holmboe, Th.: »     » » » 2*30
W ergeland, O. A.: Läsande g u m m a .........................  » » » 232
Böe, F. D.: Gula rosor .................................................  » » » 233

d) Till konstindustriutställningen i Stockholm:
De två af guldsmedsaktiebolaget år 1900 skänkta silfverstakarna, 

utförda af F. Malmberg. Återställda.

C. Till Nationalmuseum ha flyttats:

En Vitterhetsakademien tillhörig målning, porträtt af svenske 
diplomaten Gustaf Daniel Lorichs, som enl. K. Bref 22. I. 1909 
öfverläinnats till Nationalmuseum för att införlifvas med statens 
konstsamlingar å Gripsholm. (Förrådet n:r 261.) Målningen har 
ännu ej öfverförts till Gripsholm.

D. Till Gripsholm ha flyttats:

a) För tillfället i och för porträttjäm förelser:
Det af grefve M. Stenbock å Kolk i Estland deponerade porträt

tet af grefvinnan Stenbock, f. De la Gardie, signeradt Elbfas. 
Återställdt till ägaren.
b) Goello, A, hans skola: Porträtt af drottning Anna af Spanien. 

Förr. 260.
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Dessutom ha till Gripsholm återflyttats dels de till den retro
spektiva svensk-medicinsk-historiska utställningen i Nord. museet 
1908 utlånade porträttm ålningarna n:r 208, 1045 och 1053 (se års- 
ber. 1908, sid. 6l), dels en oljemålning föreställande Fredriks- 
borgs slott på Fredrik II:s af Danm ark tid.

E. Från Gripsholm har flyttats (K. Bref 17. XII. 1909):

Till landshöfdingeämbetets i Stockholms län lokal såsom de
position tills vidare:
Porträtt af Fredrik I, oljemålning af J. Björk efter G. Lundberg,

Grhm 400.

Extra anslaget för undersökning af konstsamlingar.
På uppdrag af intendenten har e. o. amanuensen dr Axel Gauffin 
under juni och juli m ånader 1909 i Lund och Malmö samt på ett 
flertal gods i Malmöhus’ och Kristianstads län företagit systema
tiska förteckningar af tillsammans 435 konstverk och fotograferat 
några af de märkligaste. För dessa studier har han läm nat föl
jande redogörelse:

I Lund påbörjades förteckningen af universitetets rika porträtt
samling med en undersökning och beskrifning af professorsbilderna 
i fakulteternas sessionsrum. De flesta af dessa porträtt äga ett 
m er personhistoriskt än rent konstnärligt intresse. Här finnas 
dock ett par konstnärer representerade, som knappast, mer än 
rent tillfälligt, torde ha varit verksam ma utanför Lund och som 
ej sakna sina blygsamma förtjänster, nämligen universitetets rit- 
m ästare C. Mörth (1690— 1768) och Martin David Roth (1783— 
1805). Den förre är en tungblodig barockm ålare med ovig pensel 
men med en viss trohjärtad ärlighet i uppfattning och stil. Den 
senare däremot har ett mera lifligt temperament, som visserligen 
ej röjer sig i växlande ställningar och talande gester hos de af- 
bildade — dessa äro tvärtom  återgifna med samma uniform eradt 
m ilitära hållning -— men som lyser ur ansiktenas bleka, nervösa 
drag. Det är ett, visserligen mycket svagt, återsken af Anton 
Graffs konst i akadem iritm ästarens monotona dukar.

Det ojämförligt intressantaste porträttet är emellertid en blek- 
blå bild i juridiska fakultetens sessionsrum. På dukens baksida
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läsa vi följande anteckning: »David Nehrman Juris Patr. Profes
sor Delineatus 1735, C. Mörth fecit», och så längst ner, nästan 
utplånadt: »Pilo ei pingsit». Denna anteckning är af stort in 
tresse. Den tyder på att Pilo redan två år tidigare än hans bio
graf, Osvald Sirén, antagit, har anländt till Skåne, där man tyd
ligen redan hade så stor respekt för den unge konstnären, att 
den betydligt äldre akadem iritm ästaren mottog hans hjälp i sin 
ämbetsutöfning. Färgskalan på bilden är i sin kalla elegans ty
pisk för Pilo — någon anledning att tvifla på anteckningens äkt
het finnes absolut icke.

Universitetets ståtliga kungabilder och kanslersporträtt vänta 
ännu på en undersökning, liksom lundabisparne på universitets
biblioteket.

Resan till Malmö gällde denna gång främst en af grefvinnan 
Casa-Miranda till Malmö museum nyligen skänkt bild af en obe
kant herre, enligt uppgift målad af Alexander Roslin, som var född 
i Malmö. Ehuru duken är osignerad, är jag för min del öf- 
vertygad om bestämningens riktighet, skrifver dr Gauffin. Om 
det lilla porträttet skulle jäm föras med någon af konstnärens 
dukar i Nationalmuseum, blefve det väl närm ast med bilden af 
brukspatron John Jennings, om också den okände på Malmö 
museum ej är återgifven med dennes spelande lif. Porträttet i 
Malmö är en bröstbild i oval af en ungefär 55-årig m an med 
pudrad peruk och frisk ansiktsfärg. Klädd i en charm ant målad, 
ljusgrå sammetsfrack sitter han i half vänsterprofil, ansiktet 
nästan fas, i en fåtölj med skulpteradt ryggstöd. I knät håller 
han en långhårig, svart och hvit bologneserhund, som hvilar med 
fram tassarna på hans vänstra arm  och liksom sin herre betrak
tar åskådaren. Taflan är väl bibehållen med undantag för ett 
ställe på bröstet, som är påmåladt. -

D:r Gauffins första herregårdsbesök gällde Marsvinsholm. Grefve 
W athier Hamiltons ståtliga men schablonmässigt restaurerade re- 
nässansslott gömmer på en intressant men heterogen konstsam 
ling, som genom sin sam m ansättning talar om den skiftande smak, 
som har ledt ställets olika ägare vid deras konstförvärf.

De äldre dukarna, från 1600-talet, äro i allm änhet dåligt bibe
hållna. De märkligaste äro de som återge dragen af m edlemm ar 
af familjen Königsmarck. Den store fältm arskalken, Hans Kri-
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stofer, intar det obestridda hedersrummet, presenterad på sin 
spanska gångare af en tysk konstnär, som säkerligen ej kan vara 
någon annan än den ryktbare Joachim  von Sandrart. Den stora 
ryttarebilden (H. 274,8 B. 301,2 cm.) verkar som en pendant till 
sam m a konstnärs bild af Karl X på Skokloster. Tyvärr är nedre 
delen af duken betydligt skadad, men den öfre delen med fält
m arskalkens manligt vackra hufvud verkar nästan orörd af tidens 
tand. Det vackraste partiet är två små putti i öfre högre hörnet, 
som med våldsam ansträngning bortföra segrarens hjälm  — en 
kom positionsmotsvarighet till den lagerkransande gudinnan på 
Karl X:s porträtt. De äro målade i en bleknad Rubenston, som 
är förtjusande.

Det förefaller ej otroligt att Sandrart är m ästaren äfven till 
porträtten af tvenne ynglingar i knäbild, klädda i rom erska ru st
ningar. Brödralikheten dem emellan är tydlig och öfverensstäm- 
melsen med ryttarebilden tekniskt omisskännelig. Hafva vi månne 
ej här framför oss två af fältmarskalkens söner, Konrad Kristofer 
och hans fem år yngre broder Otto Vilhelm? Härom vet emel
lertid traditionen ingenting att berätta, men däremot näm ner den 
som en medlem af samma släkt den unga Diana, som David 
Klöker enligt en anteckning på dukens baksida har m ålat A:o 
1653, alltså vid den tid, när den unge m ästaren från Hamburg 
nyss var antagen i drottning Maria Eleonoras tjänst.

E tt af de intressantaste num ren i samlingen är ett ungdoms
porträtt i helfigur af konung Karl X, signerad! I. H. Den lilla 
duken, som nyligen påträffades hoprullad på slottsvinden, visar 
oss bilden af en vacker tjugoårig yngling med långt, lockigt hår, 
tunna m ustascher och tjocka läppar. Den är antagligen utförd af 
någon tysk mästare.

Slottets största duk är Snyders’ Vildthandel, replik eller gammal 
kopia af originalet i Ermitaget, efter beskrifningen att döma. 
Om den ej är af mästarens egen hand, är den i hvarje fall målad 
med en saft och bredd, som äger mycket af den store ilamlän- 
darens föredragningskonst.

