
M E D D E L A N D E N  F U Ä N

STATENS

KONSTSAMLINGARS
TILLVÄXT och  FÖRVALTNING

1 9 10

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE

AFGIFVEN AF

NATIONALMUSEI INTENDENT

CENTRALTIVYCKERIET, STOCKHOLM. 1911.

¡li
d





MEDDELANDEN FRÅN NATIONALMUSEUM 35.

STATENS
KONSTSAMLINGARS

TILLVÄXT o c h  FÖRVALTNING 

1910

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

AFGIFVEN AF

NATIONALMUSEI INTENDENT



C E N T  RAT ,T R Y  C KE III E T , STOCKHOLM 1 9 1 1 .



TILL KONUNGEN.

I underdånig skrifvelse af den 15 oktober 1909 inlämnade 
Nationalmusei nämnd till Eders Kgl. Maj:t ett förslag till ny stat 
för Nationalmusei konstafdelning med underdånig anhållan, att
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Eders Kgl. Maj:t täcktes till 1910 års riksdag aflåta nådig propo
sition i öfverensstämmelse härmed. Då detta nämndens förslag 
icke föranledt någon Eders Kgl. Maj:ts åtgärd, ingick nämnden 
den 14 oktober 1910 med en underdånig anhållan, att Eders Kgk 
Maj:t täcktes framlägga detsamma till 1911 års riksdag, och vå 
gade nämnden såsom stöd härför erinra, att Nationalmusei nu 
gällande stat är af år 1880 och att sålunda trettio år förflutit se
dan densamma fastställdes. Nämnden ansåg sig icke behöfva när
m are utveckla, huru  under denna tidrymd en afsevärd prisstegring 
ägt rum  på så godt som alla områden. Det som år 1880 var en 
skälig aflöning har till följd häraf och genom penningvärdets 
sjunkande blifvit otillräckligt. Prisen å konstverk ha likaså afse- 
värdt stigit, så att de för inköp anslagna medlen ingalunda upp
fylla ens lågt ställda anspråk. Konstsamlingarna ha ansenligt 
ökats såväl genom gåfvor som inköp, så att de för samlingarnas 
vård och underhåll anvisade beloppen icke heller de fylla behof- 
ven. Detsamma gäller anslagen för underhåll af golf och fönster 
sam t brännm aterial m. m., för hvilket allt närm are redogöres i 
näm ndens ifrågavarande underdåniga skrifvelse. Visserligen har, 
såsom i densamma också framhålles, i 1880 års stat en del för
ändringar under de gångna åren gjorts, såsom t. ex. i fråga om 
vaktbetjäningens aflöning, hvarjämte tillfälliga löneförbättringar 
gjorts i form af dyrtidstillägg, provisoriskt aflöningstillägg m. m. 
För att Nationalmusei konstafdelning skall kunna fylla sin upp
gift och dess tjänstem än och betjänte må kunna arbeta utan tryc
kande ekonomiska svårigheter, är det dock nödvändigt att konst- 
afdelningen erhåller ny stat, i enlighet med det förslag, nämnden 
för Eders Kgl. Maj:t i underdånighet framlagt.

Nämnden erinrade därjämte om den underdåniga skrifvelse, 
näm nden den 31 maj 1902 till Eders Kgl. Maj:t aflät rörande det 
trängande behofvet af ökadt utrymme för Nationalmusei sam 
lingar. I sina underdåniga årsberättelser har Nationalmusei inten
dent så godt som hvarje år, som sedan dess förflutit, påvisat, 
huru  statens i Nationalmuseum förvarade konstsam lingar lida af 
dessa sorgliga utrymmesförhållanden och fram hållit alla de olägen
heter, som vållas af detta tillstånd. På grund häraf anhöll näm n
den, att äfven denna utrymmesfråga måtte blifva föremål för 
Eders Kgl. Majits nådiga åtanke och att nådig skrifvelse måtte i
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enlighet med nämndens förslag framläggas för 1911 års riksdag. 
Såsom skäl härför anförde nämnden följande:

Konsten har under de senare åren i allt högre grad blifvit en 
kulturm akt i det moderna samhället. Icke minst gäller detta vårt 
land. Också har krafvet på ökade uppoffringar från statens sida 
för konständam ål af andra civiliserade stater erkänts vara ett be- 
rättigadt, för att icke säga ett oafvisligt kraf. En bekräftelse härpå 
gifves i de stora anslag, som i de flesta af dessa stater på senare 
åren anvisats särskildt för uppbyggandet af nya eller tillbyggandet 
af de gamla konstmuseerna. — Den svenska staten är i detta af- 
seende en efterblifven stat. Det är nu närm are femtio år sedan 
Nationalmuseum öppnades. Under denna tidrym d ha konstsam 
lingarna, som sagdt, ansenligt vuxit, allt större och större skaror 
såväl af vårt eget folk, som ock af främ lingar ström ma hvarje år 
till museet, där trängseln med hvarje år ökats och utrym m et i 
följd häraf med hvarje år m inskats såväl för själfva samlingarna 
som för allmänheten. Det bland folket stigande konstintresset 
icke mindre än vår moderna svenska konsts starka och glädjande 
utveckling fordra att något göres från statens sida för att afhjälpa 
dessa missförhållanden.

Det var i djup känsla af sitt ansvar som Nationalmusei nämnd 
ansåg det vara sin oafvisliga plikt att i underdånighet framlägga 
dessa sina redan förut framlagda förslag såväl rörande ny stat 
som ökadt utrym me för museet. Väl vore, om desamma komine 
att under den närm aste framtiden föranleda någon Eders Kgl. 
Maj:ts åtgärd.
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Samlingarna.
Skulptursamlingen (Göthe, Brising) liar ökats med 37 nr, af 

hvilka 32 genom köp och 5 såsom gåfva.

A . K ö p .

Sept. 12. Stuck, Franz von, tysk, f. 1863:
»Atlet», statyett i brons, sign. Franz Stuck. N. M. 

nr 1025.
Dec. 7. 29 färglagda gipsafgjutningar efter mindre, till största 

del skulpterade föremål, funna på Kreta (Knossos) un
der senare år och härstam m ande från omkr. midten af 
2:dra årtusendet före Kr.

Dec. 30.
N. M. gipsafgjutningssaml. nr 497.

Edström, David Em., svensk, f. 1873:
Manshufvud, i brons, sign. David Edström i9t(). N. M. 

nr 1028. Statsinköp.
Herkules som liten, figurin i brons, sign. David Ed

ström 1900. N. M. nr 1029. Statsinköp.

B . G å ivo r.

Mars 7. Af ett antal privata personer genom doktor Helmer
Key:

Milles, Y. Karl E. A:son, svensk, f. 1875:
Herm af gammal ek med porträtthufvud af förfat

taren Oskar Levertin, sign. C. Milles sculp. Utförd 1910. 
N. M. nr 1022.

» 26. Af grosshandlaren Per M. W ikström :
Fallstedt, Ingel, svensk, f. 1848, f  1899:
Porträttbyst i bronserad lera af landskapsm ålaren 

Alfred W ahlberg. Sign. I. Fallstedt Paris 1877. N. M. 
nr 1023.
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Sept. 12. Af friherrinnan Em ma Tigerhielm (skalden Esaias Teg
nérs dotterdotter) i testamente:

Qvarnström, Karl Gustaf, svensk, f. 1810, f  1867: 
Porträttstatyett i gips af skalden Esaias Tegnér; kopia 

i förminskad skala af bronsstoden i Lund. N. M. nr 
1024.

Okt. 14. Af med. licent. I. Berghman i testamente:
Byström, Johan Niklas, svensk, f. 1783, f  1848: 
Porträttbyst i m arm or af belgiske finansmannen La- 

bouchère. N. M. nr 1026.
Dec. 30. Af Svenska Slöjdföreningen:

Lindberg, J. Erik, svensk, f. 1873:
Plakett till minne af Allmänna svenska utställningen 

för konstliandtverk och konstindustri 1909 i Stock
holm. Sign. Erik Lindberg. N. M. nr 1027. I två ex. : 
ett i silfver och ett i brons.

Till den konsthistoriska forskningens mest epokgörande upp
täckter under senare tider höra som bekant fornfynden på Kreta 
från det 2:dra årtusendet före Kristus. År 1909 förvärfvade Na
tionalmuseum, såsom i förra årsberättelsen nämndes, ett antal 
kopior efter föremål funna bland ruinerna till palatset vid Hagia 
Triada nära Faestos. Under år 1910 har Nationalmuseum ökat 
sin lilla fornkretiska samling genom inköp af ett antal afbild- 
ningar af mindre fyndföremål från kung Minos’ palats vid Knos
sos. De märkligaste af dessa torde vara några djurfram ställ
ningar i relief, utm ärkta genom sitt känsliga naturstudium , samt 
några kvinnostatyetter (»Ormgudinnan», »Prestinnan»), som öfver- 
raska icke blott genom sin naturalism  utan också genom sitt mo
derna tycke, särskildt hvad dräkterna beträffar.

E tt modernt arbete af utländsk konstnär, som Nationalmuseum 
förvärfvat, är »Atleten», den från flera utställningar och museer 
bekanta bronsstatyetten af den berömde m im chenkonstnären Franz 
von Stuck, hvilken på samma gång ¿ir målare, skulptör och et- 
sare. Statyetten är ett praktprof på atletisk formgifning. Vårt 
exemplar är detsamma som skulptören själf sände till den inter
nationella konstutställningen i Stockholm (Djurgården) 1897. An
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dra exemplar finnas i muséerna i Berlin, Budapest, Hamburg 
m. fl. ställen.

Af de svenska skulpturverken torde i första rum m et böra fram 
hållas Levertinsbysten af Carl Milles. Strängt taget är den icke 
en byst, utan endast ett hufvud eller en ansiktsm ask i kolossal 
skala (själfva ansiktet är en half meter högt), satt som krön på 
en fyrkantig pelare, i ett stycke med den, korteligen ett slags 
herm .

Första intrycket är: en bild, hitflyttad från något fornsemitiskt 
tempel, bortom allt hvad hellenisk-romersk konstkultur heter. I 
så strängt arkitektonisk stil tyckes den vara utförd. Konstnären 
har tydligen icke velat ge ett realistiskt porträtt. Alla smådetaljer 
i ansiktet äro bortstrukna. Endast de stora dragen kvarstå. Huf- 
vudet är riktadt rätt framåt. De stora ögongloberna stirra rakt 
ut, liksom såge mannen med tungsint grubbel in i en okänd 
rym d, själf en vision från en sällsam drömvärld.

Vid närm are granskning visar sig dock arbetet i sin stränga 
stilisering vara utfördt med en formkännedom och en formkänslig
het, som äro helt moderna, och en m jukhet i behandlingen af 
det hårda materialet, som är beundransvärd.

Carl Milles har en bland våra skulptörer enastående sympati 
för eller åtminstone enastående förmåga att gifva ett visionärt ut
tryck åt de bilder han fram m anar från urtiden eller forntiden 
(Jätteödlorna, Sturemonumentet, den gamle och bleke Gustaf Vasa 
i Nordiska museet), — för öfrigt ett rent modernt drag i sam 
tiden, — man tänke på det nyvaknade och lifliga intresset ute i 
Europa för allt slags arkaisk konst.

Till denna idékrets hör ock, konstnärligt sedt, Levertins-hermen. 
Man ville helst ställa den i något slags tempelnisch i gammal
orientalisk stil — icke grekisk-romersk eller renässans — ostörd, 
i en tyst värld för sig, för att den riktigt skulle kunna verka med 
hela det stämningsfulla allvar och den helgjutenhet, hvarm ed den 
är komponerad.

Till det säregna intryck, som arbetet gör, bidrager ock själfva 
m aterialet: gammal ek i mörk silfvergrå ton, tagen ur en bjälke, 
som i långa tider legat i vattnet i Hamburgs hamn.

Af andra svenska porträttskulptörer, som redan förut varit 
representerade i muséet, men af hvilka nya arbeten förvärfvats,
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må nämnas Ingel Fallstedt med en Alfred W alilberg-byst samt 
medaljören Erik Lindberg med en m innesplakett öfver den stora 
utställningen i Stockholm (Djurgården) 1909, prydd med H. Iv. H, 
Prins Eugens bild.

Ett nytt namn åter är David Edström (f. 1873), af hvilken National
museum genom statsinköp på Konstnärsförbundets utställning i 
Berlin (i oktober) förvärfvat två arbeten i opatinerad brons, det 
ena ett karakteristiskt m anshufvud i något mer än naturlig stor
lek, det andra en liten statyett: »Herkules som liten».

Bägge dessa arbeten ha fått plats i det s. k. bronsrum m et (for
dom det sergelska skissrummet), som under året omordnats, i 
museets mellan våning. För att bättre disponera den vackra och 
num era ganska rikhaltiga samlingen af m oderna bronser ha dessa 
fördelats i två grupper: till vänster om ingången de utländska 
verken, af Rodin, Meunier, Dubois, von Stuck, Vigeland m. il., 
till höger de svenska. I en särskild m ontre äro de smärre arbe
tena sammanförda. Dock har i brist på utrym me delningen mel
lan svenska och utländska arbeten icke kunnat helt genomföras, lika
som utrym mesbristen öfver hufvud taget lagt oöfverstigliga hinder 
i vägen för en fullt tillfredsställande anordning af denna samling. 
Konstverken äro för många i den tyvärr otillräckliga lokalen, här 
liksom i muséets öfriga afdelningar.

Glasskåpet med Bouchardons vaxskisser och annan sm åskulptur 
från 1700-talet, hvilket förut haft sin plats i nuvarande brons
rumm et, har utflyttats i den svenska m arm orsalen och inställts 
i en af de niscliartade afdelningarna, där de Sergelska gips
bysterna stå.

T a fv e ls a m lii ig e n  (Göthe) har ökats med 32 nr, däraf 11 genom 
köp och 21 såsom gåfva. Af dessa ha med hufvudsamlingen 
(»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 18 nr, med samlingen 
af m iniatyrer, pasteller m. m. 4 nr; 10 tillhöra förrådet.

A . K ö p .

Jan. 31. Bartels, Hans von, tysk, f. 1856:
»Vid Dynerna», gouachemålning, sign. Hans Bartels 

1900. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 322.
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PI. 1. VATTENFALL I SMÅLAND.
190X233 cm . O ljem ålning a f S. Markus Larson. 1856.

Mars 17. Ekström, Per, svensk, f. 1844:
»Solnedgång öfver ödemarken», motiv från Öland, 

oljemålning, sign. P Ekström. N. M. nr 1700. Statsinköp. 
» » Jansson, Eugène F., svensk, f. 1862:

»Motiv från Timmermansgatan» (i Stockholm), olje
målning, sign. Eugène Jansson i 899. N. M. nr 1701. 
Statsinköp.

Jun i 15. Hesselbom, J. Otto, svensk, f. 1848:
»Vårt land», motiv från Dalsland, oljemålning, sign. 

O. Hesselbom Î902. N. M. nr 1704. Statsinköp.
» » Pauli, Hanna, f. Hirsch, svensk, f. 1864:

»Frukostdags», oljemålning, sign. Hanna Hirsch 87. 
N. M. nr 1705. Statsinköp.
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Juni 15.

» »

Okt. 14.

Dec. 7.

» 30'.

