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TILL KONUNGEN.

Frågan om ökadt utrym me för stalens i Nationalmuseum för
varade konstsam lingar är fortfarande olöst. De svårigheter, det 
sedan länge alldeles otillräckliga utrym m et lägger i vägen för
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samlingarnas skötsel, vetenskapliga uppställning, ändamålsenliga 
ordnande och för studierna i desamma, ha af mig under de se
naste tio åren städse framhållits i dessa årsberättelser. Det torde 
därför vara öfverflödigt att här ånyo ingå på detta ämne. Väl 
vore, om dessa missförhållanden blefve under den närm aste fram 
tiden af hjälpta. För att statens konstsam lingar skola kunna fylla 
sin bestämmelse, är denna frågas lösning ett alldeles oeftergifligt 
villkor.

Under år 1911 ha samlingarna i ovanligt hög grad riktats ge
nom gåfvor och donationer, för hvilka redogörelse läm nas under 
de olika afdelningarna. Här må i afseende härpå endast erinras 
dels om den gåfva af 5,800 kronor, som af enskilda personer läm 
nats för inköp af en gammal samling äldre Braheporträtt, samt 
om den donation af 50,000 kronor, som delägarna i bankiren Carl 
Adolf W ebers dödsbo, kapten John Maurilz Klingspor och fru 
Milda Klingspor, född W eber, samt rådm annen Carl Axel Rund- 
quist och fru Helena Rundquist, född W eber, förklarat sig vilja 
till ett minne af den aflidne såsom gåfva öfverlämna till National
museum. Dessutom hafva de skänkt en rik  och dyrbar samling 
konst- och konstslöjdföremål ur den bortgångnes med fin smak 
bildade konstsamlingar, för hvilket närm are redogöres i det föl
jande, i samm anhang med öfriga gåfvor till de olika afdelningarna.
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Samlingarna»
E g y p t is k a  s a m l in g e n  (Göthe) har ökats med 10 nr, alla i

gåfva.
April 11. Af professor Pontus Fahlbeck:

Fornegyptisk sarkofag (utan lock) af sandsten, med 
utanpå inristad hieroglyftext. Inköpt af gifvaren från 
en arabisk köpm an i Assuan 1910. N. M. nr 949.

» » Af v. häradshöfdingen Erik Bredberg:
Två delar af ett mumiehölje med m ålningar samt 

ett skulpteradt och m åladt hufvud till en mumiekista. 
Inköpta samtidigt med ofvannäm nda sarkofag och af 
samme köpm an i Assuan. N. M. nr 950, 951.

Maj 16. Af v. häradshöfdingen Erik Bredberg:
Mumiefragment: M änniskohufvud. — Hökmumie (in

lindad). — Hufvudstöd i tre delar. — Ett längre och 
ett kortare pärlhalsband. — Kanna med fot samt tratt- 
formig vas af rödglaserad lera. N. M. nr 952—958.

Äfven dessa äro af gifvaren inköpta i Assuan sam
tidigt med de ofvannämnda. Ler-föremålen skulle en
ligt uppgift vara tagna från graffälten vid Edfu.

S k u lp tu r s a m l in g e n  (Göthe, Brising, Kjellberg) har ökats med 
16 nr, samtliga genom köp.
Febr. 28. Milles, V. Carl E. A., svensk, f. 1875:

Porträtthufvud i naturlig storlek af skriftställaren G. 
Stridsberg, i svart granit. N. M. nr 1031.

April 7. Neujd, A. Herman, svensk, f. 1872:
»Före badet», statyett i trä  (buxbom), sign. H. Neujd 

1909. N. M. nr 1030. Statsinköp.
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April 7. Milles, V. Carl E. A., svensk, f. 1875:
»Vingarna», stor grupp i brons. N. M. nr 1045. Stats- 

inköp.
Ju li 1. 12 st. moderna bronsafgjutningar efter antika brons

arbeten i Neapels Museo Nazionale från Herculaneum 
och Pompeji; på uppdrag af näm nden inköpta genom 
lifmedikus dr Axel Munthe. N. M. nr 1032—1043.

Pl. 1. PORTRÄTTMEDALJONG I GIPS: OKÄND MAN, 
SIGN. SERGELL 17 . .  d . 49 cm.

Okl. (5. Sergel, Johan Tobias, svensk, f. 1740, f  1814.
Porträttmedaljong från 1700-talet af en äldre okänd 

man, i gips. N. M. nr 1044. (Pl. 1.)

De näm nda bronsafgjutningarna från Neapel äro dels byster 
(hufvuden), dels statyetter. De afbilda till större delen sedan gam
malt välkända antika original i Neapels rika antikm useum : byster 
från Herculaneum, såsom Dionysos—Platon, Ung atlet eller Her- 
kules, s. k. Seneca, Doryforos (efter Polyldet) m. fl., samt staty
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etter från Pompeji, såsom Dansande faun, Silenus, Narcissus m. fl. 
Det s. k. Seneca-hufvudet fanns förut i Nationalmuseum blott i 
gipsafgjutning (gipssaml. n r 97), statyetlen Ung faun, bärande en 
vinsäck, i bronserad gipskopia, modellerad af Edvard Brambeck 
1880 (N. M. nr 735).

Något utländskt originalarbete har icke under året förvärfvats, 
men väl tre svenska, ett i brons samt, märkligt nog, ett i granit 
och ett i trä. Nutidens skulptörer pröfva gärna nya material och 
söka i dem lösa nya, egenartade uppgifter. Den italienska mar- 
m orn är ej så obligatorisk som förut.

Carl Milles har alltifrån början önskat att i trä  få utföra sin 
stora och m onumentalt tänkta Gustaf Vasa-stod i Nordiska m u
seet, ehuru denna plan dess värre icke kunnat realiseras hittills. 
I stället visade han ett genialiskt prof på sin träskulptur i den 
herm  med Oskar Levertins porträtt, hvilken sedan 1910 pryder 
musei samling (se Årsber. för 1910, sid. 6). I »Lekande elefanter» 
(N. M. nr 954) har han redan 1904 gifvit ett vackert prof på en 
konstnärlig behandling af den m juka savonit-stenen, och nu har 
han i Stridsbergsbysten ökat skulptursam lingen med ett högst 
märkligt arbete i hård svensk granit, ett material, hvari han redan 
förut utfört några större dekorativa verk (»Björnarna» vid Berzelii 
park, »Örnarna» på Valdemarsudde).

Bysten, eller rättare sagdt hufvudet, ty af bålen synes ingenting, 
utm ärker sig för en slående porträttlikhet. Och m ärkligt är att 
se, hur konstnären vetat att förena denna realism i karaktäristi- 
ken med en stilfullhet i behandlingen, som ger åt arbetet en helt 
monumental verkan.

Den stora bronsgruppen »Vingarna», som förevisades för inköps
nämnden blott i gips uti konstnärens atelier, har icke varit u t
ställd i Sverige, sedan den göts i metall, och har ännu, då detta 
skrifves, icke återkom m it från världsutställningen i Rom.

Åfven Herman Neujds statyett är ett prof på svensk träskulptur. 
Konstnären är hittills företrädd i Nationalmuseum blott genom 
sin populära glaserade porslinsbyst, »Brita» kallad, i den kera- 
miska samlingen. I »Före badet» har han gifvit ett delikat prof 
på det slags träskulptur i litet format, i hvilken konstart Anders 
Zorn väl är den hittills oupphunne m ästaren i vårt land. Mate
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rialet är den tacksamm a men hårda buxbomen, som redan renäs
sansens m ästare visste liehandla med sådan framgång.

E. o. amanuensen H. Brising bar kritiskt studerat vissa delar 
af antiksamlingen ocli nedlagt resultaten af sina forskningar i den 
stora illustrerade volym, han under året utgifvit under titeln 
»Antik konst i Nationalmuseum» (se i det följande under rubriken 
»Utgifna arbeten»).