Bland de få skulpturerna märkes Sergels medaljongbild af grefve 
Erik Ruuth, signerad Sergell f. Carlscrona.

Från Marsvinsholm gick färden till det num era Stjernsvärdska 
herresätet Jordberg a, som efter grundliga restaureringsarbeten och
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påbyggnader under de sista åren nu reser sin hvita fasad i för
yngrad gestalt.

Det är hufvudsakligen medlemmar af den friherrliga släkten 
von Nolcken, som blicka mot oss från väggarna i salar och kabi
nett. En af friherrarna möta vi i ej m indre än tre upplagor. 
Det är den fåfänge Gustaf Adam von Nolcken (1733— 1813), en
voyé extraordinarie i London, som lät måla sig af John Down- 
man, af K. F. von Breda och slutligen af en okänd pastellkonst
när, som här skapat en förtjusande knäbild af den sköne ädlingen, 
klädd i blå sammetsdräkt.

De vackraste porträtten i samlingen äro likväl två underbara 
bröstbilder, återgifvande ministern vid ryska hofvet, Johan Fred
rik von Nolcken (1737— 1809) och hans friherrinna, f. grefvinna 
von Manteuffel (f 1821). Mästaren är Alexander Roslin, och por
trätten utförda i Petersburg 1776. Särskildt på det förstnämnda 
porträttet är karnationen af en rent betagande värme och fasthet, 
som visar »le chevalier Roslin» på höjdpunkten af sin konst. På 
baksidan af den senare bilden fann Gauffin en mycket intressant 
anteckning af Roslins egen hand, ett råd, hur man skall förfara, »si 
vous voulés Conserver vötre tableau longtems frais».

En tafla af intresse är äfven Karl W ahlbom s historiemålning 
»Karin Månsdotters och hennes sons möte i Rev al», målad i Paris 
1843, en vacker men m örknad duk.

Markie Hages dyrbaraste klenod är en signerad Lucas Cranach 
d. ä., Kristus välsignar barnen, från 1538. Taflan, som är målad 
på ek, skänktes af kejsar Josef II till hans kam m arherre, svensken 
Axel Stjernblad.

Norra Lindved gömmer ej på någon dylik dyrbarhet. Här ser 
man den hederlige gamle Fägerplan linjera upp, hu r han tänkte 
att det bör ha tillgått, när Livius läste Roms historia för kejsar 
Augustus. Fahlcrantz m ålar en värm ländsk kyrka i belysning 
af en rosig himmel, medan Billing vördnadsfullt porträtterat slot
tet Fiholm  i Södermanland.

På Björnstorp, det Gyllenkrookska slottet med vid blick öfver 
den bördiga skåneslätten, blef skörden så mycket rikare.

Bland samlingen af gamla holländare m ärkes främ st ett stort 
signeradt stilleben i bredformat af den sällsynte P. Schotanus, 
m åladt på trä. Den dystert verkande bilden är hållen i bruna
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och hvitgröna toner. En Holländsk kermess med drickande och 
dansande bondfolk torde närm ast böra tillskrifvas David Vinck- 
boons, medan däremot A. v. Bredael har signerat en Sceh i en 
holländsk bondby med dans och fårklippning samt ett Vadställe.

Af Ehrenstrahls hand är en replik af den ståtliga ryttarebilden 
på Gripsholm, framställande Karl XI i slaget vid Lund. — Mar
tin Mijtens d. ä. har utfört ett par barnporträtt, af hvilka det 
bästa återger sedermera presidenten grefve Nils Adam Bielke 
(1724— 1792) vid två års ålder. Olof Arenius har 1768 m ålat ett 
särdeles kraftfullt och karaktäristiskt konterfej af riksrådet grefve 
Bielke i stor pälsmössa och med skinnbräm ad, grön kappa öfver 
sitt harnesk. Äfven Georg Schröder är företrädd med en signerad 
bild, af generallöjtnanten friherre Axel Gyllenkrook (1665— 1730), 
men den samme mästare tillskrifna bilden af Maria Stjernblad, 
f. Hegardt, är en gammal kopia af det signerade originalet på 
Markie Hage. — Lorenz Pasch d. y. har med delikata, kalla 
toner återgifvit dragen af bankosekreteraren och fru Schröder. 
Den ytterst litet kände porträttören Johan Gustaf W äström , verksam 
på slutet af 1700-talet, har enligt anteckning på dukens baksida 
utfört ett ungdom sporträtt af friherrinnan Kristina Charlotta 
Gyllenkrook, f. grefvinna Mörner af Morlanda. Med ledning af 
detta porträtt och af ett annat (föreställande Pierre Nicolas du 
Bath), som Gauffin påträffat på Marsvinsholm, lyckades han nu 
bestäm m a ej blott tre andra porträtt af Björnstorp utan äfven ett 
par veckor senare två porträtt på Näsbyholm. Wä ströms stil 
närm ar sig ganska mycket dansken Juels.

E tt synnerligen intressant porträtt är Per Krafft d. y:s knäbild 
af den ofvannäm nda friherrinnan Gyllenkrook, f. Mörner. För
fattarinnan till »När månen vandrar på himlen blå» har här fått 
en m innesvård af stort tidstypiskt värde.

Hjalm ar Mörners ungdomliga själfporträtt i pastell är gjordt 
med skarp karaktärsuppfattning men något torrt i färgen. Per 
Ililleström  d. ä. är väl företrädd med två små interiörer, Köksan 
och Tvätterskan. Slutligen är att näm na den dyrbara svit af åtta 
tapeter från omkring 1700, som pryder väggarna i salongen.

Äfven Ovesholm gömmer många värdefulla konstverk. En stor, 
m örkstäm d landskapsbild i Salvator Rosas stil var det tyvärr, på 
grund af rådande belysningsförhållanden, omöjligt att närm are
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bestämma. Detsamma gäller dess granne, en knäbild af ett ståt
ligt negersändebud i hvit turban och blå mantel, som Gauffin 
tillskrifver Karel van Mander d. y. Taflan är målad med en rent 
imponerande kraft och bredd. Huruvida Mander är mästaren 
också till de Ulfeldska ovalbilderna på koppar, vågar han ej med 
bestämdhet afgöra.

David v. Krafft är företrädd af en duktig, om också något 
misstecknad helligursbild af generalen friherre Karl Henrik W ran- 
gel af Adinal (1681— 1771). Gustaf Lundberg har bidragit till sam
lingen med några pasteller, af hvilka en på baksidan under skydds- 
locket bär följande synnerligen intressanta inskrift: »Friherrinnan 
W rangel född Anne Margrete Hamilton d. 19 Mars 1760 Målad 
d. 1 Maji 1785 af Herr Hofindenten och Riddaren af Kongl. Vasa 
Orden Gustaf Lundberg wid en ålder af 90 år. Detta är dess 
sista Portrait.» — Den rikast företrädde m ålaren är K. Fr. von 
Breda med blodfulla porträtt från början af 1800-talet, med låg 
horisontlinje och ljusning vid horisonten. Af särskildt intresse 
är porträttet af landshöfdingen friherre Karl Adam W rangel 
af Adinal (1748—1829), utfördt af far och son i förening och 
signeradt: Carl & John Fredrik v. Breda pinx.

I Afskedet mellan bröderna, friherrarna W rangel af Adinal, 
Henning Gustaf (1780— 1833) och Ludvig Ulrik Carl Adam (1783— 
1809) har Fredrik W estin skapat ett af sina bästa arbeten. Det 
är en gruppbild med figurer i naturlig storlek, som under sin 
glatta yta gömmer på verklig känsla. En versifierad inskrift ger 
oss taflans innebörd :

Du sade broder: Om jag mister dig,
Så mister jag det käraste jag äger.
Hur fåfängt menniskan sitt öde öfverväger.
Den långa saknaden! Den blef bestämd åt mig.

H.  G. W.

De kanske dyrbaraste konstföremålen på slottet äro två låga 
skåp i Ludvig XVI:s stil med infällda Sevresplattor, på fram sidan 
fram ställande scener efter Fragonard.

På det lilla kom fortabla Ströms fors, beläget ej långt från Ba- 
lingslöfs station, finnes ett synnerligen representativt arbete af en 
fransk konstnär, som sannolikt ej är föréträdd i Sverige genom
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något annat verk. Det framställer en italiensk kyrk in teriö r: Ado- 
ration de la croix le vendredi saint å Vabbaije du mont Cassin 
( Italie) af Georges Claude, en vacker tafla med skickligt och deli
kat behandlade belysningseffekter.