Edelfelt, Albert, finne, f. 1854, f  1907:
Drottning Blanka, vattenfärgsmålning på tecknad 

grund; delvis ofullbordad. N. M. tafvelsamks kat. Bih. 
nr 323.
Molyn, Pieter, holländare, f. 1595, f  1661:

Landskap med figurer, oljemålning, sign. P. Molyn fe 
1657. N. M. nr 1707.
Saltza, Karl Fredrik von, svensk, mest verksam  i Nord
amerika, f. 1858, f  1905:

Porträtt i hel figur af konstnärens unga dotter, olje
målning, sign. von Saltza 1896. N. M. n r 1712. 
Sjöberg, J. Axel, svensk, f. 1866:

»Hummelskär», motiv från Stockholms skärgård, olje
målning, sign, Axel Sjöberg. N. M. nr 1716. Stats- 
inköp.
Staaff, Karl Teodor, svensk, f. 1816, f  1880:

Porträtt i bröstbild af Markus Larsons m or fru Eva 
Sofia Larson, f. Fridm an (f 1861), oljemålning, ofull
bordad. N. M. nr 1717. Till inköpssum m an har m å
larens dotter änkefru Em m a Heilborn bidragit med 
hälften.
Bergh, S. Richard, svensk, f. 1858:

»Morgon», interiör med två helfigurer, målad 1887. 
N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 327.

B . G åfvor.

Mars 7. Af bokförläggaren K. O. Bonnier och hans familj: 
Bonnier, Eva F., svensk, f. 1857, f  1909:

»Reflex i blått», interiör med två figurer, oljemålning, 
sign. Eva Bonnier 87. N. M. nr 1702.

April 7. Af konstnären själf: Fjsestad, Gustaf A., svensk, f. 1868: 
»Vinterafton vid en älf», oljemålning, sign. G.Fjcestad 

1907, Värmland. N. M. nr 1703.
Jun i 15. Af dödsboet efter fröken Ida Hagberg enligt hennes i 

lifstiden uttalade önskan :
Lundberg, Gustaf, svensk, f. 1695, f  1785. H ansatelier:
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Juni 15.

Porträtt i bröstbild af landshöfdingen F. U. Insen- 
stjerna (f. 1723, f  1768). Pastell. N. M. Förråd nr 268. 
Gripsh. nr 1836.

Porträtt i bröstbild af den föregåendes fru, Charlotte 
Kjerrman. Pastell. N. M. Förråd nr 269. Gripsh. nr 
1837.
Af änkefru Heléne Arfwidsson, f. Johnsson (den porträt
terades sonhustru), i testamente:
Troili, G. Uno, svensk, f. 1815, f  1875:

Porträtt i bröstbild af författaren Nils Arfwidsson (f. 
1802, t  1880), oljemålning, sign. G. U. Troili 1870. N. 
M. nr 1706.

» » Af järnkram handlaren H. V. Olsson i testamente: 
Winge, Hanna, f. Tengelin, svenska, f. 1832, f  1896: 

»Anders och Brita», oljemålning, sign. Hanna Winge 
1871. N. M. Förråd nr 270.

» >> Af änkefru Lotten Elers i testamente:
Potuyl, Hendrik, holländare, omkr. 1639—41:

Det inre af ett kostall med figurer, oljemålning, sign. 
Potuyl 1671. N. M. Förråd nr 271.

Grönsaksförsäljerska, motstycke till föregående. N.M. 
Förråd nr 272.

Okänd nederländsk målare i P. Aertsens och J. Bueck- 
eleers art:

Grönsaks- och m atvaruhandel, oljemålning. N. M. 
Förråd nr 273.

Sept. 12. Af fröken L. M. J. Mimaut i testamente:
Thaulow, Fritz, norrm an, f. 1847, f  1906:

»Vid kusten», norskt landskap, oljemålning, sign. 
Frits Thaulow Paris 79. N. M. nr 1708.

Okt. 14. Af f. d. kommerserådet frih. H. Rehbinder,
Woge, Daniel?, hofmålare i Mecklenburg, f  omkr. 1805: 

Porträtt i knästycke af generallöjtnanten frih. Vilh. 
Carpelan (f. 1700, f  1788). Oljemålning. N. M. Förråd 
nr 274. Gripsh. nr 1840.

» » Af med. lic. G. Berghman i testamente: 
Hackert, Jakob Philipp, tysk, f. 1737, f  1807:
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Slottsdamm vid Karlberg 1764, oljemålning, sign. 
Hackert. N. M. Förråd nr 275.

Slottsdamm vid Karlberg 1764, motstycke till föregå
ende, oljemålning, sign. J. P. Hackert fecit. N. M. För
råd nr 276.

Okt. 14. Krafft, Per, d. ä., svensk, f. 1724, f  1793:
Gum m porträtt i bröstbild, oljemålning, sign. Krafft P. 

1768. N. M. nr 1709.
» » Kiörboe, Karl Fredrik, dansk-svensk, f. 1799, f  1876:

Två räfvar i vinterlandskap, oljemålning, sign. Kiörbo. 
N. M. Förråd nr 277.

» » Monnoyer, Jean Baptiste, fransman, f. 1634, f  1699:
Skulpterad vas med blomstergirland, oljemålning. 

N. M. nr 1710.
Skulpterad vas med blomstergirland, oljemålning, 

motstycke till föregående. N. M. nr 1711.
» » Frsenckel, Liepmann, tysk, verksam i Sverige, f. 1772,

f  1857:
Porträtt i bröstbild af kom merserådet G. Berghman, 

m iniatyr i gouache, sign. Fränekel P. 1803. N. M. taf- 
velsamks kat. Bih. nr 324.

Dec. 7. Af änkefru Anna W allenberg i testamente:
Larson, S. Markus, svensk, f. 1825, f  1864:

Vattenfall i Småland, stor oljemålning, sign. M. Larson 
1856, Paris. N. M. nr 1713.
Troili, G. Uno, svensk, f. 1815, f  1875:

Porträtt i hel figur af bankdirektören A. O. W allen
berg, oljemålning. N. M. nr 1714.

» » Af arfvingarna efter änkefru Anna W allenberg:
Troili, G. Uno, svensk, f. 1815, f  1875:

Porträtt i hel figur af fru Anna W allenberg, f. von 
Sydow, oljemålning, sign. Tr 1870. N. M. nr 1715.

Bland de under året tillkom na trettiotvå m ålningarna äro de 
svenska både talrikast (19) och utan jämförelse intressantast.

Äldst, om m an bortser från ett par pastellporträtt u r Gustaf L und
bergs atelier, är gum m porträtt et af Per Krafft d. ä., en af den äldre 
tidens målare, som ännu icke kan anses vara fullt tillfredsstäl
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lande representerade i statens galleri. Dock ger den nu förvärf- 
vade bilden, om den också icke i koloristiskt hänseende hör till 
Kraffts allra bästa, genom sin uttrycksfulla skildring af själfva 
ligurtypen en ganska god föreställning om den genreartade ka
raktär, han ofta ger sina porträtt.

F rån  1800-talet möta vi först Markus Larsons stora landskaps- 
tafla »Vattenfall i Småland», en af konstnärens väldigare dukar. 
Själf kallade han den »Statstaflan», på grund af att den liem- 
bjöds och verkligen föreslogs till inköp af staten.

Larson målade sin tafla 1856 i Paris, — samma år som de till 
motiven besläktade men mindre dukarna i Nationalmuseum och 
Göteborgs museum, en period, då han utvecklade sin fulla kraft 
utan att ännu m issbruka den till tomma, rent virtuosmässiga 
bravader, och då han också i den främmande konstvärlden nått 
fram till hela det erkännande, hans konstnärsskap tvifvelsutan 
då förtjänade. Konstnären hade taflan med sig, då han samma 
år, 1856, på hösten återkom till Stockholm och höll egen utställ
ning i Konstföreningens lokal. Målningen mottogs med allmänt 
jubel. Än mer, grefve Baltzar von Plåten väckte en motion vid 
riksdagen, att staten skulle för 10,000 riksdaler banko, ett då för 
tiden oerhördt pris inköpa Larsons beundrade vattenfallstafla, en 
motion, som dock vid den gemensamma omröstningen förkasta
des. (Om taflans historia se en utförlig redogörelse i dr. Ax. 
Gauffins monografi öfver Larson, Sv:s allm. konstförenings publi
kation XVI, II sid. 23.)

I fråga om enhetlig ton och genomförd fin kvalitet når mål
ningen knappast en och annan af museitaflorna, men genom upp
slagets väldighet och föredragets bredd och hrio är den säkerli
gen en af den kraftgenialiske konstnärens märkligaste dukar.

Genom förvärfvet af de tre Troiliporträtten, af Nils Arfwidsson 
sam t A. O. W allenberg och hans fru, har statsgalleriet med ens 
fördubblat antalet af den geniale porträttörens m ålningar i sin 
samling och på samma gång vunnit några af hans pensels mera 
framstående alster.

Porträttet af fru A. M. Hallström, det bästa af dem som museet 
förut ägde, var måladt 1866. De tre nu tillkom na porträtten äro 
allesammans utförda 1870 och tillhöra alltså, liksom redan fru 
Hallströms, konstnärens sista period, då han m ålar med ytterst
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Pl. 2. PORTRÄTT AF FÖRFATTAREN NILS ARFWIDSSON.
71x59 cm . O ljem ålning a f G. Uno T roili. 1870.

lätt och tunn färg mot en neutral, något skim rande grå bakgrund, 
men med lika själfull uppfattning som någonsin förut. Kanske 
fram står han allra mest till sin fördel i skildringen af den gamle 
intelligente Nils Arfwidsson, men äfven fru Anna W allenbergs
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PI. 3. PORTRÄTT AF FRU ANNA WALLENBERG, f.  v o n  SYDOW.
100 x  84 cm . O ljem ålning a f G. U no T roili 1870.

porträtt är utfördt med en målerisk charme, som gör detsamma 
till ett af de bättre kvinnoporträtt som Troili öfver hufvud taget 
har utfört.

Med Richard Berghs pastell »Morgon» samt Eva Bonniers och 
Hanna Hirsch-Paulis oljemålningar »Reflex i blått» och »Frukost
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dags», tre figurmålningar från samma år, 1887, har vårt moderna 
svenska galleri fått ett väl behöfligt tillskott till en \ik tig  histo
risk grupp, som hittills icke varit eller ens ännu är synnerligen 
rikligt representerad i samlingen, nämligen 1880-talets »frilufts
målare» i fransk mening och under franskt inflytande. De bägge 
damernas oljemålningar ha nu blifvit samm anförda med andra 
»blonda» dukar från denna pleinairismens period i ett kabinett, 
där man återfinner kända och vackra dukar af K. Skånberg, A. 
Lindman, Ii. Salmson, P. Ekström, K. Lundberg m. il. Den 
ljusa och friska luftbehandlingen i alla dessa dukar ger åt kabi
nettet ett i ögonen fallande ljust och gladt tycke.

Till 1900-talet åter höra landskapsm ålningar af O. Hesselbom 
(1902), G. Fjæstad (1907), P. Ekström  (1909). Man kan också dit 
räkna Eugène Jansson (»Motiv från Timmermansgatan», dateradt 
1890) — hvilka allesammans behandla svenska motiv: från Dals
land, Värmland, Öland och Stockholm. Ytterst olika som dessa 
dukar äro såväl i fråga om motiv-val som naturuppfattning och 
behandlingssätt hafva de dock ett gemensamt drag: att de äro 
svenskt-originala, första-hands skildringar af Sveriges natur. Olik
heten i deras karaktär och stil beror mera på olikheten i de re
spektive konstnärernas individuella tem peram ent än på något 
direkt inflytande från olika skolor i utlandet.

Både Ekström och Hesselbom ha valt stora motiv: den förre 
en utsikt öfver »Ödemarken» på Öland, den senare en vidsträckt 
vy från Dalsland med Vänern i bakgrunden, bägge landskapen i 
solnedgång. Ekström  har till och med vågat sig på att måla 
själfva ljuskällan, solen, och gjort det med en virtuositet, som gör 
taflan till något i fråga om stark ljusverkan enastående i det 
svenska landskapsmåleriet.

Hesselbom har långt ifrån Ekström s säkra och utvecklade tek
nik. Han är icke egentlig kolorist som denne. Men i sitt 
härvarande stora, i formerna och färgerna stiliserade och väl 
sam m anhållna landskap har han fått in något af det lyriska 
patos, som redan uttalas i den af m ålaren själf valda titeln »Vårt 
land !».

Fjæstad och Jansson därem ot ha behandlat små motiv, men i 
samma stora format. Den förre en bit af en liten älf, som ström 
m ar fram mellan snötäckta stränder. Horisonten är mycket hög,

Å R SB E R Ä T T E L S E  FÖR 1910.

2
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m an ser ingenting af himlen. Rinnande vatten är som bekant ett 
af målarens två älsklingsmotiv (det andra är snö), och detta m å
leriska problems lösning har knappast någonsin lyckats honom 
bättre än i härvarande tafla.

Är Fjsestad en realist med bred, dekorativ läggning, så visar 
sig Jansson i sin nu inköpta tafla (liksom i den redan förut i 
m useum  befintliga) som en afgjord färglyriker. Hans »Motiv från 
Timm erm ansgatan» vill icke vara en sakligt ingående skildring af 
en viss historisk lokalitet. Han ger i stället en stämningsbild med 
en nästan m usikalisk valör, en »nocturne» i blått.

E tt mycket modernt drag i alla dessa fyra landskap är, att de 
sakna allt slags staffage-

Af de ofvan näm nda målarne äro O. Hesselbom, Eva Bonnier 
och Hanna Hirsch-Pauli nu för första gången representerade i 
statens samling. Andra nya svenska nam n för året äro Karl T. 
Staaff (f. 1816), med ett ganska uttrycksfullt porträtt af Markus 
Larsons moder, Hanna Winge, f. Tengelin (f. 1832) med en m in
dre betydande genre i gammal-diisseldorfsk art samt Karl Fredrik 
von Saltza, den 1905 bortgångne svensk-amerikanen, med ett flärd- 
löst, vackert flickporträtt i hel figur.

Nya nam n i den utländska afdelningen äro endast Henrik 
Potuyl, Jean Baptiste Monnoyer samt Hans von Bartels. Af dessa 
m ålare är Potuyl en mycket sällsynt men obetydlig holländsk 
genremålare i A. v. Ostades och C. Saftlevens art; den ena af 
hans två taflor är signerad och daterad 1641.

J. B. Monnoyer är den bekante franske blomstermålaren under 
Ludvig NIV:s epok, hvilken nu i muséets franska sal kom m er att 
företrädas af två solidt målade dekorationsstycken: skulpterade 
vaser med blomstergirlander. Genom sin nederländskt m ustigare 
kolorit bryta de af från den svalare färgskalan i de blomster- och 
stillebenstycken från rokoko-tiden, på hvilka museets franska 
samling är så rik (F. Despor tes, Oudry).

Hans von Bartels slutligen är en ännu lefvande Miinchen-målare, 
hvars gouachemålning »Vid dynerna» ger ett godt prof på hans 
bravurmässiga talang att i gouachetekniken täfla med oljemål
ningens starka effekter, speciellt i skildringen, såsom i härvarande 
tafla, af upprördt vatten och hafsstrandens fuktiga luft-
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Pl. 4. SKULPTERAD VAS MED BLOMSTERGIRLAND.
115x77 cm . O ljem ålning a f J. Baptiste M onnoyer.

Af Albert Edelfelts, den älskvärde, 1907 bortgångne tinnens liand 
har museet, trots gjorda ansträngningar, icke heller i år lyckats 
förvärfva något större ocli mera representativt arbete. Ett litet 
intressant prof på hans vattenfärgmåleri från en tidigare period
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Pl. 5. DROTTNING BLANKA.
30x18.5 cm . V attiuifargsm ålning på tecknad grund a f Albert E delfell.

liar af museet dock blifvit inköpt. Det är en förstudie till den 
1877 i Paris utförda oljemålningen »Drottning Blanka», denna 
tafla, som var Edelfelts första själfständiga komposition och med 
hvilken han först vann rykte. Akvarellen, egentligen en vatten- 
färgsmålning på tecknad grund, är icke alldeles fullbordad, men 
i de fullfärdiga delarna detaljeradt utförd och i så godt som all
ting öfverensstämmande med oljemålningen.