E. o. amanuensen Lennart Kjellberg har bland annat reviderat 
den antika afdelningen i den nya 13:de upplaga af skulp turkata
logen, som under året utgifvits.

T a fv e ls a m lin g e n  (Göthe) bar ökats med 51 nr, däraf 18 ge
nom köp och 33 såsom gåfva. Af dessa 51 ha med hufvudsam- 
lingen (»galleriet») i Nationalmuseum införlifvats 19 nr, med sam 
lingen af miniatyrer, pasteller in. m. 13 nr; 19 ha öfverförts till 
förrådet.

A . K ö p .

Febr. 4. W ilhelmson, Carl V., svensk, f. 1886:
Porträtt af konstnärens syster; interiör, oljemålning, 

sign. C. Wilhelmson i 899. Statsinköp med bidrag af 
museimedel. N. M. nr 1718.

April 7. Bauck, Jeanna, svenska, f. 1840:
Porträtt af m ålarinnans syster; interiör, oljemålning, 

sign. Jeanna Bauck. N. M. nr 1722.

Maj 16. Pauli, Hanna, f. Hirsch, svenska, f. 1864:
»Vänner», stor figurmålning i olja; interiör. Stats

inköp med bidrag af museimedel. N. M. nr 1723.

» » Okända målare:
9 porträtt af medlemmar af familjen Brahe på 1500- 

ocli 1600-talet. N. M. Förråd nr 282—290. Gripsli. 
n r 1843—1851. Inköpta af museimedel med bidrag, 
till nära hälften af inköpssum man, af enskilda perso
ner (se nedan under Gåfvor).
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Pl. 2. PIETA. OLJEMÅLNING. GIOVANNI BELLINIS 
SKOLA. Omkr. år 1500. H. 107. B. 70.

Okt. 6. Giovanni Bellinis skola, 1500-talets början (»Pseudo- 
Basaiti»). Italiensk.

Pietå. Kristus, död, sittande i ett landskap, olje
målning på trä ; af en ursprunglig signatur kvarstår 
endast ett S. N. M. nr 1726. (Pl. 2.)



Okt.

Nov.
*

»

Nov.

Dec.

B .

Febr.

10

April

6. Trulson, Anders, svensk, f. 1874, f  1911.
Själfporträtt i half figur, oljemålning, sign. Trulson 

1902. N. M. nr 1727.

18. von Munkåcsy, Mikael, ungrare, f. 1846, f  1900:
»Själfförakt»; interiör med en figur, oljemålning, 

sign. M. de Munkåcsy. N. M. nr 1728.

» Liebermann, Max, tysk, f. 1847:
Ryttare på stranden, oljemålning, sign. M. Lieber- 

mann 1911. N. M. nr 1729. (Pl. 10.)

» Orpen, W., irländare, f. 1878:
»Jockeyen», konstnärens själfporträtt; oljemålning. 

N. M. nr 1730.

27. Gauguin, Paul, fransman, f. 1848, f  1903:
Landskap; motiv från Provence, oljemålning. N. M. 

nr 1735. (Pl. 9.)

9. Reynolds, sir Joshua, engelsman, f. 1723, f  1792:
Porträtt i bröstbild af sir Thomas Mills, oljemål

ning. N. M. nr 1736. (Pl. 4.)

Gåfvor.

28. Af framlidne ingeniören Ernst Hirsch i testamente (af 
1908):

Okänd holländsk målare i van Goyens art, 1600- 
talet.

Holländskt landskap, oljemålning. N. M. Förråd 
nr 278.

* Af m arinläkaren Gunnar Nilson (i utbyte mot gravyr
dubbletter) :

Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, j* 1354:
Porträtt i bröstbild af skalden P. D. A. Atterbom, 

oljemålning. N. M. Förråd nr 279. Gripsh. n r 1841.
7. Af arfvingar till framl. grosshandlaren Oskar Seippel: 

Coelenbier, Jan, holländare, f  efter 1677:
En fora öfverfalles på en bro af fienden, oljemål

ning, sign. otydligt. N. M. nr 1719.

NA TIONALMUSEI INTENDENTS
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April 7. Rubens, P. P. Kopia efter:
»Utan Geres och Bacchus fryser Venus», oljemålning. 

N. M. nr 1720.

» » von Breda, Lukas d. ä., svensk, f. 1676, f  1752: 
Porträtt af målarens hustru Elisabet Buchholtz, olje

målning, sign. (bakpå) Luc. v. Breda fect. N. M. Förråd 
nr 280. Gripsh. nr 1842.

» » Bergh, J. Edvard, svensk, f. 1828, f  1880:
Sommarlandskap, motiv från södern (Schweiz eller 

Tyrolen?), oljemålning, sign. E. Bergh 1875. N. M. nr 
1721.

» » Af anonym gifvare:
Bianchini, Arthur A. T., svensk, f. 1869: 
»Högsommar på Sandhamn», oljemålning, sign. Artur 

Bianchini Sandhamn 1911. N. M. Förråd nr 281.

Maj 16. Af följande privatpersoner: grefve W. von Halhvyl, 
bankiren G. A. W eber, byggmästaren A. Anderson, fri
herre H. Rehbinder, konstnären A. Zorn, fru Thérèse 
Anderson, grefve Magnus Brahe, riksm arskalken frih. 
Fr. von Essen, friherrinnan Ebba Åkerhielm, f. Gylden- 
stolpe, och grefvinnan Sophie Nordenfalk, f. Piper, 
med bidrag af museimedel:

9 Brahe-porträtt (se ofvan bland inköpen).

Okt. 6. Af framl. statsgeologen Axel Lindström  i testamente: 
Hilleström, Per, d. ä., svensk, f. 1732, f  1816:
Två stilleben-stycken, oljemålningar. N. M. nr 1724, 

1725. (Pl. 6 o. 7.)

» » Af grosshandlaren Erik Bergstedt i testamente (af 1910): 
Axelson, K. Axel H., svensk, f. 1854, f  1892: 
Canale Grande i Venedig, oljemålning, sign. Axel Axel

son Venezia 1887. N. M. Förråd nr 293.

» »> Af f. d. statsrådet F. O. Silfverstolpe och hans m aka 
Louise Peterson i testamente (af 1883):

Lundgren, Egron S., svensk, f. 1815, f  1875:



Italiensk bondkvinna, hållande en liten gosse vid 
handen, oljemålning, sign. E. Lundgren 1846. N. M. 
Förråd nr 292.

Okt. 6. Af herr H. W estman (Walla gård, Linköping): 
W erner, Gotthard A., svensk, f. 1837, f  1903: 
Debora, skiss i olja, studie för en större kom po

sition. N. M. Förråd nr 291.

Nov. 27. Af framl. bankiren Carl Adolf W ebers arfvingar:
Lafrensen, Niklas, d. y., svensk, f. 1737, f  1807: 
Porträtt af en ung, okänd herre, m iniatyr målning 

(har tillskrifvits P. A. Hall). N, M. tafvelsamks kat. 
Bih. n r 328. (Pl. 13.)

Gillberg, Jakob Axel, svensk, f. 1769, f  1845:
Porträtt af målaren Fr. W estin, m iniatyrmålning.

N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 329. (Pl. 15.)

» » Bolinder, Joh. Erik, svensk, f. 1768, f  1808:
Porträtt af en ung, okänd herre, m iniatyrmålning, 

sign. Bolinder 1802. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 330.

Okänd konstnär, 1700-talets slut:
Porträtt af engelska aktrisen madame Crouch, olje

målning (falskt sign. »Hall»). N. M. tafvelsamks kat. 
Bih. nr 331.