F rån  Strömsfors gick färden åter västerut till det gamla Ramel- 
ska herresätet Maltesholm, dystert rufvande på sina konstskatter 
bakom  portar och vallgrafvar.

Främ st i raden af de målare som Gauffin här fann företrädda 
näm ner han Gerard v. Honthorst, den duktige men ej öfverdrifvet 
djupsinnige, holländaren. Det är en bild ur den svit, som fram 
ställer kejsar Juliani historia och hvars öfriga dukar lära iinnas 
på Vidtsköfle. Den framställer kejsar Julianus ocli de underkuf- 
vade furstarna.

Mera fängslande än detta dekorationsstycke var likväl ett por
trä tt af rådsherren, grefve Pontus Fredrik De la Gardie (1630— 
1692), säkerligen m åladt af Martin Mijtens d. ä. Det är en stå
ende knäbild i vänster profil, hufvudet en face åt vänster af en 
25—30 års m an med brunt, på axlarna nedkam m adt hår. Han 
bär tornerrustning med en dödskalle i skölden. Det bleka an
siktet fram träder skarpt mot den bruna tegelslensruin, som utgör 
taflans bakgrund. Porträttet är af gripande verkan.

En verklig paradbild är dubbelporträttet af Magnus Gabriel De 
la Gardie och hans gemål, i rik  festdräkt vandrande ned för en 
trappa. Traditionen att det skulle vara en bröllopsbild är tyd
ligen felaktig, då m an ej gärna kan förklara den ansiktsm ask, 
som grefvinnan bär i handen, på en brud. Tyvärr står figurer
nas teckning ej i jäm nhöjd med koloriten, som är ljus och en
hetlig med lätta silfvertoner. Hvem månde mästaren vara?

Liksom på Ovesholm är K. Fr. von Breda här väl företrädd.
Matsalen är prydd med en väl bibehållen tapetsvit från 1600- 

talets senare hälft med ämnen ur Esters historia. Tiden medgaf 
tyvärr ej att genomgå och bestämma den stora handtecknings- 
samlingen.

F rån  Marsvinsholm gick färden vidare till Dybeck, Sveriges 
sydligaste säteri. Det egendomliga stället med sina tvenne slott, 
blott åtskilda genom inkörsporten, gömmer sitt största intresse i 
de åldriga m urarna och gaflarna. Därinom är det ej så mycket 
af konstintresse som har bevarats. Det bästa är utan tvifvel två
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djurbilder af Karl W ahlbom  Brunt sto med föl och Tjur och ko, 
daterade 1849. I synnerhet den förra duken är ett fullödigt ex
empel på denne konstnärs m ästerskap i djurfram ställningarna.

Efter ett kort förnyadt besök på Marsvinsholm för att taga om 
ett par mindre väl lyckade fotografier, gick resan till granngodset, 
det Kurckska herresätet Bynge. I motsats mot Dybeck låg här 
allt intresse koncentreradt på tafvelsamlingen. Corps de !ogis’et 
är helt nytt och utan hvarje konstnärlig prägel. I det rika porträtt
galleriet var Gauffin nog lycklig att påträffa ett signeradt mäster
verk af Martin, Mijtens d. ä., kanske konstnärens förnämsta 
arbete. Porträttet fram ställer presidenten i Svea hofrätt, friherre 
Knut Jönsson Kurck (1622— 1690). Det är en knäbild i naturlig 
storlek, en face åt vänster, af en femtioårig man, som står med 
vänstra armen lutad mot en pelarbas och låter den bleka, ådrade 
handen hänga slappt ned. Högra handen är instucken under 
den svarta rocken. Blicken är fäst på en dödskalle, som i taflans 
öfre vänstra del hvilar på en antik, reliefprydd urna. Han har 
gråsprängdt, på båda sidor nedkam m adt, lockigt hår, gråa 
m ustascher och helskägg. Ansiktet med tärda och bleka drag 
och de fina, genomskinliga händerna fram träda skarpt i den för 
öfrigt genomgående i mörka, tunga färger hållna taflan.

Bredvid detta m ästerverk få samlingens genom snittsporträtt af 
Ehrenstrahl och Scheffel mindre intresse. En stor del af mål
ningarna var för öfrigt så skadad af fukt, att hvarje närm are un
dersökning var omöjlig.

Det sista och längsta besöket gällde Näsbyholm , åter ett ställe, 
hvars yttre ej förbereder besökaren på de dyrbara konstskatter 
som finnas därinne.

Af samlingens märkligare num m er må först näm nas en liten 
bild på koppar, en yngling i helfigur, som af allt att döma måste 
vara en fransk prins, Ludvig, från 1500-talets förra hälft, antag
ligen målad af en italiensk konstnär. Bilden är för några år 
sedan köpt i Rom af ställets nuvarande ägare.

Af Frans Mieris d. ä.:s kända tafla i Dresdens galleri Konst
nären i sin atelier finnes en replik eller i hvarje fall en ypperlig 
gammal kopia, målad på ek.

Porträttgalleriet intager emellertid hufvudrum m et i samlingen. 
H är var, liksom i Dybeckssamlingen, en för öfrigt icke särdeles
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fram stående pastellm ålarinna, hvars bekantskap Gauffin stiftat i Dy- 
becks-samlingen, fröken Maria Sofia Juliana v. Blixen (1748—85), 
representerad. Bekantskapen hade sitt intresse hufvudsakligen däri, 
att hennes arbeten visa samma hand, som målat det lilla pastell
porträttet af drottning Sofia Magdalena i Nationalmuseum af »okänd 
konstnär».

Af Georg David Matthieu, den högt skattade schwerinerm ålaren, 
påträffades ett ytterst elegant och kallt m åladt porträtt af en 
äldre dam i hvitt siden. — Ett par vackra flickhufvuden, hvar- 
till originalen äro okända, förskrifva sig säkerligen från Jens 
Juels m juka pensel. Sitt särskilda intresse har konung Karl XV:s 
själfporträtt, helfigur i jaktdräkt.

Hugo Salm son är rik t och värdigt företrädd med tre pasteller, 
en porträttgrupp, ett ensamt porträtt och en genreartad grupp 
Vid aftonlampan. Bäst af de tre är ensambilden, ett delikat por
trätt af friherrinnan v. Blixen* Finecke, f. Ankarcrona. Det fina 
ansiktet under den hvita pannluggen är prägladt af en lidandets 
själsadel, som konstnären på ett gripande sätt tolkat med sina 
lätta kritor.

Det var tyvärr ej möjligt för Gauffin att denna gång genomgå 
och bestämma den vackra miniatyrsamlingen. I stället förteck
nade han de förnämsta num ren i den rika konstslöjdsamlingen, 
som bland annat har att uppvisa en utomordentligt praktfull 
borduppsats i Meissen-porslin, tre gruppbilder på glasskifva inom 
porslinsbarriär, en frivol och leende rokokoidyll.

På de skilda ställena har Gauffin dessutom fotograferat en del 
af de märkligare konstföremålen.

E. o. amanuensen Erik W ettergren har på uppdrag af inten
denten för Nationalmusei räkning under året besökt Mariedals gods 
i Skaraborgs län, byggdt af Magnus Gabriel de la Gardie, nu 
tillhörigt grefve N. Gustaf A. Sparre. Ur den däröfver afgifna 
berättelsen må följande här meddelas: På Mariedal befinner sig 
en delvis mycket god samling släktporträtt från 1600-talets början 
intill våra dagar. Samlingen härstam m ar till största delen från den 
nuvarande ägarens svärfar, excellensen grefve Gustaf Adolf Vive 
Sparre, men har äfven rekryterats genom inköp från andra håll. Sam
lingens äldsta och äfven ett af dess vackraste porträtt är en bild i 
helfigur (olja) af Sigismund Johansson Sparre, enligt inskrift i öfre
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högra liörnet målad år 1604, troligen i Polen, där Johan Sparres 
familj befann sig efter dennes halshuggning i Kalmar. Kropp 
och accessoarer äro säkerligen ateljéarbete, under det att det 
sällsynt själfullt och diskret målade ansiktet måste vara ett verk 
af en god holländsk, i Polen verksam mästare. Det företer stora 
likheter såväl i komposition som uppfattning och faktur med det 
vackra porträttet af Jakob de la Gardie å Gripsholm (n:r 1656). 
Under den näm nda inskriften å Sparreporträttet befinna sig de 
samm anskrifna bokstäfverna J. G.; om dessa äro signatur, kunna 
de m åhända bidraga till lösningen af nam net på de båda por
trättens mästare.