Å R SB E R Ä T T E L S E  FÖR 1910. 21

Den en gång så berömde tyske vedutam ålaren Jacob Philip]) 
Hackert har under året blifvit företrädd af två m indre oljemål
ningar, minnen från hans besök i Sverige 1764* Den 27-årige 
Hackert följde detta år sin gynnare och mecenat, en baron Althoff, 
från det då svenska Stralsund till Stockholm och blef här af den

Pl. 6. SLOTTSDAMM VID KARLBERG 1764.
61x76 cm . O ljem ålning a f  Jacob P h ilip p  Hackert.

förre rekommenderad hos det svenska hofvet: Adolf Fredriks och 
Lovisa Ulrikas. Dessa beställde af Hackert bland annat några 
vyer från Karlberg, hvilket slott då tidtals användes såsom lust
slott af konungaparet (se vidare Goethes utförliga biografi öfver 
hans vän J. Ph. Hackert).

Museets två små oljemålningar framställa parkvyer vid en sedan 
igenlagd slottsdamm vid Karlberg järnle staffagefigurer: Rokoko
herrar och damer, sannolikt tillhörande hofkretsen, lustvandra i
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Karlbergs-parken under en klar sommarhimmel. Landskapet är 
nyktert men ej obehagligt skildrad!, och de små figurerna teck
nade med en så spetsigt detaljerande pensel, att m an skulle kunna 
tro dem vara porträtt.

Af den gamle holländaren Pieter Molyn, en af det stora hol
ländska landskapsmåleriets föregångsmän på 1600-talet, har m u
seum visserligen förut en tafla, som dock icke är en af hans mera 
karakteristiska. Afgjordt bättre kvalitet besitter det 1657 signe
rade landskap, som museum nu inköpt och som fordom tillhört 
den Friesendorffska samlingen.

Det nämndes här ofvan, att man efter tillkomsten af Eva Bon
niers och Hanna Paulis dukar kunnat anordna ett särkildt mål- 
ningskabinett för 1880-talets svenska »friluftskonst». En sådan 
anordning har naturligtvis icke kunnat vidtagas utan motsvarande 
gallring på annat håll Öfver hufvud taget kan sägas, att u trym 
met i tafvelgalleriet num era är så strängt anlitadt, att ingen ny 
tafla kan insättas utan att en annan tages bort.

Gallringen har denna gång gällt svenska m ålningar från 1800- 
talets början, sådana som suttit i den historiska kabinettsföljdens 
två äldsta kabinett. Innehållet i dessa två har nu reducerats, så 
att det blott upptager ett kabinett. Det är visserligen sant, att 
detta tidiga skede af 1800-talet är en af det svenska måleriets 
svagaste perioder. Men å andra sidan måste vidhållas, att endast 
nöden, d. v. s. här bristen på utrymme, framtvungit det steget att 
ur den historiska serien utgallra karaktäristiska och för det histo
riska sam m anhanget behöfliga arbeten af P. Krafft d. y., Lauréus, 
Sandberg, Södermark d. ä. och Palm.

Numera, efter den nya ordningen, börjar alltså kabinettsföljden 
med ett rum, där W ickenberg, O. Södermark och W ahlbom  do
minera, den siste med sin »Gustaf II Adolfs död vid Lützen», 
daterad så sent som 1855.

Restaurering af taflor. Genom konservatorn C. W. Jaens- 
son har följande oljemålning under året restaurerats:

N. M. galleri nr 259.
Restaurering af följande målningar har beslutits:
Grh. nr 500, 942, 1454, 1490, 1517.



PL 7. HOLLÄNDSKT LANDSKAP MED FIGURER.



59x87 cm . O ljem ålning a f P ieter M olyn 1057.
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H andt e  ckiiin g  ss amiin g e n  (Kruse, G au f fin, Wettergren) har 
ökats med 69 nr, hvaraf 42 genom köp, de öfriga såsom gåfva.
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A . K ö p .

Mars 7.
» »

Jun i 15.

» »

» » 
Sept. 12

Dec. 7.

Palm, G. W .: Tillfällighetsskämt, blyerts, 1 nr.
Ljungli, E.: Tuschteckning och klippta silhuetter, 6 nr. 
Edelfelt, Albert: Genre- och figurstudier, blyerts- och 
pennteckningar, 3 nr.
Berger, J. K.: Utsikter från Vaxholm, akvareller, 2 nr. 
Breda, K. F. von: Konung Karl XIII, lavering, 1 nr. 
Hilleström, Per d. ä . : Genrescener, blyerts, 20 nr. 
Masreliez, L. A.: Dekorationsskiss till slottsinteriör, 
akvarell, 1 nr.
Höckert, J., Troili, U., Broling, G.: Blyerts- och skrap- 
teckningar, 7 nr.
Troubetskoy, Paul: Porträtt af skriftställaren J. K. Jan- 
zon (»Spada»), kolteckning, 1 nr.

B . Gåfvor.

Mars 7. Af bokförläggaren K. O. Bonnier:
Bonnier, Eva: Porträttstudie fram ställande Georg Pauli 

och Flickhufvud, modelleradt af W. Åkerman, oljefärgs- 
s kiss er, 2 nr.

April 7. Af professor Oscar Quensel:
Martin, Elias: Genrescener med Bellmanska och där

med besläktade motiv, laveringar, 22 nr.
Dec. 7. Af kapten C. Hellström:

Hellström, C.: Figurstudier, teckningar och akvarell, 
3 nr.

Af teckningarna tillhöra 68 samlingen A, egentliga handteck
ningar, och 1 samlingen B, arkitektur- och ornam entsritningar. 
Samtliga bladen hafva införts i accessionskatalogen och inordnats 
i samlingen. Porträtt utgöras af 5, öfver hvilka lappkatalog upp
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rättats och inordnats i motsvarande katalog öfver graverade 
porträtt.

Bland de under året inkom na bladen, hvilka, med undantag för 
A num m er, samtliga äro utförda af svenska konstnärer, märkes 
ett tjugotal blyertsteckningar af Per Hilleström d. d\, flyktigt ned
kastade genrestudier efter naturen, innehållande bland annat ett 
par blad, å hvilka igenkännas de från åtskilliga af konstnärens 
m ålningar välbekanta dragen af hans dotter.

Ett intressant blad är äfven en pennteckning af K. F. von Breda 
(1759—1818) tydligen föreställande en svensk m onark atläggande 
konungaförsäkran. Det måste vara Karl XIII som döljer sig un
der den för en sextioåring onekligen något ungdomliga masken, 
men hvar den högtidliga akten utspelas framgår ej af denna stolta 
och overkliga slottsinteriör med styrkans imponerande gudinna i 
m äktig silhuett mellan kolonnadens doriska pelare. Blott den 
skisserade bilden af Abraham Dentwetts ärevördiga silfvertron 
fotar på verklighetens mark. Breda byggde som bekant stora för
hoppningar på tvenne kröningsbilder, Gustaf IV Adolfs och Karl 
XIII:s, som ingendera kommo till utförande. Af allt att döma 
ha vi här ännu en af dessa representationsbilder, som konstnären 
till sin grämelse skulle se stanna vid utkastet.

Den lilla samlingen Elias Martin (1739— 1818) tillskrifna lave
ringar innehåller, utom några i konstnärens kända burleska stil 
utförda vignetter till Fredm ans epistlar, en serie illustrationer till 
en anonym dikt öfver Cornelius Tratt, en känd figur från Anna 
Maria Lenngrens diktning (»Min salig man» och »Beflexion!»). 
Utan tvifvel är den föreliggande dikten tillkommen under infly
tande af den snillrika skaldinnan. Någon anledning att tillskrifva 
den henne själf, ger oss ej dess af en utpräglad bacchusdyrkan 
inspirerade strofer.

Bland de nyförvärfvade bladen af J. F. Höckert (1826—1866) 
tinnes en liten akvarellerad blyertsteckning af en lappvagga, studie 
till m ästarens »Huslig scen i en lappkåta» i Nationalmuseum. I 
vaggan skym tar »Lars Johannes i Arjeploug». Bladet är dateradt 
d. 8 juli 1850.

De små silhuetterna af Ernst Ljungli (1854— 1892), duktigt 
observerade och med älskvärd hum or berättade genrescener,



Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖR 1910. 27

skänka i en elegant teknik skuggbilder ur en sorglös värld af 
ungdom och flirt, barn och fänad. I porträttsilhuetten lyckas 
konstnären ej lägga in samma intresse.

De tre bladen med teckningar af Albert Edelfelt (1854—1905) 
visa hur konstnären under aftonens hvilotim m ar med sin rastlösa 
penna lekte fram bilder ur en fantasi, där Fredm an och Fänrik 
Stål delade herraväldet med herrar i svart frack och hög hatt 
och moderna ryska soldater. Från ett af bladen blicka öfver ett 
sabelfäste från finska krigets tid konstnärens nobla drag med den 
djupa, fasta blicken emot oss.

Med sina begränsade tillgångar är det jämförelsevis sällan som 
museum är i tillfälle att förvärfva handteckningar af utländska 
konstnärer. Det är alltså dubbelt anm ärkningsvärdt att under året 
ett blad af den kände ryske skulptören furst Paul Tronbetzkoij 
(f. 1866) införlifvats med samlingarna. Af Troubetzkoys modelle
rade verk torde i Sverige hans porträttbyst af A. Zorn vara mest 
bekant. Den nu inköpta kolteckningen ger två utkast, fas och 
profil, till ett träffsäkert porträtt af den svenske, i Paris bosatte 
publicisten J. K. Janzon (»Spada»).

Handteckningssamlingens afdelning för oljefärgsskisser har till
ökats med två studier ur m ålarinnan fröken Eva Bonniers 
(1857—1909) konstnärliga kvarlåtenskap. Den afgjordt mest be
tydande af dessa är daterad Paris 86 och bär på baksidan på
skriften »Modellhufvudet af W erner Åkerman utfördt och afmåladt 
i Per Hasselbergs atelier». En varm blå dager sveper in flick- 
hufvudet på kavaletten.

Den i gravyrsalen sedan den 28 maj 1909 pågående utställ
ningen af Egron Lundgrens akvareller samt af teckningar, gravy
rer, fotografier och ljustryck efter m ålningar af Roslin, Lafrensen 
och Hall, nedtogs under mars månad, hvarefter den 1 april öpp
nades en Dürer-utställning, läm nande en öfversikt af Dürers hela 
konstverksam het såsom grafiker, tecknare och m ålare och om
fattande hela gravyrsalen. Den innehöll något öfver 500 blad, 
nämligen 20 reproduktioner efter målningar, träsnitt, kopparstick 
och teckningar af Dürers föregångare och lärom ästare: W olgemut, 
Schongauer, Mantegna, Amsterdam-mästaren; 2 originalteckningar 
af Dürer; kopparstick (93 bl.); träsnitt (13l); handteckningsrepro-
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duktioner (33) samt reproduktioner af grafiska blad. Artiklar om 
Dürer-utställningen förekommo i Stockholms Dagblad (den 14 maj 
af G. Götbe) samt i Svenska Dagbladet (den 15 maj, 16, 23 och 
29 juni samt 4 juli af J. Kruse.)

28

Gravyrsamlingen (Looström, Ivruse, Granberg, Gauffin, Wet- 
tergren) har ökats med 286 nr, hvaraf 117 nr genom köp, 143 nr 
såsom gåfva, återstoden på annat sätt införlifvad med sam 
lingen.

A . K ö p .

Mars 7.
» »

Ju n i 15.
>: »

» »

Sept- 12.
» »

Old. 14.

» »

» »

» »

Müller, C.: Litografier, 2 nr.
Bastelaer, R. van: Les estampes de Pieter Bruegel
F ancien. Bruxelles 1908.
Aleander, J. A.: Kopparstick, 3 nr.
Burkmair, H., Vaillant, V-, Dusart, C., Somer, J. van, 
Haas, J. J. G., Debucourt, Ph. L., Frey, J. P. de, Lom- 
bart, P., Sandrart, J. von, Vendramini, Fr., Philips, P., 
Skelton m. fl.: en vald samling grafiska blad, 34 nr. 
Haglund, Rob. : etsningar, 5 nr.
Edelfelt-album. Helsingfors 1906, 1 nr.
David, Fr.: Kopparstick efter oljemålning af A. Roslin, 
1 nr.
Ausstellung von W erken französischer Kunst des XVIII 
Jahrhunderts, veranstaltet von der königlichen Aka
demie der Künste zu Berlin, 1910, Berlin s. å., 1 nr. 
Zeichnungen von Rem brandt Harm ensz van Rijn im 
Budapester Museum der bildenden Künste. 26 bisher 
unveröffentlichte Blatt in Facsim ile-Lichtdruch nach
gebildet. Leipzig 1909, 1 nr.
L’œuvre gravé de Frank Brangwyn. Catalogue dressé 
par Frank Newbolt. Paris et Londres 1908, 1 nr. 
Borgek, L., Cottet, Ch., Israels, J., Lequeux, E., Michl, 
F., Storm van s Gravesande, Suréda, Zeising, W. : ets
ningar, träsnitt, linoleumsnitt och litografier, 11 nr.
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Dec. 6. »Åt solsidan», 32 m ålningar med text af Carl Larsson. 
Stockholm 1910.

» 7. Haid, Handolf, Negges, St. Aubin: Gravyrer, 4 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier, däribland 
etter äldre svenska och utländska m ålningar och andra konstföre
mål å Åkers styckebruk, Gripsholm, Taxinge-Näsby, i München 
samt å de svenska privatsam lingar som under året katalogiserats 
af e. o. amanuensen E. W ettergren samt af herr Nils Sjöberg, 
75 nr (se längre fram!) m. m.

B. G åfvor.

Mars 7.

»

» »

26.

» »

Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1909, 2 ex. (före och med skrift) 

5 nr (2 etsningar, 2 träsnitt, 1 färglitografi), jäm te bilaga: 
Teckningar i Nationalmuseum utgifna af Föreningen 

för grafisk konst. Sergel. Del I (20 blad) 1909, 5 
exemplar, 1 nr.
Af kapten Harald Holm:

Haglund, R .: V. Andrén spelande luta, etsad koppar
plåt, 1 nr.
Af m r Campbell Dodgson:

Moore (Sturge, Th., inv.): Diligentia, Ex libris Camp
bell Dodgson, träsnitt, 2 ex. (före och med skrift), 1 nr. 
Af m ålarinnan fröken W ilhelm ina Lagerholm:

Henry-Ritter-Album mit erläuterndem  Texte von Wolf
gang Müller von Königswinter. Düsseldorf 1863, 1 nr. 
Af Kungl. akadem in för de fria konsterna:

Ett urval af de vid Royal societys of painter-etchers 
and engravers utställning i Konstakademin okt.—nov. 
1909 exponerade bladen, inalles 54 nr, samtliga med 
undantag af 6 nr (af Hägg, A. H., 1 nr, af Molin, Hj., 
5 nr) utförda af engelska konstnärer.
Af konstnären A. H. Hägg:

Hägg, A. H.: Predikstolen i katedralen i Palm a Ma
jorca, etsning; Ung triton, etsning; Edingburgh Castle, 
etsning, 3 nr.
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Sept. 12.