Bossi, G. Domenico, italienare, f. 1765, f  1853, verk
sam i Sverige 1796—1812:

Porträtt af en ung, okänd dam, miniatyrmålning, 
sign. D. Bossi p inxit 1800. N. M. tafvelsamks kat. 
Bih. nr 332. (Pl. 14.)

Arenius, Olof, svensk, f. 1701, f  1766:
Porträtt af grefvinnan Katarina Charlotta De la 

Gardie, f. Taube (f. 1723, f  1763), m iniatyr målning 
(enligt trovärdig gammal påskrift: af O. Arenius). N. 
M. tafvelsamks kat. Bih. nr 333. (Pl. 12.)
Le Gay (P.?), fransman, omnäm nd 1779—1792:

Porträtt af en ung, okänd dam, miniatyrmålning, 
sign. Le Gay 1786. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 334.

12 NAT10NALMUSEI INTENDENTS
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Lafrensen, Niklas, d. y., svensk, f. 1737, f  1807: 
Porträtt af en ung, okänd dam, miniatyrmålning. 

N. M. tafvelsamks kat. Bih. n r 335.

Le Tellier, fransman, verksam i Paris 1793— 1812: 
Porträtt af en ung, okänd dam, m iniatyrmålning, 

sign. Le Tellier p  . . . 1 7 . . N. M. tafvelsamks kat. 
Bih. nr 336.

Brenner, Elias, svensk, f. 1647, f  1717:
Porträtt af konstnärens dotter Susanna Elisabet, 

miniatyrmålning, sign. Elias Brenner 1700. N. M. taf
velsamks kat. Bih. nr 337. (Ph 11.)

Okänd m iniatyrmålare, 1700-talet:
Amor och Psyke, miniatyrmålning, med påskrift 

»Klingstedt» (l). N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 
338.

Hoppner, John, engelsman, f. 1758, f  1810. Till- 
skrifven:

Porträtt af en ung dam, kallad »lady Montagu», 
oljemålning. N. M. nr 1731. (Pl. 5.)

Troost, Cornelis, holländare, f. 1697, f  1750:
Rytteristrid på en bro, gouaclie-målning, sign. Troost 

17A1. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 339.
de Vois, Ary, holländare, f. omkr. 1631, f  1680: 

Cefalus och Procris, ämne ur Ovidii metamorfo
ser, oljemålning, sign. A. D. Vois 1675. N. M. nr 
1732. (P1. 3.)

Scheffel, Joh. Henrik, tysk-svensk, f. 1690, f  i Sverige 
1781:

Porträtt af Sally Jennings, gift 1750 med riksrådet 
frih. Karl Otto Hamilton, oljemålning. N. M. Förråd 
nr 294.

Porträtt af en syster till föregående. Oljemålning. 
N. M. Förråd nr 295.

Nov. 27. Af framl. änkefru Henriette Lamms arfvingar:
Zorn, Anders L., svensk, f. 1860:
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Porträtt af konstnärens fru, pastell, utförd i Paris 
1889. N. M. tafvelsamks kat. Bih. nr 340-

W allander, Josef Vilhelm, svensk, f. 1821, f  1888: 
Klosterrofvet, genrestycke, oljemålning, sign. I. W. 

Wallander 1863. N. M. Förråd nr 296.

Nov. 27. At revisor Måns Scherdin enligt hans moders, doktor- 
innan Jenny Scherdins, i lifstiden uttalade önskan: 
Törnå, Oskar E., svensk, f. 1842, f  1894:

Franskt somm arlandskap, oljemålning, sign. Oscar 
Törnå. Août 1876. Forêt de Fontainebleau. Gorge aux  
loups. N. M. nr 1733.

» » Af mr Edward Dillon i London:
Lundgren, Egron S., svensk, f. 1815, f  1875:

»Spionen förhöres», scen från upproret i Indien 
1858—59, ofullbordad oljemålning. N. M. n r 1734. 
(Pl. 8.)

Tafvelsamlingen har, såsom framgår af ofvanstående, under år 
1911 gjort alldeles ovanligt många förvärf, och det både af ut
ländsk och svensk härkom st, både af oljemålningar (äfven en 
pastell) och miniatyrer, egentliga tafior och porträtt.

Bland de utländska m ålarna påträffas icke färre än 10 nya 
namn.

Den äldsta och märkligaste taflan i denna grupp är den vackra 
Pietå (Pl. 2). »Kristus, död, sittande i ett landskap», som här
stam m ar ur Giovanni Bellinis skola i 1500-talets början (jfr »Be
weinung Christi» af den s. k. Pseudo-Basaiti i Kaiser Friedrich- 
Museum i Berlin, n r 4 i kat.). Ehuru icke orörd af främmande 
penslar (särskildt i Kristi nakna öfverkropp), har taflan dock bi
behållit tillräckligt mycket af sin ursprungliga färg och teckning 
för att ge åskådaren ett lifligt intryck af gammalvenetiansk form
konst och färgpoesi, sådana de möta oss i mästaren Giovanni 
Bellinis egna och hans lärjungars verk. Formgifningen har i vissa 
delar en ålderdomlig prägel — särskildt de styfva arm arna — 
men är i andra delar fullt frigjord och beherskad. Det synner



ÅRSBERÄTTELSE EÖR 1911. 15

ligen vackra ansiktet, om ram adt af rikt, m örkbrunt hår, har ett 
nästan Lionardoskt tycke. Vegetationen — en särskildt väl bibe
hållen del af taflan — är framställd med en lika ingående som 
älskvärd realism. Och koloriten, i varmgul helton, har den väl
kända venetianska klangen. Alltnog, målningen är ett synnerli
gen godt förvärf för museets jämförelsevis lilla italienska afdelning. 
(Så liten den än är, har den beklagliga bristen på utrym me i 
galleriet vållat, att en del värdefulla num m er i densam m a måst 
undansättas tills vidare!)

Enligt en gammal påskrift har taflan tillhört en samling (Bru- 
guoli) i Brescia, kom senare till England i lady E astlakes ägo 
och därefter till den berömda samling, som ägdes af Charles 
Butler of W arren Wood, Hatfield; under hans tid var den utställd 
på »Royal Academy Exhibition of works by the old masters» 
1895- På den Butlerska auktionen i London (hos Christie) 1911 sål
des eller återropades taflan för 115 guineas. F rån England har den 
kom m it till konsthandeln i München, h varifrån det gamla konstver
ket införskaffats till Sverige genom direktör Thorsten Laurin.

För att följa tidsordningen komma vi från den italienska hög
renässansen till de nederländska skolorna på 1600-talet.

Till den flamska skolan, närm are bestäm dt till den Rubenska 
kretsen, hör den på ek målade, färglysande lilla taflan »Utan Ceres 
(bröd) och Bacchus (vin) fryser Venus (kärleken)». Den har ett 
eget historiskt intresse därigenom att den är kopia efter en större 
komposition af Rubens af år 1622, innan denna m ästarens m ål
ning skars itu, hvilket redan tidigt skedde. Den ena af dessa 
halfvor finnes nu i Bryssels, den andra i Dresdens museum. En 
annan kopia efter Rubens’ odelade komposition finnes i Haag och 
tillskrifves Jordaens, en tredje i enskild samling (O. Caesars) i 
Köln; den senare kallas helt enkelt »atelierbild», och så kan också 
vår kopia skäligen benämnas.

Bland holländarna på 1600-talet hör Haarlem-målaren Jan  Coe- 
lenbier (f efter 1677), som representeras af en i känslig och fin 
ton målad stridsscen »En fora öfverfalles af fiendtliga ryttare på 
en bro», där landskapet i gulgrå färgton påm inner om van Goyen, 
och figurerna något om Esajas van de Veide. Dit hör ock, ur 
Leyden-skolan, Ary de Vois (f 1680) med en Ovidiansk historia
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»Cefalus och Procris» (Pl. 3), daterad 1675, hvilken liksom andra 
arbeten från konstnärens sista tid i sin eleganta men glatta be
handling vittnar om starka intryck från Frans van Mieris.