Från förra hälften af 1600-talet är äfven en liten oljemålning 
framställande Per Eriksson Sparre, troligen målad af någon dansk 
eller tysk m ästare 1634, då Sparre var svenskt sändebud i Kö
penhamn.

Af svenska 1600-tals målare är Ehrenstrahl sällsynt vackert 
representerad med en oval höftbild af den 3-åriga Erik Axelsson 
Sparre. Den rosiga, förträffligt karaktäriserade gossen är iförd en 
vid gul sidenrock, målad med stor brio och lyskraft. Men så 
upplyser också inskriften på baksidan, att den lilla bilden för- 
skrifver sig från det årtionde, då Ehrenstrahl ännu hade i be
håll sina höga kvaliteter som m änniskoskildrare, tecknare och 
kolorist. Den lyder: »Herr Erik Sparre 1668 D. Klöker.»

En Ehrenstrahl af mera tvifvelaktig äkthet är den vackra, fast 
modellerade höftbilden af Ture Karlsson Sparre. Denna liksom 
dess pendant, porträttet af Karl Vilhelm Sparre, härstam m ar från 
Salstasamlingen. Det senares fullkomliga öfverensstämmelse med 
n:r 59 å Gripsholm, signerad »J. de Baen 1689» gör det troligare, 
att det är en replik än en kopia af denna. Det är snarare safti
gare till fakturen än tvärtom.

Ett synnerligen distingueradt konstverk, troligen från 1680-talet, 
är porträttet af Märta Sparre, f. Lillje. Såväl uppställning som 
den m jukt försmältande färgskalan i svartbrunt, créme och elfen
ben samt något svagt rosa gör, att den osignerade bilden bör till- 
skrifvas Jurian O vens, med hvars porträtter af Holstein-Gottorp- 
ska familjemedlemmar å Gripsholm den har de näm nda egenska
perna gemensamma, ehuru den öfverträffar dessa i utförandets 
grundlighet och nobless.

65
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Från  1700-talet finnas endast få verkliga konstverk att förteckna. 
Dit kan knappast räknas den historiskt intressanta knäbilden af 
fältm arskalken Erik Axelsson Sparre, densamma som Ehrenstrahl 
afbildat som barn. Af detta pompösa barockporträtt finnes en 
replik (kopia?) å Gripsholm (n:r 1024). Märkligare är dock den i 
detalj gående likheten mellan denna bild och det år 1715 signe
rade Karl XII:s-porträttet af Rigaud i Nationalmuseum (n:r 883). 
Denna likhet sträcker sig till allt, utom naturligtvis till ansikts
dragen och de kungliga insignerna, hjälm, kommandostaf, mantel 
m. m. Den typ, som Rigauds Karl XII närm ast liknar, är den, 
som representeras af det bekanta Karl XII:s-porträttet å Grips
holm, enligt inskrift målad t af Axel Sparre i Bender. Rigauds 
Karl XII är enligt uppgift i Fredenheims katalogfragment beställd 
af kanslirådet Sack. Sammanhanget emellan dessa bilder kan 
tänkas på följande sätt: Sacks beställning har förmedlats af Erik 
Sparre, som 1715 af svenska kronan sändes till Paris och som 
dit medförde en afbildning af sin halfbrors, af samtiden högt 
skattade Karl XII:s porträtt. Samtidigt lät han föreviga sig själf 
i den store modemålarens ateljé och det just i den ställning och 
med de accessoarer som användts för kungaporlrättet. Intet af 
de båda Sparre-porträtten gör det troligt, att Rigaud själf lagt 
handen vid detsamma, utan torde de vara utförda af någon ur 
hans ateljéstab.

Af högre konstvärde är den osignerade bröstbilden i olja af 
landshöfdingen friherre Gabriel Sparre, som vid jämförelsen 
med Karl XIILs-porträttet på Gripsholm, signeradt »Ivralft 1772» 
(n:r 1372) visar sig vara ett godt, om ock något ytligt verk a f 
Per Krafft d. ä. från 1770-talet.

En liten vacker osignerad pastell af Lundberg är bröstbilden 
af den unge Karl Axel Sparre. Ikonografiskt intressanta men utan 
konstvärde äro de två bröstbilderna från 1735 (i olja) af Karl 
Gustaf Tessin och hans m aka Ulrika, född Sparre.

Sergels byst af öfverståthållaren Karl Sparre, densam m a som 
står å Stockholms börs i marmor, finnes här i gips.

Af porträtten från senare tid är att m ärka Uno Troilis 1872 
signerade porträtt af excellensen grefve Gustaf Adolf Vi ve Sparre. 
Det enligt uppgift synnerligen väl träffade porträttet lider af att hän
derna och accessoarer äro klumpigt och liflöst målade till skill
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nad från det kraftfullt karaktäriserade, i tunnt pålagda färger ut
förda ansiktet. Denna kvalitetsskillnad är förklarlig därigenom, 
att porträttet målades under Troilis sista lefnadsår, då hans hypo- 
kondri ofta gjorde honom oförmögen till allt arbete. Enligt upp
gift arbetade han också på denna bild med ett par års mel
lanrum.

Ett diskret och vackert porträtt har Anna Virgin gjort af grefve 
Sparres maka, grefvinnan Sofia Gustafva Sparre, född Sparre.

Af öfriga m ålningar ansågs ingen vara af det värde, att den 
för museets räkning borde förtecknas.

Efter besöket på Mariedal reste W ettergren till Visingsö, i livars 
Brahekyrka han på intendentens uppdrag fotograferade ett litet 
ovalporträtt, som enligt uppgift skall föreställa Per Brahe d. y.; 
men är den lilla dåliga bilden alltför allmänt hållen, för att man 
skulle kunna sätta den i samband med andra Braheporträtt.

Därifrån gjordes en utflykt till det c:a 1  mil sydost om Grenna 
belägna godset Östanå, hvilket uppgifvits vara i besittning af en 
rik samling Braheporträtt. Dessa voro emellertid så illa med
farna och af så underhaltig kvalitet, att han icke ansåg dem värda 
att för museets räkning beskrifvas och afbildas. —

Under år 1909 har vidare amanuensen Nils Sjöberg besökt föl
jande herrgårdar: Björksund, Hofsnäs, Torpa, Fästered, Önafors, 
Onsjö och Frestena samt dessutom granskat och beskrifvit por
trätt tillhöriga Skara konsistorium.

Det gamla Gyllenstierna-godset Björksund, nu tillhörigt grefve 
Axel Edvard Knut Mörner, är intressant för de såväl inom som 
utomhus väl bevarade 1700-tals anordningarna. Den stora por
trättsamlingen innehåller i främsta rum m et Gyllenstierna-porträtt, 
samt afbildningar af med denna släkt befryndade personer. Bland 
de konsthistoriskt mera intressanta m ålningarna m ärkas Eva Kri
stina Brahe (1706— 1719) som litet barn, signerad af M. Mijtens 
1708, likväl ingalunda hörande till konstnärens mästerverk. En 
målare David Schwenck har målat fältmarskalken och riksrådet 
Nils Gyllenstierna af Lundholm  (1648— 1720) och hans fru, född 
Gyllenstierna af Björksund; han är en rätt god målare och hans 
karnation med blåa skuggor påm inner något om David v. Kr allt. 
En annan okänd målare H. Scharnhorst har 1702 porträtterat 
Margareta Gyllenstierna (f 1740, gift med kanslipresidenten A. B.