» »

»

Dec. 7.

» »

» 30

Af m r Pierpont Morgan:
W illiamsson, G. C .: Catalogue of the collection of 

jewels and precious works of art, the property of J. 
Pierpont Morgan, London 1910, 1 nr.
Af mrs Catherine Bernstrom, New-York:

Bernström, V.: Träsnitt, épreuves d artiste, 19 nr.
Af herr C. Otto G. W ibom:

Linde, Hj.: Ex-libris, stålstick, 1 nr.
Af »egarinnorna till Olivehults egendom Hilma von 

Platen, Hilma Bergenstråhle, Constance Holmstedt, f. 
Bergenstråhle»:
Linnerhielrn, J. K .: Etsningar, 21 nr.

Af godsägaren A. L. Malmström:
»La ville de Soluthurn, en Suisse», gravyr, 1 nr.

Af herr Torsten Laurin:
Steinlen: Litografiska épreuves d’artiste, 7 nr.

Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1910, 2 ex. (före och med skrift), 

etsningar, 6 nr.

G. B y te .
Jun i 18. Med herr Torsten Laurin: två dubletter ur museets 

samling af Zorn-etsningar mot två etsningar af sir 
Francis Seymour-Haden.

Dessutom ha diverse fotografier efter konstverk skänkts af Bu- 
kowskis konsthandel, ingenjör Erland Bratt, friherre Hugo Reh- 
binder, direktör Justus Cederqvist, skriftställaren Carl G. Laurin, 
bibliotekarien Bernhard Lundstedt, 15 nr, hvarjämte tjänstem än vid 
museet öfverlämnat 49 nr fotografier.

Gravyrsamlingen har ytterligare ökats med tre etsningar af Per 
Hörberg (1746— 1816) öfverförda från förrådet, samt med etl m onu
m entalt blad af den österrikiske etsaren Rudolph Jettmar (f. 1869), 
premieblad till tidskriften Die graphischen Künste, årg. 33, 1 nr.

Planschverkssamlingen har ytterligare ökats med 11 nr, ut
görande fortsättningshäften af verk, hvilkas inköp förut beslutats.

Arets accession, hvilken katalogiserats och inordnats i samlingen, 
fördelar sig på följande sätt: gravyrer, etsningar, träsnitt och lino-
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lenm snitt 174 nr, fotografier 165 nr, fotom ekaniskt tryck 4 nr, 
planschverk och böcker 27 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer och litografier, 
hvilka framställa porträtt (gravyrer 33 nr, litografier 8 nr) öfver 
under året inkom na gravyrer af Aleander (3 nr), etsningar af Per 
Hörberg (3 nr), J. C. Linnérliielm (21 nr) och Handölf (l nr) samt 
öfver 2 italienska, 9 iranska, 6 nederländska, 60 engelska och 6 
tyska gravyrer äfvensom årets accession af planschverk (27 nr) 
har lappkatalog upprättats (Kruse, Gauffin) likaså öfver äldre svenska 
gravyrer, hokstafven S (Looström).

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna ha under året dessutom omfattat franska skolan oktav- 
formatet Lepicié—Nicollet (Granberg) samt tyska skolan oktav
formatet Haid—Kilian (Wettergren).

Under året har på försök utförts nyspänning af några blad ur 
den tessinska handteckningssamlingen. Försöket som utföll ypper
ligt utfördes af liofbokbindaren G. Hedberg. Det kom mer under 
innevarande år att fullföljas. Beträffande under året anordnad 
ny utställning af grafiska blad hänvisas till redogörelsen för årets 
h a n d t e ck n i n gs u t st äl 1 ni n gar.

Den största accessionen under året af äldre grafika skedde 
genom förvärfvet af en vald samling kopparstick, träsnitt och 
gravyrer tillhörande fru Agnes Eskilsson. Bland dessa blad m ärka 
vi ett träsnitt ur den gamle augsburgermästaren Hans Burkmairs 
(1473—1531) berömda verk Der W eiskunig: »Wie der jung weyss 
kunig english lernet.» Vidare mezzotingravyrer af Vallerant Vaillant 
(1623—1677), Cornelis Dusart (1660— 1704) och Jan van Somer 
(1641 —1724). En sällsynt historiebild af den danske gravören 
Georg Haas (1756— 1817): »Magnus Stenbock ger sig vid Tön- 
ningen fången åt Fredrik IV af Danmark»; en akvatintgravvr i 
färg »Ryska bönder åkande parforce» af fransm annen Philibert 
Louis Debucourt (1755 —1832); ett praktfullt stick af J. G. Woljf- 
gang (1664 —1744) efter målning af A. Pesne, föreställde den be
römde guldsmeden Dinglinger presenterande sitt mästerstycke 
»Dianas bad» — dessa och många andra blad finna vi i den in 
tressanta samlingen.

En värdefull tillökning fick museets afdelning för äldre svenska 
grafika genom den frikostiga gåfva från »egarinnorna till Olive-

81
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liults egendom», af 21 af Carl Jonas Linnerhielm (1758— 1829) ets
ningar som hittills hade saknats i museets samlingar.

Samlingen af utländska gravyrer efter svenska mästares arbeten 
har under året ökats med inköpta 2 nr, båda gravyrer efter por
trättm ålningar af A. Roslin.

Den största ökningen under året till samlingen af m o d e r n a  
g r  a  f ik  a  skedde genom aflämnandet till museet af Konstakade
miens redan i föregående årsberättelse om näm nda dyrbara gåfva af 
engelska gravyrer. Dessa hade, som där omtalades, af akademin, 
med användande af Fiirstenbergska donationsmedel inköpts på 
den stora utställning, som den engelska »Royal society of painter- 
etchers and engravers» i slutet af 1909 hade anordnat i akademien. 
Samlingen aflämnades först under början af 1910 till National
museum.

Genom den lyckliga komplettering af museets förutvarande sam
lingar, som denna dyrbara gåfva innebär, kan museet num era fram
visa en ganska representativ bild af den moderna engelska ets- 
ningskonsten. Bland de till närm are 60 uppgående bladen m ärka 
vi först tre etsningar af den vördade altmeistern bland painter- 
etchers, föreningens numera atlidne president, sir Francis Sey- 
mour-Haden (1818—1910), en af dem som m äktigast ha bidragit 
till etsningskonstens pånyttfödelse i våra dagar. Hans med lina 
nätlinjer och kraftiga skuggpartier tecknade blad visa en intelli
gent och liffull uppfattning af det engelska landskapet. Sir John 
Charles Robinson (f. 1824) kommer i sina känsliga skildringar af 
atm osfäriska effekter Seymour-Haden nära. Han är företrädd af 
två af sina bästa blad: »Oktoberregn i Spanien» och »Shandon 
Burn i Skottland». Af dessa bådas diam etrala motsats, den yngre 
storm ästaren Frank Brangwyn (f. 1867), möta vi tre im posanta blad, 
samtliga hörande till konstnärens märkligaste skapelser. I »Santa 
Maria della Salute» och »Båtvarf i Venedig» finna vi tvenne 
stadsbilder sådana Brangwyn älskar att drömm a dem, med väx
lingen mellan ljus ocli mörker förvandlad till en kam p mellan 
öfvermänskliga makter. Som af en osynlig strålkastare slungas 
en spöklik dager mot en kuliss af åldriga hus, och luften hänger 
tung och dyster öfver de döda fasaderna. I det tredje bladet: 
»På ATäg från arbetet», möta vi en ny sida af Brangwyns i säll
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synt grad m askulina konst. »Ça sent la grève!» liar en författare 
y ttrat om denna etsning med den mäktiga skaran af arbetare, i 
tung anm arsch rörande sig mot förgrunden.

En konstnär som är besläktad med Brangwyn i hans landskaps- 
skildringar är Alfred East (f. 1849). Båda använda med förkärlek 
zinkplåt och erhålla härigenom en utomordentlig m jukhet och 
saftighet i tonen.

Vi möta här två representativa blad af East: »Storm i the Cots- 
wolds» och »Afton».

Den framstående teknikern Frank Short (f. 1857), direktör för 
etsareklassen vid South Kensington, är företrädd af en mezzotint 

Lord Tennyson», etter W atts berömda målning, och en akvatint 
»Ett spann af den gamla Batterseahron». Den skicklige torrnåls- 
etsaren Mortimer Menpes (f. 1860) har bidragit till samlingen med 
ett »Kanalmotiv från Venedig».

Utom de här näm nda äro ännu 25 engelska konstnärer före
trädda i samlingen. Dessutom finna vi en tysk medlem af tlie 
painter-etchers, den älven som konstteoretiker bekante Hermann 
Struck (f. 1876) och två svenskar, båda arkitekturetsare : den mo
derna svenska etsningskonstens fader Axel Herman Hägg (f. 1835), 
som bekant sedan många år bosatt i England, och Hjalmar Molin 
(f. 1868).

Ett annat anm ärkningsvärdt förvärf af moderna grafika skedde 
mot slutet af året på A. Bramsons utställning i Hallins konst
handel. Här möta vi, vid sidan af några äldre etsare, som först 
nu ha blifvit företrädda i museets samlingar, holländarna Josef 
Israels (f. 1824) och Storm vaiïs Gravesande (f. 1841) flera yngre 
intressanta grafiker: fransm annen Charles Cottet (f. 1863), bel
giern Emile Leguen:r, tysken Ferd. Miclil och ryssen L. Borgek. 
Med den sistnämde har en ny teknik blifvit representerad i 
museets gravyrsamling, linoleumsnittet, som genom utbytande af 
trästocken mot den mjukare linoleummassan skapar färgtryck af 
en öfverraskande akvarellartad verkan. Ny kan m an också kalla 
Michls teknik i bladet »Rêverie», en s. k. monotypi, en färg- 
etsning utförd med tillhjälp af en enda plåt, på hvilken konst
nären för hvarje nytt aftryck m ålar sina färger.1

1 Äfven kan omnämnas att tysken M a x  K l i n g e r s  (f. 1857) tankedigra oeli tek
niskt fulländade »Vom Tode, II», under året nått sin fulländning.
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Med den vackra samling preuves d ’artiste af svensk-amerikanen 
Viktor Bernströms tonsnitt, som hans änka M:rs Catherine Bern- 
strom skänkt Nationalmuseum, har detta fått en värdefull till
ökning af sin svenska träsnittssamling, en vacker påminnelse om 
en halft bortglömd konstnär och en döende teknik, båda värda 
ett bättre öde.

De dyrbaraste förvärfven under året till litografisamlingen skedde 
i sam m anhang med det ofvan om näm nda inköpet på A. Bram- 
sons utställning. Det är det stora bladet »Les feux de St. Jean» 
af Charles Cottet och »Londres» af hans landsm an Suréda. Båda 
bladen äro ypperliga prof på den höga ståndpunkt, som litografi
tekniken f. n. intar i Frankrike. För öfrigt har samlingen ökats 
med en del svenska och utländska porträttblad.

Inom planschverkssamlingen ha under året två dyrbara fort
sättningsverk blifvit kompletta. Det ena är det af storfurst Ni- 
kolaj Michhajlovitj utgifna monumentala »Portraits russes des 
NVIILe et XIX:e siècles», där man bland de ypperliga reproduk
tionerna i fotogravyr äfven finner åtskilliga charm anta porträtt, ut
förda af Alexander Roslin, som bekant en tid vid midten af 1770- 
talet verksam i St. Petersburg.

Det andra nyfullbordade verket är »Zeiclmungen alter Meister 
im Kupferstichkabinett der K. Museen zu Berlin».

Bland andra nyförvärfvade planschverk förtjänar särskildt att 
antecknas ett praktverk öfver Rembrandts hittills ej offentliggjorda 
handteckningar i Budapests museum och en dyrbart utstyrd ka
talog öfver Brangwyns etsade blad, upprättad af F rank Newbolt. 
Hvad som särskildt gör denna intressant för hvar och en som 
vill sätta sig närm are in i tillkomsten af den store etsarens verk 
äro de ypperliga reproduktioner af konstnärens originalteckningar, 
som i stor mängd förekomma vid sidan af de reproducerade 
etsningarna.

: u

Iv o n s ts lö jd s a m lii ig e i i  (Looström, Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsammans 04 num mer, af 

hvilka 29 förvärfvats genom köp, 33 erhållits i gåfva samt 2 till
kom mit genom byte.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:
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Vid 1909 års 
slut

Tillväxt
1910 Summa

Keramiska föremål ................................ 5,643 50 5,693
Glas............................................................... 905 1 906
Emalj ........................................................... 588 — 588
Gu 1 rl och silfver 566 4 570
Ur ............................................................. . 366 4 370
Oädla m etaller.......................................... 1,027 1,027
Möbler, träföremål ........... .................... 670 — 670
Elfenben o. d............................................. 173 173
Sten............................................................... 250 2 252

i Textil konst ............................................. 1,061 1 1,062
Diverse ...................................................... 612 2 614

Summa 11,861 64 11,925

A. In k ö p .

Mars 7.

April

Juni
Gkt.

i .

15.
14.

Dec. 7.

Vattenreservoar af fajans, Delft, 1700-talets början. — 
Kanna och fat af fajans, 1700-talets förra del. — Dricks- 
krus af fajans, 1700-talet, Rheinsberg. — Tallrik af fa
jans, Kiel, 1700-talet.
Skärm af papper, måln.: figurer i landskap- Japansk. 
1700-talet.
Flossamatta, komp. af Ferd. Boberg, utförd å Nord. 
kompaniets atelier.
Kannor i lergods, 2 st. Höganäs. 1800-talets förra del. 
Kruka af fajans med Fuggerska vapnet. Hamburg 
1600-talet.
Fat af fajans, Rörstrand 1749. — Fat af fajans, Rör
strand 1740-talet. — Senapskannor af fajans, 2 st., 
Rörstrand 1740-talet. — Gräddsnipa af fajans, Marie- 
berg 1765. — Teflaska af fajans, Herreböe 1700-talets 
midt.
Vas af stengods (grafurna), hvit glasyr, kinesisk, från de 
första årh. efter Kristus. — Vas af stengods (vinkärl), 
grönskiftande glasyr, kinesisk, från omkr. Kristi fö-
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delse. — Takprydnad af lergods, ryttare, kinesisk, 
omkr. 1500-talet. — Hufvudgärd af stengods, svart 
glasyr; kinesisk, omkr. 1500-talet. — Kanna af sten
gods, ljusblå glasyr, kinesisk, 1300-talet. — Tefat af 
halfporslin, livitgrå glasyr, omkr. 1100-talet. — Skål 
af halfporslin, grönbrun glasyr, kinesisk, omkr. 1100- 
talet. — Fat af s. k. halfporslin, »celadonfärgad» 
glasyr, kinesisk, omkr. 1100-talet. — Barnleksaker
(graffynd), 5 st. i stengods, kinesiska, omkr. 1100- 
talet.

B. Gåfvor.

Mars 7.

» »

»

April 7.

Jun i 19.

Okt. 14.

Af fru Sigrid Sandalil, Stockholm:
Rökelsekar af glaslluss, kinesiskt, 1700-talet.

Af generalmajoren Gösta Bergenstråhle:
Bordspendyl i porslin, rik rokokodekor. Berlins 

kungl. porslinsfabrik 1760-talet.
Af konsul August Wigerts dödsbo:

Dosa af förstenadt trä med intaglio af porträtt. 
1700-talets senare del.
Af dr Dezö Bauer, Budapest.