Den holländska m ålarkonsten på 1700-talet visar som bekant 
ett afgjordt förfall, under h vilket Cornelis Troost (f 1750) är en 
bland de få verkligen framstående konstnärerna. Nationalmuseum

Pl. 3. CEFALUS OCH PROCRIS, Oljemålning af Ary de Vois 1675. II. 33. B. 43. 
Gåfva af bankiren Carl Adolf Webers arfvingar.

har nu förvärfvat ett arbete af honom. Det är en gouache-mål- 
ning, daterad 1741, som dock icke visar honom från hans star
kaste och originellaste sida: porträtt- och sedeskildringen, utan 
framställer en effektfull men för konstnären mindre karaktäristisk 
»Ryttarstrid». Ett visst kuriositetsintresse äger vår tafla, om man 
får tro en påskrift bakpå, som säger, att den ingått i en serie 
bataljtaflor, som Karl Gustaf Tessin tillrådt Troost att måla med 
motiv från Karl XII:s krig.
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Längre fram på 1700-talet träffa vi två framstående repre
sentanter för den stora engelska skolan i seklets slut; de en
gelska oljemålarne hålla nu först sitt inträde i vårt galleri.

Den ene är ingen mindre än skolans egentlige chef sir Joshua 
Reynolds, Karl Fredrik von Bredas lärare. Genom vänlig bemed- 
ling af Sveriges envoyé i London grefve Herman W rangel har 
museum nämligen lyckats förvärfva ett vackert och väl konser- 
veradt porträtt i bröstbild framställande en ur Reynolds’ historia 
bekant person sir Thomas Mills (Pl. 4).

Mills var en adlig officer med konstnärliga och litterära in
tressen, hvilken på 1770-talet tillhörde den finbildade och för- 
mögne akademipresidentens umgängeskrets. Under åren 1773— 
78 lick han sitt porträtt m åladt i Reynolds’ atelier ej färre än 
ett halft dussin gånger — såsom man finner af m ålarens ännu 
bevarade räkenskapsböcker. Vår tafla visar en ung m an med 
rosiga kinder och rik t m örkbrunt hår samt klädd i lackröd mili
täruniform.

Man får nu ej vänta i denna jämförelsevis enkla bild af en 
umgängesvän, som därtill så ofta önskade få sitt porträtt, att se 
Reynolds utveckla hela den måleriska apparat och den koloristi
ska rikedom, som han företrädesvis ägnade åt sina större och 
mera dekorativa dam porträtt — och hvilka senare därför äro 
de alster af mästarens pensel, som på den nuvarande konstm ark
naden betinga svindlande summor.

Vår tafla, möjligen en replik af 1773* efter ett annat original
porträtt af samme Reynolds’ hand, är en anspråkslösare bild, 
m indre vaporöst målad och riktonad än klar och rättfram , med 
distinkta lokalfärger. Men m ästarens säkra och fylliga pensel 
med dess varma, mustiga färgskala röjer sig icke m inst i behand
lingen af håret, hårfästet och den granna dräkten. Taflans äkt
het är intygad af två bekanta Reynolds-kännare i London.

Den andre engelske målaren är John Hoppner (f. 1758, f  1810), 
som tillhörde den konstnärsgeneration, hvilken följde efter mä- 
starne Reynolds och Gainsborough och gick i dessas spår. Hans 
specialitet är porträtt af unga damer ur societeten. Äfven museets

* Reynolds har i sina räkenskaper för detta år antecknat, att han fått betaldt 
för »2 copies» af Mills porträtt.
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tafla, som vid inköpet från England tillskrifvits Hoppner, visar 
bilden af en dam i halffigur (Pl. 5) kallad »lady Montagu», ovisst 
af hvilken anledning. Målningen är mycket vaporös och lasur- 
m ättad, knappast riktigt fullbordad, och har säkerligen lidit af ti
den och blifvit påbättrad. Icke dess mindre har den i sin kolo
rit af varma, brutna och samm ansm ultna toner i brunt, grönt

Pl. 4. SIR THOMAS MILLS.
Oljemålning af Joshua Reynolds. H. 75. R. 64.

och grått ganska mycket af den måleriska, nästan m usikaliska 
charme, som är så karaktäristisk för den stora engelska skolan i 
1700-talets slut och ännu i början af 1800-talet.

De öfriga utländingarna, 1 ungrare (Munkåcsy), 1 tysk (M. Lie
bermann), 1 irländare-engelsman (W. Orpen) och 1 fransman (P.
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Gauguin) tillhöra en långt senare tid. Två af dem le fv aän i dag 
(Liebermann och Orpen).

Munkåcsy’s »Själfförakt» är en synnerligt uttrycksfull studiefi
gur i den äldre M unchenskolans art. Den år 1900 aflidne mästa-

Pl. 5. UNG DAM (»LADY MONTAGU»). Oljemålning af Johan Hopp- 
ner. H. 10G. B. S7. Gåfva af bankiren Carl Adolf Webers arfvingar.

ren, som under sin lifstid var så högt uppburen, blef därefter 
mera förbisedd af den nya skolan, tills han i våra dagar åter 
börjat komma till heders. Liebermanns »Ryttare vid stranden» 
(Pl. 10) åter är en impressionistisk plein-air-målning från konst
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närens allra sista tid. Den tyska impressionismens ända till 
senaste åren allm änt erkände hufvudman har i denna tafla 
med bredare, käckare, mer summ arisk behandling än förut och 
ändå med full träffsäkerhet behandlat ett för honom sedan långt 
tillbaka kärt motiv: hästens, ryttarens, vågornas rörelser, luftens 
toner öfver hafsstranden och vattnet.

Paul Gauguins provencalska somm arlandskap visar ett ändå 
m odernare tycke (Pl. 9).

Gauguin är ett af de num era så berömda namnen, till hvilka 
en del af den yngre generationen ser upp såsom ledare af den 
nya, stiliserande eller så kallade postimpressionistiska riktningen 
inom det moderna, närm ast franska, måleriet; en sm akström 
ning, som på sätt och vis har aflöst Manets och Monets im pres
sionism.

Taflan, som visar ett sydfranskt landskap i ljusa, glada färger 
under en klar sommarhimmel, är målad i slutet af 1880-talet, på 
en tid då Gauguin lefde nere i Arles i Provence i sällskap med 
sin vän och själsfrände i konsten, holländaren van Gogh. Den 
tillhör således en period, då han ännu i mycket stod kvar i im 
pressionismen (hvarur han utgått), och innan han under sin vis
telse på Tahiti (från 1891) blifvit den afgjorde stilisten eller »syn- 
tetikern».

Hälft impressionistisk i mellanplanet och bakgrunden, är taf
lan i förgrunden mera ornam entalt, dekorativt och sum m ariskt 
hållen. Sådan den nu är, äger den en oneklig charm e i sitt sil- 
keslena och ändå ytterst intensiva sommarljus, sin lätta, behand
ling och sin eleganta linjeföring — om h vilket allt pl. 9 dock ej 
kan gifva någon lifligare föreställning.

En splitter ny bekantskap åter för de flesta svenskar torde 
slutligen W illiam  Orpen vara, en ung irländare (f. 1878), som 
tidigt kom till England och där fick sin konstnärliga utbildning. 
Han har på de senare årens utställningar väckt uppseende ge
nom sina friska och originella figurkompositioner i olja, samt 
ännu mera genom sina mer och mindre genreartade porträtt i stor 
skala.
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Äfven vår tafla är ett sådant porträtt. Den kallas visserligen 
»Jockeyen» och visar en ung man i svart jockeymössa, röd 
jacka och gröna ärm ar. Men jockeyen är ingen annan än må
laren själf. Taflan frapperar genom sin ljusa, svala färgskala, 
sin energiska teckning, sin breda, käcka penselföring. Namnet 
Zuloaga kommer en på läpparna inför denna duk, som dock har 
ett genuint brittiskt tycke. Den blonda koloriten talar också om 
en konstnär, som sysslat med vattenfärg. Orpen lär på senaste 
tiden ha uppträdt äfven som akvarellist, och till denna hans se
naste period hör också hans »Jockey».