(57
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Horn) som jaktgudomlighet, något i M. Mijtens stil. Ett vackert 
men mycket m örknadt porträtt af Ann a Kristina Gyllenstierna 
(t 1715) är signeradt af I). Richter 1699. Det främ sta konstver
ket bland de svenska porträtten torde likväl vara Lorenz Pasch 
d. ä:s utsökta bild af grefve Erik Brahe (1722— 1756) — en bild, 
inför hvilken man icke kan undgå att göra sig den frågan, huru 
en sådan konstnärsbegåfning kunde sjunka ned till att sedan blifva 
nästan enbart handtverkare. Jonas Forslund har i pastell afritat 
riksm arskalken grefve Göran Gyllenstierna, hans grefvinna född 
Ribbing, hans systerdotter Lovisa Ulrika Horn af Rantzien, f. 
Mörner, och hennes dotter Eva Ulrika, alla daterade 1797 och 
hörande till konstnärens bättre arbeten. Per Södermark har m ålat 
öfverste Nils Ericson (1802—1870) och hans dotter Hedvig 
Gustafva, gift Mörner. Till slut må erinras om några byster. 
Gustaf Adolf Reuterholm, som ju  räknade sig till familjen, har 
hit skänkt sin af J. T. Sergel utförda byst i gips, och B. E. 
Fogelberg har i m arm or utfört en svägerska till familjen, Marga
reta Charlotta Heijkenskjöld, hvilket arbete är signeradt Roma 
1830. En af Björksunds ägare var generalguvernör för drottning 
Kristinas underhållsländer, och antagligen var det väl till honom 
drottningen skänkte sitt af D. Beck utförda, porträtt som här för
varas, samt möjligen också de tre — eller fem — porträtt, som 
säkerligen tillhört Prag-samlingen. Af dessa är särskildt ett m ärk
ligt. Det föreställer ärkehertig Albrekt af Österrike. Om det 
icke är en egenhändig målning af P. P. Rubens, torde det likväl 
stam m a från hans ateljé. Förutom  porträtt förvaras på Björk
sund äfven tre sviter gobelänger.

Hofsnäs, tillhörigt grefvinnan M. Sparre, har en del familje
porträtt, de flesta likväl från senare tid; af de tidigare m ärkas 
öfverste Gustaf Rutensparre (1685—1749), ett godt porträtt af Olof 
Arenius. Märklig är den murade medeltidsplatå, hvarpå huset 
ä r byggdt, och en vacker dörrinfattning med skulpterade kolonner 
från 1500-talets senare hälft, som dock sitter i drängstugan.

På den gamla 1500-talsgården Torpa, som äges af fröken Gh. 
Sparre, tinnas ännu några 1500-talsporträtt bevarade. E tt origi
nalporträtt af drottning Katarina Stenbock, öfverensstämmande 
med helfiguren på Teleborg invid Växiö och med det på Kolck i 
Liiland förvarade, fastän endast höftbild, och ett annat af riksrådet

6 8
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ocli riksm arsken Erik Gustafson Stenbock höra till de märkligaste. 
Bland de andra m ärkas riksam iralen Gustaf Otto Stenbock (1614— 
1685) med sin första fru och sin äldsta dotter, målade af Anselm 
van Hulle, hans andra fru Kristina Katarina De la Gardie, ett 
godt Ehrenstrahls-porträtt, samt generallöjtnanten Erik Sparre (f. 
1662) och hans fru, antagligen af engelsk mästare.

Grefvinnan Jacquette Sparres egendom Fästered i Västergötland 
har också en del porträtt att uppvisa. Hvad som här dock intres
serar i främsta rum m et är en utsökt vacker solfjäder målad af 
N. Lafrensen d. y. och framställande en konsert i det gröna, samt 
en samling kinesiskt porslin.

Kapten K. Ehrengranat på Önafors äger utom en del konstindu- 
striella saker: möbler och porslin dessutom ett par märkliga 
porträtt: major Aron Ehrengranat (1717—1772) af J. H. Scheffel 
och öfverste Karl Adam Ehrengranat (1743—1829). Dessutom 
ett par goda m iniatyrer af L. Ii. Roos af Hjelmsäter, en skissbok 
med porträtt af samme konstnär, samt en vacker emalj med ett 
porträtt framställande Gustaf III.

På det Haijska fideikommisset Onsjö finnas två synnerligen goda 
porträtt af Per Krafft d. ä. föreställande notarien Frans Bedoir 
(1737 —1776) och Katarina Em erentia Stockenström (1751—-1827), 
gift Haij; samt ett Breda-porträtt af riksrådinnan Stockenström, 
född Bedoir (1729— 1808). Det är niåladt efter hennes död, och 
hon framställes rätt ung — men var vid sin död 79 år.

Bland biskopsporträtten i Skara konsistorium  är endast ett af 
någon större konstnärlig betydelse, nämligen det som framställer 
Ture W eidman (f. 1774 f  1828), signerad!: C. F. v. Breda 1800.

Förutom  ofvannämnda samlingar har Sjöberg under året gran
skat och beskrifvit porträttsam lingarna i Karolinska institutet, 
Serafimerlasarettet och Läkaresällskapet samt några andra mindre 
Stockholmssamlingar.

F ö r v a l tn in g e n . .  Museinämnden har haft 13 sam m anträden 
och inköpsnämnden 5; därjämte sam m anträdde vid årsskiftet, pä 
uppdrag af Nationalmusei nämnd, två dess ledamöter för inven
tering af kassor och fonder för år 1909. Protokollen öfver för
valtningsärenden uppgå till 52. Diariet upptager 1 1 0  inkom na 
ärenden, hvaraf 23 kungl. bref, beslut och remisser, samt 19
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skrifvelser från m yndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 53 
utgående skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postförsän
delser var 580.

S t a te n s  in k ö p s n ä m n d .  Ledamöter, valda af K. akadem ien 
för de fria konsterna, ha under året varit professor Oscar Björck 
och landskapsm ålaren Gottfrid Kallstenius med m edaljgravören 
Erik Lindberg och professor Emerik Stenberg 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 allmänna tidningar till d. 12 december 1908 
utlyst sammanträde, valdes jäm likt § 2  i förnyade nådiga inköps- 
stadgan af år 1906 vid Nationalmusei nämnds sam m anträde d. 18 
december 1908 till ledamöter af inköpsnäm nden för år 1909 am a
nuensen Georg Göthe och bildhuggaren Garl Mittes med konstnä
rerna A lf Wallander och David Ljungdahl såsom suppleanter.

Inköpsnäm nden har sam m anträdt d. 26 mars, 18 och 25 april, 
19 juni och 14 oktober.

Vid sam m anträdet d. 26 mars uppsattes å underdånigt förslag 
till inlösen för statens räkning:

»Vid Siljan», oljemålning af Anders Zorn. Pris 8,000 kr.;
vid sam m anträdet d. 18 april:
Porträttm edaljong af Eva Bonnier, i brons af Harald Sörensen- 

Ringi. Pris 200 kr.;
vid sam m anträdet d. 19 juni:
»Halmstack, senhöst», oljemålning af Wilhelm Behm. Pris 

1 , 0 0 0  kr.;
»Nyponrosor», oljemålning af Anna Munthe-Norstedt. Pris 600 k r . ;
»Åsen», oljemålning af Axel T. Kulle. Pris 650 kr.;
»Efter solnedgången», oljemålning af Gottfrid Kallstenius. Pris 

1,500 kr.;
»Dansen», liten bronsgrupp af Otto Strandman. Pris 500 kr.;
vid sam m anträdet d. 14 oktober:
»Gammal Falsterbogård», oljemålning af Per Gummeson. Pris 800 kr.
Samtliga dessa underdåniga inköpsförslag ha vunnit Eders Kungl. 

Maj:ts bifall.