Samling fajanser, 6 nummer, moderna arbeten från 
Czolnays fabrik i Funfkirchen.
Af major A. B. von Schinkel, Stockholm:

Fat af fajans med alliansvapen: Swedenstjerna-Sclrsve- 
rin. — Rörstrand 1765.
Af dr F. R. Martin:

Platå af porslin, modern turkisk tillverkning från sul
tanens fabrik i Konstantinopel.
Af direktör C. U. Palm:

Dryckeskrus af fajans, Hamburgertillverkning, 1600- 
talet.
Af med. lic. Gustaf Sclilegel Berghman genom testa
mente:

Pendyl i trä med rika bronsbeslag. Sign. Nils Berg, 
Stockholm. Svenskt arbete, 1700-talets midt. — Fickur 
af guld, franskt arbete, 1800-talets början. — Pokal



af glas med scener ur bergverkslifvet, i slipning. Tyskt 
arbete, 1700-talets förra del.

Ok t. 14. Af Gustafsbergs fabriks intressenter:
Vas med lock af fajans med sgrafiitodekorering. 

Komp. af Ferd. Boberg, utförd å Gustafsberg.
» » Af fröken Karolina Lundwall:

F ickur af guld, rik dekor, i liligran med rubiner 
och pärlor, jäm te urnyckel, 1800-talets början. — Soc- 
kerströsked af silfver, rik t ciselerad. Svenskt arbete, 
1852.

Dec. 7. Af häradshöfding Willi. G. Olivecreutz:
Dryckeskanna af silfver, rikt drifven och ciselerad, 

svenskt arbete af Johan Niitzel, 1600-talets senare del. 
— Prom enadkäpp af spanskt rör, knappen i guld, 
drifven och ciselerad samt med emalj, 1700-talets 
midt. — Fickur af guld, engelskt arbete, 1700-talets 
början.

» » Af ingenjör Erik Bruhn, Norrtälje:
Två tallrikar af Berlin-porslin med figurmålningar af 

svensk hand, 1800-talet.
» » Af direktör C. U. Palm, Stockholm:

Teflaska af fajans. Herreböe, 1700-talets midt.
» » Af ingenjör A. E. Lundberg, Stockholm:

En samling (82 st.) gipsaftryck af snusdosor o. d. i 
drifvet arbete från 1700 talet.

Dec. 30. Af direktör C. U. Palm, Stockholm:
Leksaksservis, bestående af kaffekanna, tekanna, 

gräddkanna, 2 koppar och 2 fat. Fin fajans. Rör
strand, 1800-talets början.

C. B y t e  (jäml. Kungl. Br. 81/lä 1909).

Jan. 31. Vattenreservoar med bassäng af porslin, kinesisk.

Äfven under det nu gångna året har accessionen liufvudsak- 
ligen tillgodosetts genom gåfvor. Inköpsanslagets otillräcklighet 
har alltjämt lagt hinder i vägen för bevakande af månget tillfälle 
till förvärf af för samlingen värdefulla och behöfliga föremål.
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En större lucka har emellertid blifvit fylld och detta på ett sär
deles tillfredsställande sätt genom inköp på den engelska konst
m arknaden af ett flertal prof på den äldre och äldsta kinesiska 
keram iken. Dylika föremål, förskrifvande sig från tiden före 
Ming-dynastien (1368— 1643 enligt vår tidräkning), liafva hittills i 
alla samlingar varit ytterst sällsynta. Nationalmuseum, som äger 
ett antal pjäser från Ming-dynastiens tider, ocli som är ganska 
rik t på alster af den senare kinesiska porslinstillverkningen från 
1600-talets slut och hela 1700-talet, har icke ägt en enda af dessa 
porslinets inkunabler. (Pl. 8.)

Kärl af lergods från medeltiden och därförinnan äro i allm än
het inga vanliga saker, och där de finnas, liafva de så godt som 
alltid varit jordfynd, kanske oftast graffynd.

Kinesernas med vidskepelse blandade vördnad för fädernas graf- 
var har emellertid haft den verkan, att, medan andra länders m u
seer äga samlingar af egyptiska, grekiska m. fl. lerkärl från äldsta 
tider, så har ett kinesiskt kärl af m otsvarande ålder varit en 
raritet där det möjligen funnits.

Det alltmer växande västerländska inflytandet på alla områden 
inom det himm elska riket har emellertid under de allra senaste 
åren medfört ändringar äfven i dessa förhållanden.

De i nordvästra Kina belägna klippgrafvarna liafva blifvit före
mål för arkeologiska undersökningar. En fransk forskare, M. 
Chavannes, har därifrån hemfört ett antal föremål omfattande 
bland annat figurer, vaser och andra käril i keram ik, hvilka nu 
äro införlifvade med Louvrens samlingar, och andra liafva fort
satt i hans spår.

Till dessa tidiga skördar på en hittills så godt som obruten 
m ark höra de föremål, museum nu förvärfvat. Inköpet har gjorts 
i London och förmedlats af H. I\. H. Kronprinsen, som museet 
därm ed står i tacksam hetsskuld till för detta förvärf.

Äldst är ett större vinkärl af ädel amforaartad form, försedt 
med två handtag i form af tigermasker och delvis öfverdraget af 
en i grönt skim rande glasyr. Materialet är stengods. Den vackra 
vasen förskrifver sig från Han-dynastien, som innehade Kinas tron 
mellan åren 206 före till 220 efter Kristi födelse.

En grafurna i stengods kommer därnäst i ålder. Dess form 
erinrar starkt om den grekiska »spetsamforans» och kanske ännu
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mer om den arabiska vattenkrukans, sådan vi känna den t. ex. 
från »Alliambravasen» i Nationalmuseum och dess typologiska 
fränder. En dylik formlikliet har utan tvifvel sin förklaring 
i arabernas lifliga förbindelse med den fjärran östern. Urnans 
två höga grepar afslutas af tvenne drakhufvuden af kinesisk typ. 
Glasyrens färg är gråhvit och den är genomdragen af ett fint 
nät af sprickor (»craquelure»). Såväl till gods som till glasyrens 
färg visar denna urna en viss frändskap med en liten kinesisk 
skål, förvarad i Statens Historiska Museum, upptagen ur en Gott- 
landsgraf från 900-talet, och alldeles lik några kärl i den af 
Chavannes hopbragta samlingen i Louvren.

Vår grafurna tillhör Tang-dynastiens tid (608—907 efter Kristus).
Från dynastierna »Sung» och »Yuan» (960— 1367) äro kerami- 

ska föremål ännu af största sällsynthet, ehuru de dock funnits i 
ett och annat af kontinentens och Englands förnämsta museer.

Denna tid tillhöra några af de öfriga här i fråga varande pjäser: 
sålunda en liten vinkanna, öfverdragen med den sällsynta glasyr, 
som fått namnet »Clair de lune» (månsken) och som täcker kär
let i ett tjockt lager; ett tefat med den hafsgröna glasyr, som på 
1600-talet i Paris lick namnet » Céladon» efter hjälten i Honoré 
d’Urfès roman »Astrée», hvilken framställdes alltid kostymerad i 
denna färg. Till dessa föremål, som alla utförts i stengods af en 
ganska grof massa och i kraftiga former, kommer så ett tefat af 
en massa, som mera närm ar sig porslinet. Tunt och elegant i 
formningen, har det en rik dekoration af stiliserade växtmotiv i 
relief och är öfverdraget af en livilaktig glasyr. Det är af s. k. 
»Ting»-gods, en massa, som hlifvit karaktäriserad såsom ett slags 
halfporslin eller kaolinskt stengods, och stam m ar från Sung- 
periodens senare del.

»Ming»-dynastiens keram iska tillverkning (1368—1643) går in 
på den tid, då samfärdseln mellan Europa och Kina börjar växa, 
den karaktäriseras främst af det blå och hvita porslinets upp- 
blomstring, som är ganska talrikt företrädd i de stora museerna 
och hvaraf äfven Nationalmuseum äger flere vackra prof.

De nu inköpta föremålen från denna period förskrifva sig från 
dess äldre skeden och äro icke i porslin utan i lergods. Det ena 
är en »hufvudgärd» i stengods af den för Kina karaktäristiska 
formen, helt öfverdragen af en härlig, svart glasyr med undantag
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Pl. 9. VATTENRESERVOAR AF DELFT-FAJANS.
H. 44.7 cm. Omkr. år 1700.

af de båda gaflarna, som liafva lätt skisserade lotus- och krv- 
santem um blom m or i svart på hvitgul botten. Den andra Ming- 
pjäsen är en ryttarestatyett i glaserad! tegel, afsedd som gafvel- 
prydnad tor ett hustak och föreställande härföraren Kuan Yu, på 
sin tid kanoniserad och nu dyrkad som krigets gud.



I)e ölriga inköpen för den keram iska samlingen utgöras huf- 
vudsakligen af några förvärf för fyllande af mindre luckor i m u
seets eljes synnerligen rika samling af svenska fajanser. Dessa 
inköp äro gjorda från två kända enskilda fajanssamlingar, som
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Pl. 10. VAS AF HAMBUKGFAJANS. 1600-talets förra del.

under året skingrats: byggmästare J. W. Frohnes i Köpenhamn 
och frih. H. Rehbinders i Stockholm. Af större intresse bland 
dessa föremål äro några i blått och hvitt dekorerade, belysande 
Rörstrands äldsta tillverkning, äfvensom en ståtlig vattenreservoar 
af Delft-fajans lvån 1700-talets början. (Pl. 9.)

Bland andra inköp må näm nas en stor kruka i fajans af den 
sällsynta Hamburgtillverkningen från 1000-talets förra del. Den
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Pl. 11. BORDSPENDYL AF BERLINPORSLIN.
H. 65. cm. 1760-talet.

De gåfvor, åt hvilka afdelningen under året kunnat glädja sig. 
häfva varit både särdeles talrika och särdeles värdefulla.

Den af generalmajor Gösta Bergenstråhle skänkta bordspendv- 
len af porslin är såväl ur stilsynpunkt som det tekniska utfö

är en ovanligt ståtlig pjäs och särskildt märklig därför, att den är 
dekorerad med den celebra Augsburgska patriciersläkten Fuggers 
vapen (pl. 10).



randets en verklig praktpjäs. Den förskrifver sig från den 
Kungl. porslinsfabriken i Berlin och är tillverkad på 1760- 
talet. Konung Fredrik den store var, som bekant, en stor 
porslinsvän, hvarför han år 1763 gjorde dåvarande fabrik 
till kunglig och kallade den i dagligt tal för sin fabrik. Redan
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DRYCKESKANNA AF DR IF VET OCH CISELERADT SILFVER. 
H. 27 cm. Utförd af Stockholmsguldsmeden Johan Niitzel.

1600-talets senare del.

dessförinnan stod denna fabrik i högt anseende, men konungen 
skydde inga uppoffringar för att ytterligare föröka och förbättra 
tillverkningen. Pendylen är ett ytterst elegant och dyrbart arbete, 
som gifver ett tydligt vittnesbörd om den framstående ställning, 
fabriken i konstnärligt hänseende intog vid 1760-talets slut. Ur
huset, som lielt och hållet är af bländande hvitt porslin, visar 
den hos rokoko-uren af denna typ vanliga formen, ehuru i ele
gantare proportioner. Öfverst sitter en kvinlig figur represente
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rande Fram  tiden, med beslöjad t anlete och hållande i sin vänstra 
hand en orm, som biter sig i stjärten och därmed får formen af 
en ring — Oändlighetens symbol. Under urtatlan ses Tidens be
vingade bröstbild ocli på sidorna amoriner. Signaturen utgöres 
af den brandenburgska spiran i blått, hvilket var fabrikens m ärke 
sedan den blifvit kunglig (pl. 11).
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Pl. 13. LOCK TILL FÖREG. MEI) EN FRAMSTÄLLNING:
SCIPIOS ÄDELMOD.

Kleemeyer, hvars namn förekommer å urtatlan. var en af sin 
tids skickligaste urm akare och användes af konungen i och för 
tillverkningen af de konstur med sinnrika slagverk och utm ärkta 
spelverk, som mycket intresserade honom. Äfven såsom tillver
kare af astronomiska ur var Kleemeyer en m ästare; i denna egen
skap erhöll han till och med ett officiellt erkännande af Kungl. 
vetenskapsakademien i Berlin.

Ett liknande ur finnes i Berlins Kunstgewerbemuseum och ett 
annat fanns i Georg Hirths bekanta samling i München.
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Historiskt märklig är pendylen på grund af en fullt bestyrkt upp
gift, att den varit en gåfva från Fredrik den store till hans 
syster, drottning Lovisa Ulrika.

Bland de föremål som skänkts museet af häradshöfding W. C- 
Olivecreutz är den förnämsta också en historiskt intressant pjäs. 
Det är en ovanligt stor dryckeskanna af silfver, försedd med Karl 
XI:s krönta namnchiffer och med inskriften: »HYLDNINGEN
UTHI NARFVEN CAROLI DAG. 1688.» Enligt en fullt trovärdig 
släkttradition har den varit en kunglig gåfva till d. v. super
intendenten dr Johannes Gezelius d. y., som fungerade vid den 
ceremoni, då generalguvernören öfver Ingerm anland grefve Jöran 
Sperling i staden Narva å konungens vägnar mottog hyllningen af 
provinsens ständer (pl. 12 och 18).

Dess egentliga värde för samlingen är emellertid såsom ett 
ovanligt ståtligt prof på svensk guldsmedskonst från 1600-talets 
senare del. Locket är försedt med en stor reliefbild i högt drif- 
vet arbete framställande »Scipios ädelmod». De rik t dekorerade 
killfötterna, »tunnnknappen» och handtaget visa ett högst elegant 
ciseleringsarbete. Af silfverstäm plarna framgår, att den praktfulla 
pjäsen tillverkats af stockholmsguldsmeden Johan Niitzel eller 
Nitzell, som var mästare 1689 och bisittare i ämbetet 1701— 1709 
samt dref yrket till år 1715.

Museet äger förut genom grosshandlare Scharps testamente (1902) 
en vacker mindre kanna af hans tillverkning. Bland Karl XII:s 
gåfvor till ryska zaren förekommer äfven ett par arbeten från 
Nützels verkstad.

Till den Olivecreutzska gåfvan hör äfven en spanskrörskäpp 
från 1700-talets midt med knapp af guld i utsökt drifvet och ci- 
seleradt arbete med m örkblå emalj, utförd af den i Stockholm verk
samme guldsmeden och emaljören Auguste Bourdillon, samt ett 
guldur af engelsk tillverkning från 1700-talets första år.

De föremål som tillförts samlingen genom dr G. Berghmans 
testamente äro en större pendyl i trä  med rika bronsbeslag af 
karaktäristisk rokokoform, signerad af stockholm surm akaren Nils 
Berg, hvilken »erhöll sina rättigheter» år 1751; en större glas
pokal med etsade fram ställningar ur gruflifvet i Harz, antagligen 
ett Thüringenglas från 1700-talets början, samt ett fickur af guld
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från 1800-talets början med pariserurm akaren Breguets välkända 
stämpel.

Ännu ett tredje fickur af guld tillhör också årets accession, 
skänkt af fröken Karolina Lundvall. Det är en liten verklig p rak t
pjäs i sin stil med boett och skärphake i rikaste filigranarbete

Pl. 14. FICKUR AF GULI) MED INFATTADE PÄRLOR, R URIN ER OCH 
TURKOSER. Svensk kontroll, 1828.

med pärlor, rubiner och turkoser från början af 1800-talet (pl. 14). 
Slutligen har ett synnerligt vackert guldur från 1700-talets midt 
med boett i drifvet och ciseleradt arbete blifvit af Svea liofrält i 
samlingen deponeradt.