Bland de svenska m ålarna m ärkas fyra nya namn, nämligen 
Axel Axelson, den redan 1892 aflidne arkitekturm ålaren, Anders 
Trulson, den nyligen ( l911) bortgångne lofvande skånske konst
nären, Artur Bianchini, en verksam medlem af den nya konst- 
närsgruppen »De fria», slutligen Jeanna Bauck en äldre, (f. 1840), 
sedan många år i München bosatt och verksam  landskaps- och 
figur målarinna. Hennes nu inköpta tafla visar ett för ungefär tio 
år sedan måladt dam porträtt af godt och ovanligt solidt utfö
rande.

Flera äro de svenska målare, som redan förut äga arbeten i 
vårt galleri, men genom de nya förvärfven blifvit fylligare repre
senterade. Bland dessa nykom na m ålningar må särskildt följande 
num m er framhållas.

Den gamle Hilleström kunde väl tyckas vara mer än tillräck
ligt företrädd genom de 13 nr, som redan finnas af honom i 
galleriet. Och ändå har museet med tacksam het mottagit i gåfva 
ytterligare två alster af hans pensel. Dessa små stilleben eller 
»frukoststycken» i Chardins art, som äro utförda i slutet af 1770- 
eller början af 1780-talet (Pl. 6 o. 7), äga nämligen i all sin 
diskretion en så fin målerisk valör, att de bättre än de allra 
flesta af den alstringsrike målarens arbeten visa, hvilken utsökt 
kolorist han i sina bästa stunder och under sin bästa tid kunde 
vara.

Bland arbeten af nyare svenska målare bör särskildt fram hål
las den ena af de två oljemålningar af Egron Lundgrens hand 
som Nationalmuseum fått i gåfva, nämligen den som kallas »Spi
onen förhöres» (Pl. 8) och som skildrar en scen från upproret i
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Indien 1858—59, hvilket ju  Lundgren som bekant fick bevittna 
och konstnärligt studera under ovanligt gynnsamma förhållanden.

Ämnet är följande: En m örkhyad indisk trum petare från upp
rorshären är infångad och förhöres ute i marken af några anglo- 
indiska officerare, klädda i pittoreska, färgrika dräkter, medan en

Pl. 6. FRUKOSTSTYCKE.
Oljemålning af Per Hilleström. H. 52, B. 39. Testa

mente af statsgeologen Axel Lindström.

europeiskt klädd herre sitter och studerar ett papper. I bak
grundens midt en träddunge och på hvardera sidan utsikt i det fria.

I Sverige finnas många oljemålningar af Egron Lundgrens hand, 
hvilka dock allesammans, så vidt man vet, härstam m a från hans 
många tidigare år i Italien. Men knappast någon som varslar 
om den utsökte kolorist han med tiden blef. Den plastiska form- 
gifning och modellering som han, under inflytande af den klas
siska konsten i Thorvaldsens och Leopold Roberts Rom lägger
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an på, ligger icke för honom, och den feta oljefärgen är likasom 
en för tung och seg materia för hans pensel. Fullt sig själf blir 
han icke förr än han utbyter oljefärgen mot akvarellen och i 
raska drag, nästan impressionistiskt, med ritstift eller vattenpensel 
annoterai* sina växlande, brokiga intryck från Spanien, England

Pl. 7. FRUKOSTSTYCKE.
Oljemålning af Per Hilleström, II. 52. B, 39. Testa

mente af statsgeologen Axel Lindström.

och Indien. Lundgren säger själf i sina indiska href, »att han tror, 
att Indien kunnat hafva en väckande inverkan på hans färgsinne».

Från Indien återvände konstnären till England 1859, efter att ha 
vistats därute omkring ett år. Och så har han, förmodligen kort 
efter sin återkomst och med ledning af någon akvarellskiss, målat 
undantagsvis i olja denna rätt stora duk, som han sannolikt skänkt 
åt en god vän och artistkam rat i England m r F rank  Dillon, hvars 
släkting nu i sin tur skänkt densam m a åt Nationalmuseum.
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Trots oljefärgen, som nog m örknat något, erinrar taflan lifligt 
om den indiske akvarellisten Lundgren. Det är något i de 
m juka och prism atiskt skiftande, svala, blåaktiga tonerna — så 
olika hans förra italienska — som erinrar om vattenfärgen. Och 
om också museets rika samling icke äger någon direkt akvarell
skiss till oljemålningen, så ha vi dock åtminstone en akvarell, 
som i kom positionsschem at och i färgskalan visar en afgjord 
fränd skap.

Pl. 8. SPIONEN FÖRHÖRES. SGEN FRÅN UPPRORET i INDIEN.
Oljemålning af Egron Lundgren. II. 81. B. 147. Gåfva af mr Edvard Dillon,

Det förundrar en knappast, att den nu vid tiden om kring 1860, 
afgjorde akvarellisten Lundgren icke haft tålamod att alldeles 
slutföra den stora duken i olja. Och månne icke just detta bi
dragit att ge taflan den charme, hon onekligen äger, detta att 
m ålaren släppt penseln i rättan tid, innan målningen blifvit allt
för utarbetad?

Icke m inst visar sig detta i behandlingen af landskapet, hvilket 
äger en m jukhet och intimitet, som förer tanken till Corot och 
Barbizon. En frändskap, som skulle förvåna oss, om vi icke 
visste, att Egron Lundgren konstnärligt sedt nu tillhörde en skola, 
den engelska, som själf genom Constable, Bonington m. fl. gifvit 
impulsen till den näm nda landskapsskolan i Frankrike.
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Alltnog, en vackrare ocli intressantare oljemålning af Egron 
Lundgren ha vi väl knappast sett i Sverige hittills.

Bland förvärfven af ännu lefvande svenska konstnärers arbeten 
må här påpekas tvänne. Det ena är en liten delikat pastellm ål
ning af Anders Zorn, framställande hans hustru i en interiör från 
Paris 1889, Boulevard Clichy, där det då nygifta paret Zorn hade 
sitt hem. Den redan i sig själf vackra taflan är en raritet äfven 
i den meningen, att den är den enda, konstnären utfört i pa
stell.

Det andra är Hanna Paulis, f. Hirsch, stora oljemålning »Vän
ner», en Stockliolmsinteriör (makarne Paulis eget hem) med ett 
dussin figurer, till större del bekanta ansikten ur hufvudstadens 
konstnärliga och litterära kretsar, värdfolkets »vänner» samlade 
kring författarinnan Ellen Key, som föreläser ur ett m anuskript 
vid aftonlampan. En komposition ungefär i samma art som 
dansken Viggo Johansens »Bland konstnärer» (N. M. nr 1604). 
Att taflan med sina många ledigt grupperade figurer »håller så 
bra ihop» som den gör, är så mycket m ärkligare, som konst- 
närinnan arbetat på sin kräfvande uppgift i icke m indre än 10 år 
(1900— 1910). I ett tidigare och mindre fullmoget skick har taf
lan varit utställd i Norrköping 1906. Själfva kompositionen är 
dock i hufvudsak densamma. Taflan var kanske det mest upp
märksamm ade num ret på »Svenska konstnärinnornas» rikhaltiga 
utställning i Stockholm 1911.