T jä n s te r e s o r .  Intendenten har företagit tjänsteresor till Grips- 
holm i 11 dagar, nämligen den 23 april dels för att undersöka
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om någon af taflorna lidit af vinterkölden, hvilket befanns icke 
vara fallet, dels för att gifva anvisning åt slottsknekten om an
bringande på ett sjuttiotal tafvelramar af nya nam nplåtar i förgylldt 
järnbleck; den 28—30 juni i och för tillsyn af samlingarna samt 
med anledning af förestående restaureringar af en del porträtt; den 
23—25 och 30—31 augusti i och för om ordnandet af en del 
porträtt i vindsvåningarna med anledning af Mälsåkersamlingens 
ditflyttande samt för anbringande af ytterligare ett sjuttiotal nya 
nam nplåtar å porträtt; den 25 oktober dels med anledning af från 
Schwerins museum begärda upplysningar om vissa porträtt, dels 
för att tillse att anbefallda omflyttningar af porträtt blifvit verk
ställda; den 2  december för att på uppdrag af näm nden utvälja 
ett oljefärgsporträtt af konung Fredrik I, lämpligt att deponeras 
i landshöfdingeämbetets i Stockholms län lokaler; Ulriksdal i 3 
dagar, nämligen den 15 m ars med anledning af en af ståthållaren 
därstädes gjord anmälan, att en dörr, på H. M. Änkedrottningens 
befallning, skulle upptagas i det s. k. Karl XI:s-rummet, hvilket 
vore tapetseradt med gammalt gyllenläder, tillhörande Karl XV:s 
till staten testamenterade samlingar, och att ståthållaren i samm an
hang därmed anhållit, att intendenten i tid ville vidtaga åtgärder 
för borttagandet af gyllenlädret ocli de i rum m en inboaserade 
helfigursporträtten af Karl XI och Ulrika Eleonora, hvilka hittills 
tillhört slottets fasta inredning och därför icke varit i något in
ventarium öfver statens samlingar upptagna, men enligt intenden
tens vid besöket fattade beslut hädanefter skulle i Nationalmusei 
förrådsinventarium uppföras; den 7 och 10 juni för att öfvervaka 
omhängningen af en del porträtt och nedtagandet af nyss näm nda 
gyllenläder samt för afsyning af arbetena i ofvan näm nda rum, 
hvilka icke gåfvo anledning till någon anm ärkning; till Drottning
holm den 6  juli med anledning däraf, att chefen för Kgl. husgeråds- 
kamm aren anm ält att vid ett eldsvådetillbud den 2  juli i träd- 
gårdspaviljongen därstädes Elias Martins oljemålning »Karusell på 
Drottningholm» något skadats, hvilka skador vid af intendenten 
verkställd undersökning visade sig icke vara af svårare beskaffen
het, än att taflan i fråga genom restaurering kunde i godt skick 
återställas; den 1 2  juli på grund af anm älan af vederbörande, att 
stora våningen å slottet till sitt inre skulle undergå reparation, 
hvarför en del tailor måste nedtagas, och hade intendenten vid
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delta sitt besök i samråd med t. f. slottsarkitekten Améen vidtagit 
nödiga åtgårder för undanflyttandet af slaten tillhöriga konstverk 
i de rum , i hvilka reparationer företrädesvis skulle kom ma att nu 
försiggå; den 18 augusti för att tillse att anbefallda anordningar 
blifvit vidtagna, livarvid allt befunnits vara i bästa ordning och 
skydd; till Rosersberg 1 dag, nämligen den 1 november, för att 
inspektera där förvarade, staten tillhöriga konstföremål, hvilket 
icke gaf anledning till någon anm ärkning; till Strömsholm den 
12—-13 september på h. exc. riksm arskalkens därom uttalade 
önskan, för att med anledning af därvarande ståthållares frånfälle 
inventera statens där befintliga, under intendentens vård ställda 
konstsam lingar; och hade af inventeringen framgått, att samtliga 
på slottet befintliga taflor voro i godt skick, äfvensom en stor af 
E hrenstrahl utförd målning, framställande Karl XI och hans familj, 
hvilken fanns uppsatt i den af framl. ståthållaren i lifstiden be
bodda våningen ett stycke från slottet; i samm anhang härm ed 
hade intendenten den 14 sept. afrest från Strömsholm till Örebro 
for att besiktiga statens i museet på slottet därstädes deponerade 
29 konstverk, hvilka befunnos vara väl placerade och i godt skick.

Konservatorn har den 20—22 och 24—29 juli uppehållit sig å 
Gripsholm i och för tafvelrestaureringar samt den 6  oktober på 
uppdrag af intendenten besökt Drottningholm för att tillse, huruvida, 
under där pågående ofvan om näm nda reparationer, något ytterligare 
vore att iakttaga till skydd för taflorna därstädes, men hade där
vid ingenting funnits att anm ärka mot redan förut, på intenden
tens ordres träffade åtgärder.

Semester (vikariat). Intendenten, som under året i tjänste
ärenden besökt Örebro, Köpenhamn m. fl. orter, har åtnjutit på 
grund af storstrejken afhruten men sedan fortsatt semester, under 
hvilken intendentsbefattningen författningsenligt uppehållits af 
am anuenserna Göthe och Ivruse, hvardera i tre veckor.

Konservator Jaensson har åtnjutit fyra veckors tjänstledighet, 
under hvilken hans befattning uppehållits af e. o. amanuensen 
Granberg.

Amanuensen Göthe har åtnjutit semester och, för hälsans vår
dande, två veckors tjänstledighet. Han har (se ofvan) i tre veckor
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innehaft intendent sförordnande. Hans amanuensbefattning har i 
åtta veckor uppehållits af e. o. amanuensen Granberg och under 
en vecka af e. o. amanuensen Wettergren.

Amanuensen Kruse har åtnjutit semester och för hälsans vår
dande fyra veckors tjänstledighet, den senare tillbragt i utlandet, 
där bl. a. Berlins och Basels museer besökts. Han har i tre 
veckor innehaft intendentsförordnande (se ofvan). Hans ama- 
nuensbefatlning har därunder uppehållits af e. o. amanuensen 
Gauffin samt under hans semester och tjänstledighet af e. o. am a
nuensen Granberg.

Sekreteraren Granberg har såsom e. o. amanuens tjänstgjort tre 
dagar i veckan och i denna egenskap åtnjutit nio veckors tjänst
ledighet, af hvilka han under fyra fortfarande bestridt sekreterare- 
göromålen. Såsom sekreterare har han åtnjutit sex veckors tjänst
ledighet, och han har (se ofvan) i sexton veckor innehaft amanuens- 
förordnande. Under sin tjänstledighet har han med understöd af 
det honom af näm nden 1908 tilldelade Lam m ska resestipendiet i 
april månad företagit en utländsk studieresa, under hvilken han 
besökt Köpenhamn, Schwerin, Berlin, Dresden, Nürnberg, W ürz
burg, Rothenburg ob der Tauber, Aschaffenburg, Mainz, Paris, 
Bryssel, Antwerpen, Rotterdam, Haag, Haarlem och Amsterdam.

Sekreterarebefattningen har under hans resa uppehållits af e. o. 
amanuensen Gauffin och senare, under två veckors tjänstledighet, 
af e. o. amanuensen W ettergren.

E. o. amanuensen Folcker har under hela året åtnjutit tjänst
ledighet för att ostördt kunna sköta befattningen såsom biträdande 
kommissarie vid allm änna svenska utställningen för konsthandt- 
verk och konstindustri å Kgl. Djurgården.

E. o. amanuensen Wåhlin har, liksom under de närm ast före
gående åren, varit tjänstledig.

E . o. a m a n u en sen  B r is in g  har tjänstgjort tre dagar i veckan ocli 
åtnjutit nitton veckors tj en stledighet, hvarunder han sedan 1  okto
ber för konststudier vistats i Rom. Han har i maj vid Lunds 
universitet promoverats till fil. doktor.

E. o. amanuensen Gauffin har den 24 sistl. m ars börjat tjänst
göra i denna egenskap två dagar i veckan. Han har i fem veckor
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åtn ju tit tjänstledighet, hvarunder lian i maj vid Lunds universitet 
promoverats till fil. doktor och (se ofvan) i fyra veckor innehaft 
am anuensförordnande.

E. o. amanuensen Wetter gren, som, efter godkänd proftjänst- 
göring i gravyrsamlingen okt.—nov. 1908, jäml. näm ndbeslut den 
2 okt. 1908 från och med den 1 januari innevarande år skulle 
anses vara till e. o. amanuens antagen, har tjänstgjort två dagar 
i veckan. Han har åtnjutit sju veckors tjänstledighet, i en vecka 
innehaft amanuensförordnande och i två uppehållit sekreterare
befattningen.

Und. skrifvelse med förslag' till ny stat för Nationalmusei 
tjänstem än och vaktbetjänte afläts den 25 oktober af Nationalmusei 
näm nd på förslag af intendenten, under erinran om att 29 år 
förflutit sedan nu gällande stat för Nationalmusei konstafdelning 
fastställdes, utan att densamma under dessa nästan tre decennier 
undergått andra förändringar än att vaktm ästarna ensamma er
hållit vissa löneförbättringar. I betraktande af penningevärdets 
ständiga sjunkande och alla lifsförnödenheters fördyrande under 
denna tid hade hvad som 1880 ansetts vara en skälig aflöning nu 
m era blifvit synnerligen knappt, ja  alldeles otillräckligt. Under 
sådana förhållanden ansåg sig nämnden kunna vitsorda, att frågan 
om en lönereglering för Nationalmusei tjänstemän och betjänte vore 
högeligen behjärtansvärd. Dess värre har emellertid nämndens 
underdåniga framställning icke föranledt nådig proposition i ämnet 
till 1910 års riksdag, hvadan musei tjänstem än och betjänte allt 
fortfarande befinna sig i en föga afundsvärd undantagsställning.