Bland öfriga gåfvor är att m ärka en rund dosa af förstenadt 
trä med intaglioporträtt framställande Gustaf Mauritz Armfelt, en 
gåfva af honom till skådespelaren Lars Hjortsberg, hvars släkt
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Pl. 15. VATTENBEHÅLLARE MEI) BASSÄNG, AF KINESISKT 
PORSLIN. 1700-talets början.

ägt dosan, tills den nu blifvit museets egendom; vidare en större 
vas i fajans, dekorerad i »sgraffito», från Gustafsbergs fabriks in
tressenter, komponerad af Ferd. Boberg och fullständigande in
redningen af det s. k. Bobergsrummet.

Såsom byte med major Ax. B. von Schinkel (efter Kungl. Maj:ts 
medgifvande) har erhållits en vattenreservoar med bassäng i kine
siskt porslin, ett särdeles vackert prof på det mångfärgade emalj må
lade porslin från 1700-talets början, som går under sam lare
nam net »famille verte».



N A  TIO NA LM U SE I INTEND ENTS

Det s. k. Bobergsrummet (se årsb. för år 1909), som skänktes 
till museet 1909 af direktörerna Karl L. Lundberg och Josef Sachs, 
har under året inordnats i det nordvästra m idtrum m et i våningen 
1 fr. upp, hvilket förut inrymde samlingarna af silfver och glas 
sam t en del moderna konstslöjdföremål. Rummets anordning 
har skett i hufvudsaklig öfverensstämmelse med dess ursprung
liga utseende på 1909 års stora konstindustriutställning å Kgl. 
Djurgården. Däri ingå äfven, som deposition tills vidare, de före
mål af silfver och elfenben, som utställts i detsamma af hof- 
juveleraren C. G. Hallbergs G. A. B. i Stockholm.

Genom denna anordning har ungefär hälften af den äldre glas
samlingen måst undanställas samt det innanför belägna rummet, 
som innehöll de från Fr. Martin inköpta samlingarna af orienta
lisk konst, stängas. Silfversamlingen har öfverförts till den syd
östra salen, där den är uppställd i tre större skåp åt gårdssidan.

En annan förändring under året i konstslöjdsamlingens upp
ställning har ägt rum  genom anordnandet af ett rum  för möbler 
m. fl. föremål i s. k. kejsarstil. I sitt nuvarande skick läm nar detta 
rum  en förträfflig bild af den konstsmak, som var förhärskande 
i början af 1800-talet. Empire-rummet öppnades för allmänheten 
den 12 april.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 181 
num mer, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 50, 
allm än konsthistoria 18, arkitektur 4, skulptur 5, m åleri 26, hand
tecknings- och gravyrkännedom 2, konstslöjd 3, kataloger, lexika 
och diverse 67.

Sämlingen har fått mottaga gåfvor af Generalwervaltung der 
königlichen preuss. Kunstsammlungen (Berlin), Danske Ministeriet 
for Kirke- og Under visningsvaesenet, Kgl. ecklesiastikdepartem en
tet, Riksarkivet, Kgl. biblioteket, Kgl. akademien för de fria kon
sterna; Kgl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Svenska 
slöjdföreningen, Svenska teknologföreningen, Sveriges allm änna 
konstförening, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, Väster
götlands, Örebro läns och Norra Smålands fornminnesföreningar; 
museer och utställningar i Basel, Boston, Bremen, Chicago, De
troit, Dresden, Haag, Helsingfors, New York, Filadel fia, Prag,

50
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Rapperswyl, W ashington, Zürich, Bergen, Köpenhamn, Kristiania, 
Trondhjem, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm; konsthandlarna
J. Baer, H. Helbing, F. Müller, H. Bukowski ; tidskriften Ord och 
bild; författaren J. Bottiger samt museets tjänstem än.

Utgifna arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1910:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1909. Under

dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 84 sid., nr 
84 af Meddelanden från Nationalmuseum.

Notice descriptive des tableaux du musée National de Stock
holm par Georg Göthe, l:e partie. Maîtres étrangers (non Scandi
naves). Troisième édition, 407 sid.

Vägledning för besökande i konstslöjdsamlingen. Sjunde upp
lagan, 59 sid.

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

terna 1910, 95 sid. med 4 pl.
, Nyare keram isk litteratur. Svenska slöjdföreningens tidskrift 

1910, sid. 50—64, med 8 pl.
, Anmälan af Svenska slott och herresäten vid 1900-talets 

början. Nordisk tidskrift 1910, sid. 75—80.
(t. Göthe: En svensk adelsdams själfbiografi. Nordisk tidskrift 

1910, sid 52—63.
, Från Sergels ocli Gustaf III:s Rom. Nordisk tidskrift 1910, 

sid. 305—319.
, Porträtt af Erik Gustaf Geijer. Ord och bild 1910, sid. 

497—506.
J. Kruse: Fyra etsningar af Zorn. Med några inledningsord om 

Zorns konst. Konst och konstnärer 1910, sid. 13—21.
— Litteratur: Axel Gauffin: Ferdinand Fagerlin 1825—1907. 

Sveriges allm änna konstförenings publikation XVIII. Konst 
och konstnärer 1910, sid. 35—36.

O. Granberg: Skokloster, Uppland, sid. 65—96 i »Svenska slott 
och herresäten vid 1900-talets början».

, Bogesund, Uppland, sid. 104— 111 i d:o.
—, Skoklosters slott och dess samlingar. Kortfattad beskrifning. 

Andra genomsedda upplagan, 79 sid.
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K. G. Folcker: Har jäm te Carl L. Bendix redigerat »Det svenska 
konsthandtverket 1909. Allmänna svenska utställningen för 
konstliandtverk och konstindustri i Stockholm 1909» (text 
sid. 1—214; illustr. sid. 1—210) och har lor densam m a för
fattat Afd. I »Utställningens förhistoria», sid. 1 — 10; VIII 
»Till utställningen inbjudne fackmän», sid. 63—64; XXI 
»Arbeten i oädla metaller», sid. 149— 155; XXIV »Interiörer», 
sid. 174—182.

K. W åhlin: Redigerat Ord och bild, årg. 1910.
, Ernst Josephsons barndom och hem. Ord och bild, 1910, 

sid. 647 — 655.
, Museifrågan. Det nya Sverige 1910, sid. 1 —11.
, Artikeln »Konst» i Svenska kalendern för 1911, sid. 106 —120.
, Fullerö, i »Svenska slott och herresäten», Västmanland, 

sid. 1—8.
L. Kjellberg: Zur Settigophoria der alten Athener. Eranos vol.

IX, sid. 164— 175.
------ , Artiklarna »Galeoi» och »Gegeneis» i den under utgifning

varande nya upplagan af Paülys Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft, Halbband XIII.

, Är »Flickan från Anzio» till större delen en m odern för
falskning? Konst och konstnärer 1910, sid. 26—82.

, Svar på »Flickan från Anzio», ett genmäle af H. Brising. 
Konst och konstnärer 1910, sid. 96.

H. Brising: Klassiska Bilder. Inledning till den grekiska konsten. 
Stockholm. Alb. Bonnier 1910, 227 sid. 8:o, 126 ill.

, Flickan från Anzio. Ett genmäle. Konst och konstnärer 
1910, sid 75—96.

A. Gauffin: Bruno Liljefors. Ord och bild 1910, sid. 241 — 256.
, Nationalmusei nyförvärfvade Meunierbronser. Konst och 

konstnärer 1910, sid 37.
, Två nyförvärfvade taflor på Nationalmuseum. Konst och 

konstnärer, 1910, sid. 85—89.
, Albert Edelfelt. Ju l 1910. Utgifven af konstnärsklubben, 

4 sid.
, Axel Herman Hägg. Hvar 8 dag, 1910, sid. 194.

K. Wetter g ren: Anders Zorn. Några konturer. Bonniers månads- 
häften 1910, sid. 83—94.
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E. Wetter g ren: L itteratur: Föreningens för grafisk konst årspubli- 
kation med bilaga: Reproduktioner i ljustryck efter Sergels 
teckningar i Nationalmuseum 1909. Konst och konstnärer 
1910, sid. 23—24.

, Utställningen af äldre kyrklig konst från Strängnäs stift i 
Strängnäs sommaren 1910. 5. Måleri. Konst ocli konst
närer 1910, sid. 79—84.

Depositioner och flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum.

Ritningar till stadshus i Stockholm af Ragnar Östberg, utställda 
19 febr.—11 mars återställda.

Skisser till ett m onum ent i Upsala öfver Gunnar W ennerberg 
(3—12 mars), återställda.

Från Nationalmuseum ha flyttats (jäm likt Kgl. br. d. 8 april 
1910):

Till minnesutställningen öfver John Rörjeson i Kgl. akademiens 
lor de fria konsterna lokaler:

Grubblaren. Staty i brons af John Rörjeson. Återställd.

Till Malmö museum (för därvarande Carl Larssons utställning) 
jäml. Kgl. br. d. 27 maj 1910:

Mor. Akvarellerad pennteckning af Carl Larsson.
Konstnärens porträtt af August Strindberg och Selma Lagerlöf. 

Oljemålningar.
En samling af hans handteckningar. Återställda.

Till Arllurstens palats (Regeringsrättens sessionssal) jäm likt Kgl. 
br. d. 15 juli 1910 följande fyra oljemålningar:

Henrik Ankarcrona: Slaget vid Uad-Ras i Marocko (Karl NV 
nr 4).

Edvard Bergh: Tyskt landskap med en scen från de bölimiska 
religionskrigen (Karl XV nr 29).
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Axel Nordgren: Landskap med getter (Karl XV nr 1 Bl).
Axel Raab: Morgon i hönshuset (Karl XV nr 170).

B. Från Gripsholm och Karlberg ha flyttats:

Febr. 19. Till lifrustkam m aren med anledning af den Lill minne 
af 200-årsdagen af slaget vid Helsingborg anordnade 
utställningen:

Porträtt af grefve Carl Cronstedt, oljemålning af J. H. 
Scheffel (Grhm 1014).

Porträtt af Magnus Stenbock, oljemålning af G. K. 
Schröder (Grhm 1023).

Porträtt af Magnus Stenbock, oljemålning af obekant 
(Karlberg).

Återställda.

Extra, anslaget för undersökning af konstsamlingar.

På uppdrag af intendenten har hr Nils Sjöberg för National- 
musei räkning under oktober och november m ånader besökt 
Dylta bruk i Västmanland, Herrborum  i Östergötland, Bysta i 
Närke, Biby i Södermanland och Odensviholm i norra Småland.

På Dylta bruk, nu tillhörigt baron G. Åkerhielm, tinnes en 
samling porträtt af ställets ägare ända från de på 1600-talet för 
svafvelgrufvans skull inkallade tyskarna och holländarna, till och 
med en del Åkerhielinska familjeporträtt. Bland de historiskt 
m ärkvärdiga personer, som ägt Dylta, märkes Karl XII:s gunst
ling Kasten Feif, af hvilken här finnas tre mycket goda porträtt — 
en pastell och två miniatyrer, hvilkas mästare likväl ej kunnat 
bestämmas. Bland öfriga porträtt m ärkas ett intressant af Olof 
Arenius, framställande bergsnotarien Samuel Åkerhielm (1732— 
1763) i arbetskostym  i sitt laboratorium , ett från 1806 af J. C. F. 
Viertel, återgifvande öfverste Samuel Åkerhielms (1763—1821) drag. 
Af hofm arskalken Kr. Vilh. Åkerhielm (1809—1902) har ö . Söder
m ark utfört ett ståtligt ungdom sporträtt i hästgardets paraduniform  
(Paris 1838).

På Herrborum, tillhörigt grefve N. Mörner, ses hufvudsakligen 
porträtt af de grefliga ätterna Gyllenstierna af Björksund och
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Helgö samt Mörner. Af Gyllenstiernorna märkes ett vackert 
E liren s t r a h ls p o r trä 11 af riksrådet Göran Gylienstierna samt ett af 
H. Scharnhorst signeradt porträtt af hans fru, Barbro Margareta 
Baner. Deras son generallöjtnanten och riksrådet Nils Gylien
stierna är porträtterad af G. E. Schröder 1730. Ett pendantporträtt 
af hans fru, född Brahe, linnes också. Deras son, riksm arskalken 
Göran Gylienstierna och dennes fru, f. Ribbing, äro målade i 
pastell af G. Lundberg. Af mannen tinnes dessutom en bröstbild 
af L. Pasch d. y., samma som helfiguren i Upsala universitets 
samlingar. En s. k. »Kristina Gylienstierna, Sten Stures gemål» 
är ett porträtt från 1700-talet, på hvilket i senare tid tillmålats en 
pipkrage ocli annan kostym.

Mörners-porträtten äro till större delen nyare, bland dem kan 
likväl antecknas J. G. Sandbergs målning af exc. Adolf Göran 
Mörner, hvaraf andra exemplar finnas på andra Mörnerska egen
domar (Björksund, Esplunda). Två byster af A. F. Skjöldebrand 
och G. Adlersparre, utförda af Ulfsundakeramikens m ästare Chr. 
A. Linning, liafva ju  ett visst intresse. Bland m iniatyrerna m är
kes en synnerligen vacker sådan af Lorens S:son Sparrgren före
ställande m:lle Jeannette Ham marlund.

Bland de svenska porträtt i den rika porträttsam lingen på det 
Gripenstedtska fideikommisset Bijsta märkes ett synnerligen vac
kert exemplar af det säkerligen af en tysk Mäster Hillebrandt 
utförda porträttet af Gustaf I:s syster Margareta. Af äldre 1600- 
tals-porträtt m ärkas ett intressant hel figursporträtt af Ebba Leijon- 
hufvud (1595—1654), gift Sture och Horn, en bild af fältm arskal
ken Alexander Leslie (1574—1661), likaledes i helfigur, och en 
kraftigt målad bröstbild af riksrådet Axel Lillie (1603—1662). 
Sebastian Bourdon är representerad af två utm ärkta porträtt af 
Kristina och Karl X Gustaf. Af Karl XI lins bl. a. ett vackert 
barndom sporträtt af okänd mästare och en af Prieur signerad emalj. 
Ehrenstrahl har ett ståtligt porträtt af grefvinnan Elisabet Gylien
stierna (1652—1702), g. m. presidenten Rålamb, och ett af drottning 
Hedvig Eleonora som medelålders — samma porträtt finnes på 
Drottningholm. D. von Krafft företrädes af bilder af Hedvig 
Eleonora som gammal och hertiginnan Hedvig Sofia — båda i 
Gripsliolmssamlingen. E tt synnerligen ståtligt barockporträtt är 
det af G. Desmarées 1721 målade af den unge grefve Ernst Johan
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Creutz. Af öfriga 1700-tals-målare finnas O. Arenins, L. Pasch 
d. y. och J. Björk representerade med livar sitt porträtt, likaså 
A. U. W ertmüller, som 1783 i Paris signerade det vackra por
trättet af den rike godsägaren David Hildebrand (1761— 1808). 
J. F. Sergel har tre byster: Gustaf III, grefvinnan Ulla von Höp- 
ken och generalamiral Henrik af Trolle, samt ilera medaljonger.
C. F. von Breda har målat sex porträtt af medlemmar af familjen 
Anckarsvärd, bl. a. Mikael Cosswa, landtm arskalken från 1809, 
ocli Karl Henrik, den kände oppositionsledaren mot Karl XIV Jo 
han. En broder till denne, öfverstelöjtnanten och öfverinten- 
denten Mikael Gustaf Anckarsvärd är albildad af Olof Södermark 
i ett af denne mästares allra bästa porträtt. År 1834 besökte Per 
W ickenberg Bysta och målade då sju porträtt af öfterste Johan 
August Anckarsvärd och medlemmar af hans familj. Dennes svär
son, statsrådet Johan August Gripenstedt, hans fru och äldste son 
målades 1848 — då han var nyligen blifven minister — af Jo 
hannes Bosenbrock, ocli senare, jämte fru och svärföräldrar af 
G. U. Troili. Den nuvarande ägaren, friherre J. Gripenstedt, har 
låtit Zorn utföra bilder af sig, sin friherrinna och sin unge son 
år 1890 — intressanta som några af konstnärens allra första arbe
ten i olja. Bland m ålningar som icke äro porträtt kunna näm 
nas landskap af Karl XV, Fahlcrantz, A. Anckarsvärd, figurtaflor 
af A. Lauréus etc. Bland de många utländska konstverken 
näm nas endast några djurteckningar af A. Dürer, ett porträtt af 
reform atorn Veit Dietrich som död af L. C ra nach d. ä. och en 
stor lejontafla af F. Snyders.