Till de konstföremål, som museet fått i gåfva ur fram], banki
ren Carl Adolf W ebers rika samlingar, hör också, såsom synes 
af den kronologiska förteckningen här ofvan, ett tiotal m iniatyr
porträtt, bland hvilka de svenska särskildt förtjäna att fram hål
las. Sålunda finnes där ett litet signeradt och år 1700 dateradt 
porträtt af Elias Brenner, framställande hans egen dotter, Susanna 
Elisabet (gift den 17 no v. 1700 med brukspatron Anders Gyllen- 
hök och död tre dagar därefter den 20 no v.) Porträttet är målad t 
samm a år, såsom framgår af den latinska inskriften å frånsidan, 
där å blå emaljgrund läses: Hane filicv suce nata maxima? Su
sanna* Elis:a* effigiem ad vin. pinx. Elias Brenner. Stocklv.ce 1700. 
(Pl. 11). Olof Arenius (f. 1701, f  1766), mest känd som porträtt
målare i olja, har m ålat det smakfullt utförda porträttet af en af
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Frihetstidens högadliga damer (Pl. 12), och N. Lafrensen d. y. två 
delikata porträtt af två okända personer, en herre och en dam 
(Pl. 13, 14). Slutligen har J. A. Gillberg ett porträtt af en ämnessven 
inom konsten, nämligen den bekania målaren Fr. W estin. (Pl. 15.) 
Det sistnämnda är säkerligen ett af den ytterst alstringsrike mi~ 
niatyristens bästa alster. Nästan monokrom t som det är utfördt 
bekräftar det den erfarenheten, att Gillberg är m indre kolorist

Pl. 9. LANDSKAP, MOTIV FRÅN PROVENCE.
Oljemålning af Paul Gauguin. H. 72. B. 72.

än tecknare; men det visar ock, hvilken verkligen god och säker 
tecknare samt karaktärskildrare han i sina bästa saker kan vara.

Ett öfvervägande historiskt intresse äger den grupp porträtt, 
som här är att till sist nämna.

Genom ett energiskt ingripande af en bekant konstvän samt 
med ekonomiskt bidrag äfven af andra privatpersoner lyckades 
museet från en konsthandlare förvärfva en hel samling (9 
st.) gamla porträttm ålningar, allesammans framställande med
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lem mar af familjen Brahe på 1500- och 1600-talen, ända från 
den gamle Per Brahe till F innsta och Tärna (f på 1480-talet) 
till och med den berömde riksdrotsen Per Brahe d. y. (f 1680).

Porträtten sutto tills helt nyligen på ett gammalt Brahegods, Ös
tanå, i närheten af Grenna, och ha där under tidernas lopp i hög 
grad vanvårdats, så att de behöfva genomgå en grundlig rengö
ring och lagning, innan de kunna presenteras för allmänheten.

PL 10. RYTTARE VID STRANDEN. MOTIV FRÅN NOORDWYK.
Oljemålning af Max Liebermann. H. 70. B. 100.

Meningen är nämligen att med dessa nio porträtt tillsam m ans 
med ett eller annat Braheporträtt, som Gripsholm redan äger, 
fylla ett särskildt Braherum därstädes, ägnadt åt denna i fäder
neslandets äldre historia så djupt ingripande familj.

Många skäl, som det här blefve för vidlyftigt att anföra, tala 
för, att dessa Braheporträtt ursprungligen suttit på det stora Brahe- 
godset Visingsborg och där samlats under 1600-talets tidigare del 
af dåvarande innehafvaren af grefskapet Visingsborg riksdrotsen 
Magnus Brahe(f 1633),kompletteratsaf närm aste efterföljaren, brorso
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nen Per Brahe d. y. före 1650 (då hans första fru afled), samt 
slutligen, sedan Visingsborg mot slutet af 1600-talet genom re
duktionen frånhändts släkten, öfverförts till det lilla närliggande 
Östanå.

De särskilda personernas namn kunna konstateras dels genom 
gamla påskrifter på några af porträtten, dels genom jämförelsen

med Sigismund Vogels gravyrer i den 
»Genealogia Brahaea», som Örnvinge gaf 
ut på trycket 1647 och som afbildar 
alla de målade konterfejen och några till, 
dels slutligen genom jämförelse med 
andra målade exemplar å Sko, Rydbo- 
holm, Gripsholm, Bysta, i Uppsala, Nor
diska museet m. fl. ställen.

Då det efter allt utseende är 1600-tals-
i biå emalj och inskrift, kopister som åstadkom m it den målade 

H. 3. B. 2. porträttserien efter äldre förebilder, är 
det naturligt, att det autentiska värdet af de äldre släktledens 
konterfej icke kan vara historiskt i allt för sträng mening, i 
synnerhet som själfva utförandet — och det gäller samtliga kon-

Pl. 11. SUSANNA ELISABET
BRENNEB. Miniatyrmålning af 
Elias Brenner år 1700, med från
sidan

Pl. 12. KAT. CHARL. DE LA GARDIE, f. TAUBE.
Miniatyr af Olof Arenius. D. 7.5.
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terfejen — icke röjer någon mera begåfvad konstnärshand. Ett 
undantag i dessa hänseenden bildar dock Per Brahe d. y:s por
trätt, som är dateradt 1675 och således tillkommit senare samt 
skiljer sig både i storlek och behandling från de andra.

Pl. 13. Miniatyr af Nils 
Lafrensen d. y.

Pl. 14. Miniatyr af D. 
Bossi 1800. H. 5. B. 3.5.

Rak och stolt står riksdrotsen i sin röda liermelinsbräm ade 
riksrådsdräkt med hatt på hufvudet och håller framför sig kunga
kronan, hvilken han som drots vid tre kröningar fått sätta på en 
svensk regents hufvud: Kristinas, Karl X:s och Karl XI :s.

Till tafvelsamlingens förvärf un
der 1911 kan ock räknas den vackra 
oljemålning »David och Saul» af 
E rnst Josephson, som den under 
året stiftade föreningen »National- 
musei vänner» här deponerat.

David och Saul är ett ungdoms
arbete. Då Josephson m ålar sin 
duk nere i Rom 1878, är han ej 
mera än 27 år. Hans konstnärliga 
utveckling är långtifrån afslutad.
Men taflan betecknar ett viktigt 
stadium  däri, och den visar fram 
för allt, hvilka rika gåfvor han 
ägde och hur utvecklad han redan 
då var som kolorist. Han hade PL1°* PROFESSOR fredr.w l s iin .

Miniatyr af J. A. Gillberg'. H. 7.5. B. G 
blifvit det genom ett intim t stu- N:o 11-15 gäfva af C. A. W ebers arfvlngar.
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dium  af några bland historiens allra förnäm sta färgkonstnärer. 
Först var det Rem brandt i Amsterdam. Därnäst är det Tizian 
och de andra stora venetianarne på 1500-talet. I Florenz kopierar 
han Tizians stora Venustafla i Uffizi-galleriet. Och när han så, 
antagligen hösten 1877, flyttar till Rom, m ålar han två själfstän- 
diga kompositioner i venetiansk stil. Den första är »David och 
Saul».

Omflyttningar. En del nyanordningar, som medfört en omflytt
ning af ett hundratal målningar, ha i slutet af året gjorts i gal
leriet. Det har i främsta rum m et gällt **att, så långt det trånga 
utrym m et medgifvit, bringa något mera reda i grupperingen af de 
m oderna utländska taflor, hvilka som bekant under de senare 
åren icke obetydligt ökats i antal.

Hittills ha de franska och tyska dukarna varit så där täm li
gen blandade om hvarandra. Nu ha de skilts.

Vid sidan om den stora iranska salen löper som bekant en 
rad  m indre kabinett. Det yttersta af dem åt väster innehåller 
sedan gammalt idel franska kabinettsstycken, mest från 1700-talet 
(Chardin, Lancret, Pater m. fl.).