Förstärkning af nattvakterna vid iiatioiialnmseibygg- 
naden. I underdånig skrifvelse den 14 mars 1907 anhöll inten
denten, närm ast med anledning af de år för år tilltagande in- 
brottsstölderna i hufvudstaden, äfvenså på grund af de icke få 
inbrott i utländska museer som på sista tiden ägt rum , att, om 
icke bevakning af nationalmuseibyggnaden kunde anordnas med 
m ilitärvaktposter, den befintliga bevakningen, som bestredes af 
två af öfverståthållareämbetet antagna och såsom öfvertaiiga polis
män inskrifna personer, måtte ökas med ytterligare två man, samt 
att vakttjänstgöringen, förut åtta tim m ar vintertid och fem tim m ar
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sommartid, måtte utsträckas till tio tim m ar under den mörkaste 
tiden och åtta timmar under den öfriga delen af året. Sedan 
Eders Kungl. Maj:t funnit godt att i skrifvelse den 13 juni 1908 
för år 1909 för ändamålet anvisa ett belopp af 3,986 kronor, antog 
öfverståthållareämbetet på begäran af intendenten och efter an
sökningar två nya öfvertaliga extra poliskonstaplar, som skulle 
äga rätt att under tjänstgöring vid nationalmuseibyggnaden bära 
poliskårens uniform. Och skulle dessa vakter enligt mellan polis
m ästaren och intendenten träffad öfverenskommelse tjänstgöra 
1 september—30 april i tre pass, så att hvarje vakt skulle patrul
lera en natt det första passet, följande natt det andra passet och 
därpå följande natt det tredje passet samt den Ijärde natten vara 
tjänstfri. Från 1 m aj—31 augusti skulle vakttjänstgöringen för
delas på två pass med aflösning, så att hvarje vakt skulle patrul
lera en natt första passet, nästa natt vara tjänstfri, därpå följande 
natt patrullera det andra passet ocli fjärde natten åter vara tjänst
fri, hvarigenom en vakt i sänder lätteligen under sommartiden 
skulle kunna beredas semester.

Under storstrejken sistlidne sommar voro särskilda anordningar 
vidtagna för museets bevakning såväl utvändigt som invändigt. 
Kostnaderna härför bestredos af de redan förut hårdt anlitade 
förevisningsmedlen.

Nybyggnad Holländaregatan 11. Genom den 13 maj 1880 
upprättadt testamente skänkte fröken Sofia Giesecke till National- 
rnusei konstafdelning bland annat egendomen n:r 7, kvarteret Is
landet i Adolf Fredriks församling, med adressnum ret 1 1  vid 
Holländaregatan här i staden, hvilken byggnad 1906 hade ett 
taxeringsvärde af 35,000 kr. På grund af egendomens ringa al
k a s tn in g — nettobehållningen var 1906 endast 601 kr. 34 öre — 
hvartill orsaken i främsta rum m et var att söka i dess ytterligt 
förfallna skick, som omöjliggjorde effektiva reparationer, beslöt 
nämnden vid samm anträde den 25 januari 1907, på förslag af 
intendenten, att uppdraga åt vice värden för egendomen, förste 
intendenten F. G. A. Dahl, att till nämnden inkom m a med af 
nödiga ritningar åtföljdt, utförligt kostnadsförslag till nybyggnad 
å sagda tomt. Den 18 december samma år inläm nade förste in 
tendenten Dalil till nämnden de infordrade ritningarna med två
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alternativ, båda slutande å ett kostnadsförslag af 100,000 kr. Af 
dessa bägge alternativ ansåg nämnden det med nr 2  m ärkta, en 
nybyggnad med affärslokaler i bottenvåningen och källaren samt 
bostadsvåningar i liela det öfriga huset, vara det fördelaktigaste. 
Efter att vid samm anträde den 21 december samma år ha bord
lagt frågan, beslöt nämnden därpå vid samm ankomst den 2 1  

januari 1909, sedan på grund af bifogad arbetsbeskrifning och 
kostnadsförslag anbud å byggnadsarbetet af Dahl från tre bygg
m ästare infordrats, att — under förutsättning af nådigt tillstånd 
att företaga nybyggnaden — antaga lägsta anbudet, byggmästare 
G. Thoréns, slutande å 8 6 , 2 0 0  kr. Underdånig skrifvelse i ämnet 
afläts den 1 0  februari, med hemställan att för ändam ålet få upp- 
låna och i den Gieseckeska donationens båda egendomar, af hvilka 
den andra har nr 7 i kvarteret Lammet i Klara församling och 
adressnum ret 59 vid Drottninggatan i Stockholm, inteckna en 
summ a m otsvarande den beräknade byggnadskostnaden, eller 
1 0 0 , 0 0 0  kronor, med tillägg af ett belopp af 1 0 , 0 0 0  kronor till 
betäckande under byggnadstiden af kostnader för brandförsäkring 
m. m. Sedan på grund af nådiga remisser öfverintendentsämbetet 
och justitiekanslärsäm betet afgifvit underdåniga utlåtanden i saken, 
täcktes Eders Kungl. M aj:ti nådigt bref den 27 maj 1909 bemyndiga 
näm nden att, i hufvudsaklig enlighet med de företedda ritningarna 
och med däri af öfverintendentsämbetet förordade jäm kningar, 
företaga ombyggnad af ifrågavarande fastighet n:r 1 1  Holländare
galan, med rättighet för nämnden att under arbetets utförande göra 
sådana smärre afvikelser från ritningarna, som af näm nden kunde 
pröfvas erforderliga och ändamålsenliga och som ej föranledde 
öfverskridande af kostnadsförslaget. Och skulle näm nden äga 
upptaga det begärda lånet, som i lämplig proportion skulle för
delas å donationens båda fastigheter.

Byggnaden, hvars påbörjande genom storstrejken något för
dröjdes, hade vid årsskiftet uppförts till takåsen och beräknas vara 
färdig till inflyttning den 1 oktober 1910.

U n d e r s tö d  å t  s m ä r r e  k o n s t -  o c h  k u l t u r h i s t o r i s k a  
m u s e e r .  1 nådig remiss den 8  okt. 1909 befallde Eders Kungl. 
Maj:t Kgl. vitterhetsakademien och Nationalmusei näm nd att hvar 
för sig afgifva underd. utlåtande med anledning af en af svenska
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museimannaföreningen i underd. skrifvelse den 23 sept. gjord an
hållan, att Eders Kungl. Maj:t hos riksdagen täcktes äska ett årligt 
anslag af 15,000 kr. till understödjande af de smärre konst- och 
kulturhistoriska m useerna inom riket. Med anledning häraf för
klarade näm nden sig i underd. skrifvelse den 18 de c- samma år 
finna det högeligen önskvärdt, att sagda museer hugnades med 
statsunderstöd. Dock ansåg sig nämnden, i betraktande af det 
outredda skick, hvari frågan från museimannaföreningen utlämnats, 
ej kunna yttra sig om storleken af det för ändam ålet erforderliga 
beloppet. Ej heller kunde nämnden instäm m a i de väl ensidiga 
villkor, som föreningen i fråga ansett sig böra uppställa för att 
ett museum skulle kunna komma i åtnjutande af eventuellt stats
anslag — villkor, som gjorde det så godt som omöjligt för hvarje 
annat museum än ett fornminnesmuseum att erhålla något stats
understöd. I det outredda skick, hvari frågan sålunda blifvit 
Eders Kungl. Maj:t förelagd, ansåg sig näm nden därför icke böra 
nu tillstyrka statsunderstöds beviljande för ändamålet.

B e s ö k e n  på de olika m ånaderna fördelas å söckendagar 
sålunda:

1
M å n a d

1
Fridagar Bet.-dagar M. frikort Summa

;

j Januari..............................
i

5,174 592 379 6,145 •
i Februari........................ 6,271 1 951 521 7,743
! Mars.................................... 5,714 925 455 7,094
A pril..... ............................. 5,932 1,222 615 7,769
Maj...................................... 3,349 465 448 4,262

1 Juni..................................... 5,884 1,107 206 7,197
! Juli ..................................... 10,277 3,524 336 14,137
Augusti............................... 7,884 1,514 181 9,579i 1

j September....... ................. 4,289 1,539 445 6,273 [
Oktober.............................. 3,101 497 370 3,968 !

i November......................... 3,430 405 518 4,353
December.......................... 1,857 270 226 2,353 |

Summa j 63,162 | 13,011 4,700 80,873 |
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Besöken å söckendagar framgå af följande siffror:

1 1909 1908 1907 1906 1905

Fridagar..................... ....................... 63,162 51,591 44,818 48,923 51,527 I
Betalningsdagar........ ....................... i 13,0111 ' 10,589 9,090 9,740 9,006
Fri kort....................... <1,608 \ 4,581 5,014 5,188 j

Summa 80,873 66,788 j 58,489 63,677 65,721 |

Samlingarna ha, i enlighet med nämndens beslut, från och med 
den 15 april till och med den 15 september hållits öppna hvar
dagar till kl. 4 och söndagar till kl. 5 e. m.; under den öfriga 
delen af året såsom vanligt.