Det Celsingska lideikommisset Bilnj, som nu innehafves af kap
ten E. Celsing, förvarar en mängd m innen från G. och H. Cel- 
sings vistelse som envoyéer i Konstantinopel under senare delen 
af 1700-talet, bl. a. en mängd vyer, af bildningar af byggnader, 
scener ocli dräkter från Turkiet, likväl af mer etnografiskt än 
konsthistoriskt intresse. Ett konstverk är likväl en stor akvarell 
af den m ärkvärdige franske krigaren och äfventyraren grefve 
Alexander Bonneval (1075—1747), som i turkisk tjänst bar nam 
net Ahmed pascha, utförd af Charles Peyssonel, mest känd som 
konsthistorisk och arkeologisk forskare. Här förvaras också G. 
E. Schröders väldiga m ålningar af Mustafa aga och den turkiska 
ambassaden till Stockholm 1727. Porträttsamlingen omfattar
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släktporträtt — nästan samtliga äldre medlemmar al* släkten Cel- 
sing. Goda bilder äro J. H. SchefTels af löjtnant Peter Celsing 
{f. 1735) och elt utm ärkt vackert porträtt af löjtnant Peter Wall- 
rave (f 1726) af okänd mästare. Bland de kungliga porträtten 
förvaras en utm ärkt bild af Karl XIII som hertig, utförd af Alex
ander Roslin.

Odensviholm, tillhörigt ryttm ästaren friherre E. Fleetwood, har 
a tt uppvisa några familjeporträtt, livaribland m ärkas statssekre
teraren Carl Carlesons, oljemålning af J. J. Streng. Två borger
liga porträtt af J. Forslund och ett porträtt af landshöfding G. 
W ennerberg, utfördt af Hildegard Thorell. Bland öfriga mål
ningar kunna näm nas en vacker Dädalus och Ikarus irån 1800- 
talets början, två genretaflor af P. Hilleström: en ung dam som 
tittar ut genom fönstret och en ung dam som drar på sig sin 
strumpa, samt, en troligen af Hörberg utförd, liten kopia efter Jor- 
daens’ bekanta »Petrus tagande penningen ur fiskens mun» (förr 
på Finspång) och några äldre, holländska tailor, såsom ett syn
nerligen vackert gossporträtt, signeradt af Jacob van Loo 1649.

Sjöberg har under årets lopp förtecknat ocli beskrifvit tillsam 
mans 212 konstverk, af hvilka en del af honom fotograferats.

E. o. amanuensen Granberg har på uppdrag af intendenten un
der hösten fortsatt och afslutat sin 1906 påbörjade beskrifvande 
förteckning öfver ta tiorna på Skokloster. Antalet nu senast för
tecknade m ålningar utgjorde 173.

Bland mängden af porträttm ålningar på Skokloster m ärkas hela 
serier sådana af danska konungar, af polska biskopar och af franska 
m arskalkar från 1600-talets förra hälft. De flesta af de danska 
kungabilderna äro visserligen undermåliga, men undantag från 
denna regel utgöra bland de äldre konterfejen, porträtten af Kri
stian I och af hans gemål Dorotea af Bayern (konung Kristofers 
änka) och bland de yngre bilderna Kristian IV:s, hans sons, den 
utvalde tronföljaren Kristians samt Fredrik Ill:s och dennes drott
nings, Sofia Amalias af Braunschweig. De många polska porträt
ten kunna ha värde endast för en deras landsman. Bland de 
talrika bilderna af franska härförare — hertigarna de Guise, kon- 
netabeln Lesdiguieres, m arskalk de Créqui, m. fl. — finnas flera 
ganska vackra, med de af bildade samtida kopior. Naturligtvis 
saknas icke heller åtskilliga tyska fursteporträtt, otvifvelaktigt
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minnen af krigsplundringar. Till de ur konstnärlig synpunkt 
m ärkligaste höra bilderna af den tidigt bortryckte tappre krigaren 
hertig Kristian af Braunschweig (»der tolle Halberstädter») samt af 
kurfurst Johan Georg II af Sachsen och hans gemål, Magdalena 
Sibylla af Braunschweig-Baireuth. Ett danskt porträtt af konst
närlig valör, måladt så tidigt som 1551 och framställande kanslä- 
ren Johan Friis, har visat sig vara ulfördt af tysken Jakob Binck. 
Två helfigursporträtt af de spanska konungarna Filip II och F i
li]) III äro gamla kopior efter Pantoja de la Cruz, under det att 
en liten m iniatyrbild, framställande Beata Brahe, g. m. hertig 
Adolf Johan, har till mästare engelsmannen Alexander Gooper.

Till öfverflöd är den i holländsk skola utbildade Frankfurt- 
m ästaren Mathäus Merian d. y. företrädd. Hans porträttm ålnin
gar äro eljes sällsynta — ett själfporträtt i National Gallery i 
London är en af hans få bilder utanför Sverige. Men om man 
grundligt studerar honom på Skokloster, skall man linna, att han 
i sina bättre saker förtjänar större anseende än konsthistorien 
hittills låtit komma honom till del. Vid sidan af mer fabrik s- 
mässigt utförda, sannolikt brådskande beställningar — hans kri
giska modeller voro ju jäm t på rörlig fot — på konterfej af sven
ska eller i svensk tjänst varande generaler och krigsöfverstar skall 
m an då träffa distingerade porträttstycken. De yppersta äro väl 
bilderna af pfalzgrefven Karl Gustaf i helfigur samt midjebilderna 
af Iv. G. W rangel och hans gemål, Magnus Gabriel De la Gardie 
och hans gemål Maria Eufrosyna, fältm arskalkarna Arvid W itten- 
berg, G. A. Lewenhaupt, H. Kr. von Königsmarck samt öfver- 
sten Joli. von der W yck och generalen hertig Franz Heinr. af 
Sachsen-Lauenburg. Men dessa utgöra endast en bråkdel af 
M erian-porträtten på Sko, hvilkas långa rad har att uppvisa bl. a- 
nam nen: landtgrefve Friedr. von Eschwege af Hessen-Kassel (Karl 
X Gustafs svåger), riksstallm ästaren frih. Hans W achtmeister, 
generalerna Helm W rangel, Arv. Forbus, Ad. von Pfuel, öfver- 
starna Bottiger, Ovener, Goldstein, Jordan, Du Verge, von der 
W itt och livad de nu allt heta. Det har slutligen visat sig, att 
Merian äfven är mästare till de fem porträtten öfver dörrarna i 
matsalen af de holländska am iralerna M. H. Tromp, J. van Gulen, 
M. van Ruyter, W. Wittezoon och P. Floris. Skokloster har 
med andra ord en alldeles enastående Merian-samling att upp
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visa, ojämn till sitt värde, men innehållande flera verkligt goda 
porträtt.

En af Granbergs intressantaste iakttagelser var att ett holländskt 
vinterlandskap med skridskoåkare, som sedan gammalt hängt 
i »Grefve W rangels förmak», var ett af Jan  Steens allra tidigaste 
ungdomsarbeten, ännu starkt påverkadt af Isack van Ostade. 
Taflan, som är signerad med monogram, inropades enligt ett ännu 
bevaradt dokum ent år 1651 i Haag af residenten Harald Apelbom 
för riksmarsken K. G. W rangels räkning, jäm te tre andra m ål
ningar af Steen och några andra taflor, nu alla försvunna.

Af nu förtecknade svenska målningar på Skokloster må, af ut- 
rymmesskäl, här blott annoteras Johan Starbus’ goda, i Kristian
stad 1712 målade porträtt af en grefvinna Potocka, »palatine de 
Chi ove», David Swartz’ 1714 utförda bild af Eva Bielke, g. m. 
generalmajoren grefve Abraham Brahe, Alex. Roslins utsökt vackra 
framställning (oljemålning) af Ludvig XV:s drottning, Maria Lesczin- 
ska, och en i och för sig obetydlig, men med Roslins nam n sig
nerad pastell, återgifvande Hedvig Taubes drag.

På Stjärnsunds bruk i södra Dalarna, som tillhör Klosters aktie
bolag och som e. o. am anuensen Wettergren under sommaren 
besökt, förvaras förutom några moderna svenska m ålningar med 
kända konstnärsnam n, några äldre porträtt, såsom två 1703 af 
okänd artist utförda bilder af Kristofer Polhem och hans hustru 
Maria Hoffman, Joh. Strengs 1755 målade porträtt af advokat- 
iiskalen Reinhold Ruckersköld och ett illa faret konterfej af en 
förgäten kapten Larsson, som lefde på trettioåriga krigets tid.

Statens inköpsnämd. Ledamöter, valda af K. akademien 
för de fria konsterna, ha under året varit historiem ålaren Olle 
Hjortzberg och landskapsm ålaren Gottfrid Kallstenius med medalj- 
gravören Emil Österman såsom suppleanter. Af svenska konst
närer, som utfört arbete, hvilket blifvit åt staten på förslag af 
dess inköpsnäm d inlöst, utsågos genom den 11 december 
1909 förrättadt val till ledamöter skriftställaren, sedermera teater
chefen Tor Hedberg och skriftställaren Klas Fä hr anis, med e. o. 
amanuensen Karl Wåhlin och amanuensen John Kruse såsom 
suppleanter.
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Inköpsnäm den har sam m anträdt den 6 och 25 februari, 7 
mars, 1 april och 6 oktober. Dessutom sam m anträdde på upp
drag af inköpsnäm den i oktober tre dess delegerade å Konst
närsförbundets i Berlin då pågående utställning.

Vid sam m anträdet den 6 februari uppsattes å underdånigt för
slag till inlösen för statens räkning (se sid. 61):

»Motiv från Timmermansgatan», oljemålning af Engene Jans
son ;

»Solnedgång i ödemarken», oljemålning af Per Ekström; 
vid sam m anträdet den 25 februari:

»Vårt land», oljemålning af Otto Iiesselbom;
»Frukostdags», oljemålning af Hanna Pauli; 

vid delegerades besök i Berlin:
»Hummelskär», oljemålning af Axel Sjöberg;
»Damenbildnis», oljemålning af Carl Wilhelmson;
»Männliche Studie», brons af David Edström;
»Der kleine Herkules», brons af David Edström.
Samtliga dessa underdåniga inköpsförslag ha vunnit Eders Kungl. 

Maj:ts bifall.

Tjänsteresor. I och för vård och tillsyn af de staten till
höriga, under intendentens öfverinseende ställda konstsam lingarna 
på de Kungl. lustslotten bar intendenten företagit tjänsteresor till 
Gripsliolm 16 dagar, nämligen den 22 april på anhållan af ståt
hållaren därstädes med anledning af att några kgl. busgeråds- 
kam m aren tillhöriga gobelänger, hvilka sedan ett flertal år haft sin 
plats i Hedvig Eleonoras våning därstädes, bortflyttats, hvarför de 
tomma väggarna måste fyllas med porträtt, den 15—18 juni för 
att öfvervaka uppliängningen af ett antal porträtt samt för an
bringande af ett 80-tal nya nam nplåtar å desamma; den 4—7 samt 
18 oeli 16 juli för anbringande af ett 100-tal nya nam nplåtar och 
för omflyttningar af tailor; den 7—9 september, åtföljd af kon
servatorn, i och för att efterse, hvilka porträtt borde intagas i och 
för restaurering under vintern; den 19 och 26 september för 
om flyttningar; till Drottningholm den 25 april och 2 maj i ocli för 
återuppsättning i parken och på balustraderna därstädes af dem 
af Adrian de Fries’ bronser, hvilka under det nu afslutade restau- 
reringsarbetet med terrasserna varit undansatta; den 2 september,
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på anhållan af restaureringskom m ittén därstädes, i och lor besikt
ning af fontänen i parken och de på och kring densam m a anbragta 
skulpturerna; den 3 december i och för af den inre restaureringen 
föranledd nedtagning af en mängd tallor m. fl. konstverk; den 14 
maj till Ulriksdal, åtföljd af amanuensen Göthe, i och för inven
tarié ts komplettering.

Dessutom har intendenten på uppdrag af nämden företagit föl
jande tjänsteresor under året:

Den 6— 11 februari till Köpenhamn för att öfvervara den Froh- 
neska konstauktionen och göra eventuella uppköp för musei sam
lingar (se sid, 43).

Den 9—15 april till Helsingfors för att representera museet vid 
Edelfeltsutställningens öppnande och där jäm te suppleanten i 
nämnden skriftställaren Georg Nordensvan göra eventuella upp
köp för samlingarna (se sid. 19 och 27).

Den 7—13 oktober till Berlin för att på uppdrag af statens 
nämd för inköp af lefvande svenska konstnärers arbeten jäm te 
skriftställaren Georg Nordensvan och teaterchefen Tor Hedberg 
utröna, huruvida å konstnärsförbundets utställning i Berlin, som 
öppnades den 10 oktober 1910, något arbete borde föreslås till 
inköp för statens räkning (se sid. 59 och 60).

Den 15 december har intendenten, på anhållan af sekundchefen 
för Svea lifgarde, besökt gardets kasern i och för inventering och 
granskning af där förvarade 38 porträtt i olja, hvilka jäm likt Kgl. 
brefvet den 30 november 1806 utgallrats från Gripsliolmssamlingen 
(kat. nr 339—376) och hvaröfver förteckning finnes intagen i 
nämdprotokollet den 5 maj 1879. Samtliga porträtten befunno 
sig i ett synnerligt godt skick.

Semester (vikariat). Intendenten har begagnat sig af en och 
en half månads semester, under hvilken intendentsbefattningen 
författningsenligt uppehållits af amanuensen Göthe.

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

Amanuensen Göthe har åtnjutit en månads semester. Han har 
(se ofvan) i sex veckor innehaft intendentsförordnande. Hans
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am anuensbefattning har i sex veckor uppehållits af e. o. am a
nuensen Granberg och i fyra veckor af e. o. am anuensen Brising.

Amanuensen Kruse har åtnjutit en månads semester. Han bar 
dessutom för hälsans vårdande haft tjänstledighet i sex veckor 
samt på grund af styrkt sjukdom från den 1 ju li till årets slut. 
Hans amanuensbefattning har under hans bortovaro uppehållits 
af e. o. amanuensen Gauffin jäm likt kgl. brefvet den 1 ju li 1910.

Sekreteraren Granberg har såsom e. o. amanuens tjänstgjort tre 
dagar i veckan och i denna egenskap åtnjutit fyra veckors tjänst
ledighet, under hvilken han fortfarande bestridt sekreteraregöro- 
målen. Han har (se ofvan) i sex veckor innehaft amanuens- 
förordnande.

E • o. amanuensen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har haft två veckors tjänstledighet.