Det närm aste kabinettet fylles såsom förut af den Heilbornska 
samlingen, mestadels mindre m ålningar ur den så kallade Barbi - 
zon-skolan kring 1800-talets midt (Millet, Corot, Dupré, Jacques, 
Diaz).

Kabinettet näst intill, som hittills inrym t allehanda, mest ne
derländska målningar från äldre tid, har anordnats till ett rum  
för uteslutande m oderna franska eller i fransk skola målade du
kar. Där sitta nu arbeten af Manet, Raffaelli, Ménard, Falguiére, 
Gauguin, Louise Breslau m. fl.

Följer så i ordningen ett kabinett, som hittills upptagits af en 
något brokig samling af äldre både svenska (från 1800-talets bör
jan) och utländska målningar. Det har nu ombildats till ett flam
ländskt 1600-tals-kabinett, i hvilket flere goda både genre- (Rycka- 
ert) och stilleben-stycken (J. Fvt, J. van Son, Cornelis de Heem) 
kom m it i fördelaktigare belysning, än som förut kunnat bestås 
dem. Ocli härigenom har också detta rum  till sin karaktär kom-
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mit närm are det sista kabinettet i raden, där sedan gammalt idel 
flamländska taflor suttit, med Cornelis de Vos märkliga »Bubens’ 
salong» såsom centrum.

Hvad de m oderna tyska m ålningarna beträffar, ha de samm an
förts till genomgångsrummet från den äldre svenska afdelningen 
(Ehrenstrahlska rummet) till den stora franska salen. Där sitta 
nu de två Lenbachska porträtten, Thom as och Crodels landskap, 
Bartels sjöstycke, Munkåcsys interiör och Lieberm anns strand
bild.

Att icke denna nyanordning kunnat genomföras ännu grundli
gare än som skett beror som sagdt på det bristande utrymmet, 
hvilket ju  på så många sätt lägger hinder i vägen för ett rätt 
utnyttjande af galleriets rika konstskatter.

Hela denna omflyttning liar naturligtvis icke kunnat försiggå 
utan  undanflyttning af en del arbeten från galleriet till magasins- 
förrådet. Men m an m ärke väl: de allra flesta sålunda undan- 
flyttade m ålningar äro sådana som ansetts äga mera ett konst
historiskt än rent konstnärligt skönhetsvärde. Hvilket med andra 
ord vill säga, att de visserligen böra finnas kvar i Nationalmu
seum och där vara tillgängliga för särskildt konstintresserade, stu
derande och forskare, ehuru de knappast böra upptaga något af 
det dyrbara utrym m et i själfva galleriet.

Hos oss liksom i de m oderna museerna i utlandet har man 
nämligen kom mit till allt klarare insikt därom, att ett offentligt 
galleri i första rum m et bör vara en uppvisning af konstnärligt verk
ligt goda saker, ett urval af värdefulla konstverk, och icke hufvud- 
sakligen afse en repetitionskurs i konsthistoria, hvilket ju  mera 
är ett fackintresse. Men äfven detta senare, det mera vetenskap
liga, bör visserligen tillgodoses. Och det sker, såsom fallet är i 
de modernast inrättade museerna, genom att anordna dessa öfver- 
vägande historiskt intressanta arbeten i anspråkslösare museirum. 
där krafven på anordning, utrym me och dekorering kunna stäl
las betydligt mindre. Större dock än de som fyllas af våra nu
varande, under en stor del af året m örka och kalla vindsmaga
sin !

Å R S  B ER Ä TT  ELS E FÖR 1911.
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H a n d te c k i i i i ig s s a in l in g e n  (Granberg, Gauffin, Wettergren) 
har ökats med 10 num m er (däribland 2 skissböcker), hvaraf 6 
genom köp och öfriga såsom gåfva.

A . K ö p .

April 7. Anderson, Nils: Sorundabönder, akvareller, 2 nr.

Maj 16. Tollin F.: Utsikt öfver Stockholms slott och Ström
parterren, blyerts och penna, 1 nr.

Ju li 1. Zorn, A.: Skissbok från 1878, blyerts, 1 nr.
Okt. 6. Meyer, J. G.: Utsikt öfver Ulfsunda, gouache, 1 nr.

» » Limnell, P. E.: Skeppsbrott under storm, gouache,
1 nr.

B . G åfvor.

Maj 16. Af häradshöfding Vilhelm W illers:
Palbitzki, M.: Skissbok, blyerts, rödkrita, tuschlavyr, 

penna, akvarell, 1 nr.

Okt. 6. Af statsgeolog Axel Lindström, genom testamente:
Röhl, Maria: Jenny Lind i en roll, svartkrita, 1 nr.

Nov. 27. Af revisor Måns Scherdin:
Zorn, A. : Porträtt af F. W. Scholander, tusch, 1 nr. 

Liljefors, B.: Judegosse, blyerts, 1 nr.

Samtliga de under året inkomna handteckningarna äro svenska. 
Äldst bland dem äro Mathias Palbitzkis, som i en liten (11x18 
cm.), i skinn inbunden skissbok upptaga 30 af 34 blad. Friherre 
Palbitzki, född i Pommern, men tidigt kommen i svensk tjänst, 
var en för sin tid ovanligt berest herre, som icke blott såsom di
plomat besökt Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Polen och T ur
kiet, utan såsom vetgirig turist äfven utsträckt sina resor till Grek
land och Egypten. Under sina färder inom och utom Sverige var 
han en flitig tecknare. Nationalmuseum har förut ett antal skisser 
af hans hand, från Levanten. Förevarande album, »Libro di dis-
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segni piccoli», är, såsom redan af titeln framgår, påbörjadt i Ita
lien. 17 blad äro också ägnade åt Rom och dess om näjd: park- 
och trädgårdspartier, rom erska ruiner, studiehufvuden m. m. Ett 
annat blad fram ställer tydligen ett franskt slott, och på ännu ett 
annat ser man ett porträtt af en förnäm turk. Intressantast äro 
dock en del svenska vyer, såsom en dubbelsidig akvarellerad ut
sikt från Kungsholmen öfver Stockholm (Pl. 16), en annan utsikt 
öfver Strängnäs samt vyer från Grenna öfver Brahehus och andra

Pl. 16. UTSIKT ÖFVER STOCKHOLM FRÅN KUNGSHOLMEN.
Handteckning af Mathias Palbitzki. 1600-talets midt. Gåfva af häradshöfding V. W illers.

från Alvastra, till hvilket Palbitzki såsom friherre skref sig. Vi
dare från det hans svärfar Paul Khevenhüller tillhöriga Julita  i 
Södermanland: en med den satiriska underskriften: »Notable as
semblée et conversation de Messieurs les paijsans de Juleta avant 
que d’aller à l’eglise et tiré au naturel au lieu mesme le 6™? du 
Ju in  1655.» Det må tilläggas, att bland studiehufvudena ses ett, 
som synbarligen återger dragen af Palbitzkis beskyddarinna drott
ning Kristina. Det lilla album et (tv. 8:o), hvars bilder äro utförda 
i så växlande m anér som blyerts-, rödkrits- och pennteckning, akva
rell och tuschlavyr, är, med sina här och där inflätade franska

3
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kärleksvisor, ett kulturhistoriskt dokument, en artistiskt begåfvad 
am atörs intim a dagbok under med vaken blick gjorda resor.

Ferdinand Tollins med blyerts och tusch-isättningar utförda ut
sikt öfver Stockholms slott, Skeppsbron och Ström parterren är 
icke tecknad på platsen, utan i Tyskland år 1849, efter någon 
medförd skiss. I förgrunden ser man ett par roddare och från 
Ström parterren sticker, under åtskilliga där församlade personers 
lifliga deltagande, en liten hjulångare högtidligt ut, förmodligen 
för att göra en långtur — till Djurgården.