S tu d ie r  o c li k o p ie r in g ’. F ritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats 475 personer, hvaraf 241 män och 234 kvinnor. 

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

| Män...........................................................
Kvinnor....................................................

1908 1907 1906 1905
|

1904 |

|
215
205

208
223

119
223

!
| 218 

232
228
2 2 2

Tillsammans 420 i 442 450 1 450

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa för år 1909 sålunda:

Kopiering i konstafdclningen.........
Teckning i skulptursamlingen......

» i konstslöjdsamlingen....
Studier i allmänhet.........................

44
15
43

139

| 30 
1

108
95

74
16

151
234

Tillsammans 241 234 1 475
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De personer som erhållit denna tillåtelse aro:

1 Män Kvin
nor

Sum
ma j

| Konstnärer, tecknare.................................................... 63 71 134
Lärjungar vid k. konsthögskolan............................... 44 30 74

» » öfriga högskolor................................... 24 7 31
> » tekniska skolan.................................... 34 94 128

» enskilda konstnärer.............................. 16 6 2 2

Yrkesidkare.................................................................... 38 9 47
; Litteratörer och konstvänner..................................... 2 2 17 39

Tillsammans 241 234 475 |

Af under året kopierade m ålningar komma På:

a) italiensk-spanska skolan ............  4 kopior efter 2 konstverk.
b) nederländsk-tyska » .........  24 » » 18 . »

c) franska » ............  18 » » 1 1 »
d) dansk-norska » ............  1 1 » 7 »
e) svenska » ............. 74 » » 54 »

Tillsammans 131 kopior efter 92 konstverk.

(Motsvarande siffror under år 1908: 133 kopior efter 102 konst
verk.)

Af de kopierade konstverken ha nr 1678, »Stridande orrtuppar», 
af B. Liljefors, återgifvits 9 gånger och nr 1141, J. M. Nattiers 
porträtt af m arkisinnan de 1’Opital, samt nr 1626, »Vid hafvet» 
af Alfr. Bergström, hvardera 4 gånger.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 8 6 8  studiebesök 
tillhandahållits 2,882 nr volymer, portföljer och enskilda blad 
(föregående resp. 848 och 2,865). För illustrationsändam ål ha 
fotograferats 381 nr (föregående år 568 nr.)

Å konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 664 gånger vid 657 studiebesök.

Motsvarande siffror för de fyra närm ast föregående åren voro 
181 och 173 (1908), 521 och 507 (1907), 529 och 507 (1906), 574
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och 461 (1905). Den stora tillväxten i studiebesöken i konst- 
slöjdafdelningen i jämförelse med år 1908 har sin förklaring 
däraf, att sistnämnda år Nordiska museet öppnade sina sam 
lingar, som då företrädesvis drogo de kopierande dit.

S a m lin g a r n a s  f ö re v is a n d e .  På uppdrag af intendenten och 
sedan notiser därom i de dagliga tidningarna varit införda, bör
jade e. o. amanuensen W ettergren den 1 1  oktober m åndagar, tors
dagar och lördagar en serie förevisningar för allmänheten af gra
fiska blad från olika tider jämte en skildring af gravyrkonstens 
teknik ocli historia samt e. o. amanuensen Gauffin den 15 ok
tober, onsdagar och fredagar en serie förevisningar af franska 
målningar, därvid samtidigt föreläsande om fransk målarekonst. 
Båda förevisningsserierna fortsattes till årets slut och voro flitigt 
besökta.

8<»



Ekonomi. Sammandrag- af räkenskapen 1909.

Behållning Inkomster Summa Utgifter 1909 Ät er leve Behållning | Smnma
från 1908 1909 ; rer ing till 1910

A. Allmänna medel.

77: 40 (50,900: — 60,977: 40 Ordinarie statsanslag............ 60,177: 40
|

800: — 60,977: 40 i
7 i

7,604: 87 25,386: — 32,990: 87 ö fri ga statsanslag................. 24,199: 92 : 25 8,790: 70 32,990: 87
782: 48 6,514: 50 7,296: 98 Förevisningsmedel................. 5,894: 35 ----- 1 1,402: 63 7,296: 98

2,807: 42 1,802: 40 4,609: 82 Katalogmedel......................... 2,619: 27 — - ; 1,990:55 4,609:82 i
1,484: 50 694: 81 2,179: 31 Gripsholmsmedel.................. 1,151: 6 8 i —  | 1,027. 63 2,179: 31

iProvision å försäljningen af
i 60: 60 60: 60 ! fotografier i nationalmuseum 60: 60 i  —  ! ; 60: 60 |

I  12,756: 67 : 95,358:31 108,114: 98 95,103: 22 —: 25 14,011:51 108,114: 98
B. Enskilda medel I

! 313,631: 13 18,377: 02 | 332,008:15 J. S. Gieseckes donation..... 19,643: 74 — 312,364:41 332,008:15
105,666:89 4,649: 09 1 110,315:98 J. H. Scharps donation...... 9,240: - 101,075: 98 j 110,315: 98
11,124: 47 421: 22 11,545: 69 Jacques Lamms prisfond.... 1,294: 18 — 10,251:51 11,545:69
11,437:67 435: 74 11,873: 41 j Jacques Lamms stipendiefond 983: 31 — 10,890: 10 11,873: 41

i  13,343:30 5,527: 32 18,870: 62 i Femårsfonden....................... — | 18,870: 62 ; 18,870: 62
Gåfva till konstsamlingarnas

618: 54 618: 54 ökande 618: 54 -  I 618:54i — i
455,203:46 30,028: 93 ' 485.232:39 31,779:77 453,452: 62 485,232: 39
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Katalogmedlens ökning utgör 1,802: 40.

försäljning af lilla svenska m ålningskatalogen............  kr. 1 ,0 0 0 :
» » franska målningskatalogen ......................  » 225: —
» * skulpturkatalogen ........................................ » 247: 50

» vägledning i konstslöjdsainlingarna 225:
Aftryck af kopparp låtar......................................................  » 79:
Influtna genom bokhandeln..............................................  25: 90

Enskilda medel:
Summa kr. 1,802: 40

1) J. S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresm edel........................................................................  kr. 17,925: —
räntemedel o. d .  ............................................................  » 451: 02

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 146,507: 96
liar m inskats med kr. 1,190: 02.

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 af konstsam lingarna ha utgifvits kr. 3,538: 80.
Af årets behållning öfverföres till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 2,364: 41.
2) J. II. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 

fortfarande placeradt i J. S. Gieseckes donations fastighet.
Till inköp för konstsam lingarna ha utgifvits kr. 9,200.
De disponibla medlen vid 1909 års slut kr. 1,075: 98.
3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 

11,124: 47, utgjorde vid årets slut kr. 10,251: 50. Under året är 
utbetaldt ett pris till A. Hahr å kr. 1,289: 18.

4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 11,437: 67, utgjorde vid årets slut kr. 10,890: 10. Under året 
är utbetaldt ett resestipendium till O. Granberg, kr. 978: 31.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 13,343: 30, 
utgör vid årets slut kr. 18,870: 10.

Stockholm den 15 mars 1910.
Underdånigst

L u dv. L o o s trö m .
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Förteckning öfver skulpturarbeten m. m. i Nationalmuseum. 1 2  uppl. 
Stockh. 1 9 0 7 . Pris 5 0  öre.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor och vatten
färg i Nationalmuseum. 2 0  uppl. Stockh. 1 9 0 8 . Pris 5 0  öre. 
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Pris kr. 3 . 2 :dra afdelningen. Nordiske mästare. Illustrerad. 
Stockh. 1 8 9 7 . Pris kr. 2 : 5 0 .
Notice descriptive des tab leaux  du musée national de Stock
holm. I. Maîtres étrangers (non—Scandinaves). Troisième
édition. 1 9 1 0 . Illustrée. Pris kr. 5 .
Nationalmusei konstskatter utförda i ljustryck af Generalstabens 
litografiska anstalt, med text. Häft. I—XXV. Pris kr. 1 2 5 . 

Looström, L. Från Nationalmusei konstslöjdsamling. 2 5  pl. med 
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