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

E. o. amanuensen Brising har, i och för konststudier i Rom, 
åtnjutit förlängd tjänstledighet till den 1 juni och efter hem kom 
sten ytterligare fyra veckors tjänstledighet samt därjäm te från den 
1 oktober till årets slut för fortsatta studier i Italien med under
stöd af det honom af näm nden för 1910 tilldelade Lam m ska rese
stipendiet. Under sin tjänstgöring innehade han (se ofvan) i fyra 
veckor amanuensförordnande.

E. o. amanuensen Gauffin, som haft 9 veckors tjänstledighet, 
har till den 15 april tjänstgjort tre gånger i veckan och därefter 
och till årets slut (se ofvan) uppehållit Kruses am anuensbelått- 
ning. Under två veckor af Gauffins tjänstledighet har W ettergren 
uppehållit Kruses amanuensbefattning. Under sin tjänstledighet 
har Gauffin besökt Berlin och Helsingfors.

E. o. amanuensen Wettergren, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har haft tjänstledighet i åtta veckor och (se ofvan) i två innehaft 
am anuensförordnande och i sex veckor förordnande som konser
vator. Under sin tjänstledighet deltog han i anordnandet af ut
ställningen för kyrklig konst i Strängnäs.
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Nya kataloger. Öfver den utländska afdelningen af mål- 
ningssamlingen liar utgifvits en tredje, delvis omarbetad upplaga 
af »Notiee descriptive, des tableaux du Musée national de Stock
holm par G eorg  G ötlie. Ie partie: Måitres étrangers (non scan- 
dinaves)». Af »Vägledning för besökande i konstslöjdafdelningen» 
har sjunde upplagan utkommit, redigerad af e. o. amanuensen 
Folcker.

Förvaltningen. Museinämden liar haft 11 sam m anträden 
och inköpsnåmden b; därjämte sam m anträdde vid årsskiftet, på 
uppdrag af Nationalmusei nämd, två dess ledamöter för inven
tering af kassor och fonder för år 1910. Protokollen öfver för
valtningsärenden uppgå till 50. Diariet upptager 158 inkomna 
ärenden, livaraf 24 kungl. bref, beslut och remisser samt 22 skrif- 
velser från m yndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 62 ut
gående skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postförsän
delser var 579.

Nationalmusei nämd. Professor Teodor Lundberg, som den 
19 april 1907 efter professor John Börjeson i nåder förordnats 
att under en tid af tre år vara suppleant i näniden, har genom 
nådigt bref den 25 februari 1910 fått detta förordnande förnyadt 
för ytterligare tre år från och med den 19 april 1910.

Lustslotten. Med afseende å statens konstsamlingar, hvilka 
finnas å de kungl. lustslotten och som stå under öfverinseende af 
Nationalmusei intendent, är följande att anmäla:

Gripsholm. Omkring 200 af porträtten ha försetts med nya 
etikettlappar af förgyldt bly med angifvande af hvem de föreställa, 
hans födelse- och dödsår samt titulatur. I det utländska vinds- 
galleriet har en del omflyttningar ägt rum  af porträtten, åsyf
tande att vinna större öfverskådlighet af därvarande samling. 
Dessutom ha smärre omflyttningar måst företagas i olika delar af 
slottet, beroende dels af att plats måst beredas tor nytillkom na 
porträtt, som insatts i sina serier, dels emedan några gobelänger 
tillhörande kgl. liusgerådskamm aren och stående under riks- 
m arskalksäm betets vård inflyttats till Stockholm. Sam m alunda 
är förhållandet med det praktfulla broderiet i svart sammet från
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1500-talets slut, som sedan gammalt funnits på Gripsholm och 
senast utgjort väggbonaden bakom tronstolen i rikssalen på slottet. 
Denna bonad har nämligen måst undergå restaurering, som verk
ställes af föreningen Pietas i Stockholm. Det är att hoppas att 
detta arbete snart blir fullbordadt och att väggbonaden i fråga 
blir återinsatt på sin plats, då dess takstycke, som utförts efter 
dennas mönster, nu sitter där tämligen meningslöst öfver det mo
derna tygstycke, som provisoriskt fått ersätta den gamla härliga 
bonaden och som verkar störande, där det sitter m idt i porträtt- 
serien af konung Gustaf Vasas samtida, öfver hvilken Karl X 
Gustafs riksbaner svajar.

Drottningholm. Sedan slottets restaurering i livad det yttre an
går under året fullbordats, har den inre restaureringen tagit sin 
början. Häraf har följden blifvit att en mängd tailor måst ned
tagas och undansättas, hvilket arbete kommer att fortsättas allt
efter som restaureringen flyttas till andra delar af slottet.

I nåd. bref d. 29 juli 1910 har Eders Kungl. Maj:t under vissa 
villkor täckts bifalla en af ägaren till W allensteinska palatset i Prag, 
grefve E. C. von W aldstein, genom härvarande österrikisk-ungerska 
m inister gjord ansökan att successivt få låta alforma och i brons 
reproducera tolf i Drottningholmsparken befintliga, af svenskarna 
1048 från trädgården till hertigens af Friedland näm da palats 
bortförda, at Adriaen de Fries utförda bronser, hvilka reproduk
tioner grefve von W aldstein har för afsikt att uppställa i sagda 
trädgård, som skall återställas i sitt ursprungliga skick. Nådigt 
bifall till berörda ansökan hade af Nationalmusei näm d till
styrkts, bland annat af det skäl, att Eders Kungl. Maj:t i nåd. 
bref den 10 oktober 1885 täckts bifalla en föregående, liknande 
framställning — det gällde då afgjutningar för danska statens 
räkning af Adr. de Fries’ bronsstoder å Drottningholm, som for
dom varit anbragta å en fontän vid Fredriksborgs slott i Dan
mark. Af nu ifråga varande bronser ha följande under året af- 
formats af Herman Bergmans konstgjuteri-aktiebolag under inse
ende af vederbörande tjänstem än vid N ationalm useum : Laokoon 
och hans söner, Bacchus och satyr, Neptunus med hund och 
treudd, Apollo (Aktäon?), Häst i strid med en orm, Sittande flod- 
gud med urna (2 ex.), Kvinna med spegel, Kvinna med gås, Urna 
(2 ex.) och annan Urna (också 2 ex).
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Nybyggnaden Holländaregatan 11. Såsom i förra årsbe
rättelsen nämdes hade å den af fröken Sofia Giesecke i testa
mente till Nationalmuseum skänkta egendomen under nämda 
adress en nybyggnad börjat uppföras i enlighet med Kgl. brefvet 
af den 27 maj 1909, och uttalades den förhoppningen att ny
byggnaden, som vid nyåret 1910 var uppförd till takåsen, 
skulle vara färdig till inflyttning den 1 oktober samma år. Så 
blef också fallet. Som dock några obetydligare smärre arbeten 
återstodo vid 1910 års utgång, kan någon exakt siffra för bygg
nad skostnaderna ej i denna berättelse uppgifvas. Så mycket är 
dock säkert, att kostnadsberäkningarna ej kom ma att öfver- 
sk ridas.

Besöken under de olika m ånaderna fördelas å söckendagar 
sålunda (sön- och helgdagar ej inräknade):

M å n a d Fridagar Bet.-dagar
i

Med frikort r  11 Summa
! i

i
Januari ............................

i
3,08« 331 420

i
3,837

Februari............................ 2,843 451 i 396 3,690 |
Mars ................................. 3,921 626 543 5,090
April ................................. 4,185 494 690 5,369 i
Maj ..................................... 2,121 308 651 3,080 i
Juni..................................... 2,911 1,268 491 4,670
Juli ..................................... 5,207 2,000 310 7,517
Augusti ............................ 7,999 2,117 1,862 11,978 j
September ........................ 3,522 954 324 4,800i |
Oktober ............................ 2,584 573 1 424 1 3,581
November ........................ 2,751 472 726 3,949
December ........................ 2,423 | 351 387 3,161

Summa 43,553 9,945 7,224 «0,7-2-2 1

Besöken å sön- och helgdagar torde enligt en ungefärlig räk
ning, gjord under några af dessa dagar, under året uppgått till i 
rund t tal 140,000, hvarigenom totalantalet besökande under 1910 
något öfverskridit 200,000 personer.
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Sam lingarna ha, i enlighet med nämdens beslut, från och med 
den 15 april till ocli med den 15 september hållits öppna hvar
dagar till kl. 4 och söndagar till kl. 5 e. m., under den öfriga 
årstiden såsom vanligt.

Studier oeli kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats 463 personer, hvaraf 257 män och 206 
kvinnor.

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren v o ro :

1909 1908 1907
i

190« 1905

Män ......................................................... ! 241
i

215 208 210 218

Kvinnor .................................................. 234 205 i  223 223 232

Tillsammans | 475 1 420 431 442 j 450

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa för år 1910 sålunda:

Män | Kvinnor j Summa

: Kopiering i konstafdelningen ,..................... 52 28 80
Teckning i skulpturafdelningen................... 25 5 30

j » i konstslöjdafdelningen................| 50 105 | 155
Studier i allmänhet........................................ 130 68 | 198

Tillsammans 257 206 163
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De personer som erhållit denna tillåtelse äro :

Konstnärer, tecknare....................
Lärjungar vid k. konsthögskolan. 

» » öfriga högskolor .
» tekniska skolan. ..

» af enskilda konstnärer
Yrkesidkare.....................................

Litteratörer och konstvänner.......

1
Män Kvinnor

i
[ Summai

.......... 73 49 122

..........i 32 13 45

.......... 30 4 | 34

.........., « 103 147

........  11 n 22

.......... 43 n  , | 54

21 1 15 39

Tillsammans | 257 206 463

Af under året kopierade målningar komma på:
a) italiensk-spanska skolan .........  9 kopior efter 7 konstverk,
b) nederländsk-tyska » .........  30 » » 18 »
c) franska » .........  27 » '>/ 16
d) dansk-norska » ......... 16 w » 12 »
e) svenska » .........  106 » » 56 »

Tillsammans 188 kopior efter 109 konstverk.

(Motsvarande siffror under år 1909 utgjorde: 131 kopior efter 
92 konstverk.)

Af de kopierade konstverken ha nr 1186, »Hertiginnan af Or
léans» af J.-M. Nattier, återgifvits 9 gånger, nr 1610, »Jenny 
Lind» af Louis Asher, 8 gånger, n:r 1649, »Fällande vildgäss» 
af B. Liljefors, 7 gånger, samt nr 1569, »Marskväll» af Edv. 
Rosenberg och nr 1472, »Insjö» af O. Arborelius, hvardera 6 
gånger.

Ur hand tecknings- och gravyrsamlingen ha vid 1,001 studie
besök tillhandahållits 2,785 nr volymer, portföljer och enskilda 
blad (föregående år resp. 868 och 2,882). För illustrationsändam ål 
ha fotograferats 409 nr (föregående år 381 nr).
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Å konstslöjdafdelningen lia föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 718 nr vid 711 studiebesök.

Motsvarande siffror för de fyra närm ast föregående åren voro 
664 och 657 (1909), 181 och 173 (1908), 521 och 507 (1907), 529 
och 507 (1906).

Samlingarnas förevisande hade i slutet af januari på upp
drag af intendenten återupptagits, i det att e. o. amanuensen 
W ettergren från och med den 20 januari till och med den 12 
m ars onsdagar och lördagar förevisat, med upplysande föredrag, 
grafiska blad och e- o. amanuensen Gauffin från och med den 26 
januari till och med utgången af februari förevisat och med före
drag belyst franskt måleri i Nationalmuseum.

Jacques Lamms resestipendium, som år 1910 för nionde 
gången utgått, har därvid tilldelats e. o. amanuensen Harald Bri- 
sing, i och för konststudier i Rom.

Grrossliandl. Edward Cederlunds donation. I den 1 de
cember 1909 upprättad! testamente har grosshandlaren Edw. Ce
derlund ihågkommit Nationalmuseum med ett belopp af 15,000 
kronor »för inköp af ett af svensk konstnär m åladt historiskt 
ämne».



Ekonomi. Sammandrag’ af räkenskapen 1910.

Behållning 
från 1909

Inkomster
1910

Summa

A. Al lin ä n n a m <uJ t>. L

Utgifter 1910 Återleve-,
rering

Behållning 
till 1911

Summa

800: - 66,013: 77 66,813: 77 Ordinarie statsanslag........... 63,023: 97 2: 35 3,787: 45 66,813: 77
8,790: 70 20,682: - 29,472: 70 Öfriga statsanslag................. 19,747: 98 121: 30 9,603: 42 29,472: 70
1,402: 63 4,973: - 6,375: 63 Förevisningsmedel....... . 5,041: 77 — 1,333: 86 6,375: 63
1,990: 55 1,969: 65 3,960: 20 Katalogmedel........................ 3,781: 25 — 178: 95 3,960: 20
1,027: 63 794: 65 1,822: 28 Gripsholmsmedel.................. 1,009: 15i —  i 813: 13 1,822: 28

Provision å försäljningen af j

340: 75 ; 340: 75 fotografier i nationalmuseum 340: 75 — -------  | 340: 75 !

14,011: 51 94,773: 82 108,785:33 B Enskilda medel. 92,944: 87 123: 65 15,716: 81 108,785: 33

> 312,364: 41 19,195: 22 331,559:63 J. S. Gieseckes donation...... 21,019: 43 _  i 310,540: 20 331,559: 63
101,075:98 4,538: 93 105,614:91 J. H. Scharps donation....... 5,540: — — * 100,074: 91 105,614: 91
10,251: 51 428: 68 10,680: 19 [jacques Lamms prisfond..... 5: — —  ; 10,675: 19 10,680: 19 1
10,890: 10 442: 62 11,332: 72 Jacques Lamms stipendiefond 924: 28 10,408: 44 11,332: 72
18,870: 62 5,806: 24 24,676: 86 Femårsfonden ................... . 4: - — 24,672: 86 24,676: 86

Gåfvor till konstsamlingarnas i

j
15,587: 50 15,587: 50 ökande.................................. 250: - ~  | 15,337: 50 15,587: 50

453,452:62 45.999: 19 j 499,451: 81 27,742: 71 ' I 171,709: 10 499,4öl: 81
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,969: 65, 
influtna vid försäljning af lilla svenska målnings-

katalogen............................................................................... kr. 990: —
influtna vid försäljning af stora svenska målnings-

katalogen................................................................................ » 90:*—
influtna vid försäljning af skulpturkatalogen .........  270: —

» » » » stora iranska katalogen ... » 155: —
Aftryck af kopparplåtar ....................................................  472: 40
Influtna genom bokhandeln.................................................  » 12:25

Summa kr. 1,969:65

Enskilda medel.

1) J. S. Gieseekes donations inkomster utgjorde:
hyresm edel..........................................................................  kr. 18,875: —
räntem edel o. d ................................................................. » 820: 22

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde 145,317: 94 
har minskats med kr. 1,237: 62.

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

Till inköp för konstsam lingarna har disponerats kr. 2,500.
Af årets behållning öfverföres till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 540: 20.

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

Till inköp för konstsam lingarna har disponerats kr. 5,500: —.
De för donationsändam ål disponibla medlen utgjorde vid 1910 

års slut kr. 74:91.

3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 
10,251:51, utgjorde vid årets slut kr. 10,675:19.

4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,890: 10, utgjorde vid årets slut kr. 10,408: 44.

Ett resestipendium å kr. 919: 28 har utbetalts till e. o. am anu
ensen fil. doktor Harald Brising.
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5) Femårs fonden, som vid årets början utgjorde kr. 18,870: 62, 
har ökats till kr. 24,672: 86.

Stockholm den 15 mars 1911.
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