Af uteslutande topografiskt intresse är den okände dilettanten 
J. G. Meyers 1794 i gouache utförda Utsikt öfver Ulfsunda. Deko- 
rationsm ålaren prof. P. E. Limnells likaledes i gouache målade, 
effektfulla, om en teaterscen erinrande Skeppsbrott under storm, 
med väl tecknade figurer i ett pittoreskt landskap tillhör afgjordt 
konstnärens bästa alster. Prof. Nils Andersons genreartade akva
reller från Sorunda: Bonde i vinterpäls och Bonde i blå rock, 
bärande ett större glas, supplera i museum förut befintliga blad 
af konstnären. Den på sin tid så högt skattade porträttriterskan 
Maria Röhls så omsorgsfullt utförda helfigursbild i svartkrita af 
Jenny Lind i en roll har väl öfvervägande ikonografiskt värde. 
Bruno Liljefors’ lilla, ganska tama blyertsteckning, framställer 
en på m arken sittande judepojke, härstam m ar tydligen från 
samma tidiga skede af den berömde djurm ålarens konstnärskap, 
då han illustrerade August Blanches »Berättelser», och är så
lunda snarare en genom sin raritet m ärklig bit än ett verk, som 
står i direkt samband med mästarens senare, storvulna konst. 
Men ett friskt arbete, i hvilket lejonets klo redan spåras, är den 
i breda, kraftiga drag i tusch laverade bilden af prof. F. W. Scho- 
lander med den m juka filthatten på skulten, ett af Anders Zorn 
tydligen efter naturen gjordt utkast till hans sedan på trä  lave
rade och i trä  skurna porträtt af den gamle arkitekten, i Ny Illu
strerad Tidning för 1881 — Scholanders dödsår. Men ännu m ärk
ligare är det »Leonard Zorn juli 1878» m ärkta, 23 blad omfat
tande album i tv. 4:o, som under året inköpts. Det tycks tyvärr 
ha gått genom flere händer, innan det ham nade i statens sam
lingar. Det har plundrats på åtminstone ett par blad, och detta 
upphjälpes icke genom en och annan här och där inmängd 
obetydlig croquis af vissa anonyma konstens ämnessvenner.
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I det skick det nu befinner sig har det emellertid detta oaktadt 
mycket värdefullt att bjuda på. Vi påm innas om att det tillhör 
Zorns akademitid genom ett litet porträtt af Liljefors och af en 
annan, tecknande kam rat och genom bilden af en liten italiensk 
flicka från Stockholms Söder. Där träffas en känsligt utförd bly
ertsteckning, »Dagen efter dansgillet», framställande en ung man, 
som lutar det om bundna hufvudet mot sängkudden, ett friskt och 
hurtigt ritadt porträtt af en ung stående dalmas, sedd från ryggen, 
och den mer soignerade bilden af den vackra Blylods-Kersti i 
Lerdal. Men hvad som i främsta rum m et ger album et dess bety
delse såsom ett icke oviktigt bidrag till kännedomen om den fräj- 
dade mästarens tidigaste konstnärsskap äro de efter naturen gjorda 
skisserna till hans första betydande, eller åtminstone tidigast upp
märksamm ade akvarell »Bröllopståg i Mora», som, jäm te den unge 
artistens lavyr »Sorg», fäste uppm ärksam heten på hans stora och 
brådmogna begåfning.

Det har under de allra sista åren visat sig, att å ett antal gamla 
handteckningar i museum (i synnerhet italienska i Tessinska sam
lingen) pålagd hvit färg haft benägenhet att alltm er svartna, hvar- 
igenom för dylik sjukdom utsatta blad fått ett fläckigt och mycket 
störande utseende. Det har icke med full bestäm dhet kunnat af 
tillfrågade specialister utrönas, huru  med denna färgens förvandling 
tillgått, men sannolikt är, att svartnandet uppstått genom en ke
misk process, föranledd af, trots alla försiktighetsmått, genom 
gravyrsalens fönsterinfattningar inträngande svafvelhaltig ångbåts- 
rök. För att få de skadade teckningarna återställda i sitt ursprung
liga skick, utsändes försöksvis 3 m indre värdefulla blad till kon
servator Hauser vid Berlins kopparstickskabinett, hvilken förordats 
af en tysk fackman. Som af Hauser företagen renovering dock 
icke i allo utföll så lyckligt som man väntat, beslöt näm nden på 
förslag af intendenten låta hr Arvid Hedberg hos hofbokbindare 
Gust. Hedberg försöka sig med ett af honom uppfunnet restaure- 
ringssätt. Sedan detta visat sig fullt effektivt, i det att de på prof 
behandlade teckningarna helt och hållet återvinna sitt ursprung
liga utseende utan att på något sätt skadas, har h r Hedberg, och 
det med samma framgång, fått behandla 95 italienska och 5 ne
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derländska, eller samm anlagdt 100 teckningar ur Tessinska sam
lingen. Visserligen kan endast tiden utvisa, huru  länge resultaten 
af den försiggångna renoveringen bli beståndande, men åtm instone 
hade ännu vid årsskiftet ingen benägenhet hos tecknipgarna kun 
nat spåras att i pålagda livita partier ånyo svartna.

Den hos hofbokbindare Gust. Hedberg föregående år påbör
jade nyspänningen af ett antal blad ur Tessinska handtecknings- 
samlingen, hvilka däraf voro i behof, har under året fortsatts och 
afslutats.

E. o. amanuensen Gauffin har under året påbörjat lappkatalo- 
gisering af F. W ilh. Scholanders handteckningar och akvareller 
med utländska arkitektoniska motiv i museum. Han har under 
året m edhunnit 430 nr.

G ra v y r -  o c li p la n s c h  v e r k s s a m l in g e n  (Looström, Granberg, 
Brising, Gauffin, Wettergren) har ökats med 315 nr, hvaraf 41 nr 
genom köp och 274 såsom gåfva.

A.  K öp .

Febr. 28. Okänd engelsk gravör: Gustaf III. Kopparstick i punkt- 
manér, 1 nr.

April 7. Lemberger, E.: Die Bildnis-Miniatur in Deutschland 
1550—1850. München u. å., 1 nr.

» » Reproductions of drawings by old masters in tlie Col
lection of the duke of Devonsliire at Chatsworth. 
London 1902, 1 nr.

» » Dumonthier, E.: Les bronzes du mobilier national. Pa
ris u. å., 1 nr.

» » Doménech, R.: Sorolla, sa vie et son muvre. Madrid
1910, 1 nr.

» » W erenskiold: Samtlige tegninger og studier til norske
folkeeventyr ved P. Ghr. Asbjörnsen, Jörgen Moe og 
Moltke Moe. Krania & Kbhn 1910, 1 nr.

» » Nerman, E.: Konstnärsfolk. Stockh. 1910, 1 nr.
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Maj 16.

Ju n i 6.

Juli 1.

» »

Okt. 6.

Handzeichnungen alter Meister im Städelschen Kunst
institut. F rankfurt a. M. 1908, 1 nr.

La peinture italienne du XV:e et XVIre siècle. Repro
ductions en couleur de 75 chefs d ’œuvre choisis et 
réunis par W. Bode, 1 nr.

Die Radierungen des Herkules Seghers. Herausgege
ben von J. Springer. Graphische Gesellschaft. Berlin 
1910, 1 nr.

Pelham, P.: Mrs Priscilla Cooper. Mezzotint eft. M. 
Dahl, 1 nr.

Sahlén, A.: »Tallsilhuett» och »Barbarkvinna», färg
träsnitt, 2 nr.

Åberg, E.: »Kastanjeträdet» och »Gammal bro», ets
ningar, 2 nr.

Anderson, S., Hyphoff, G., Hällgren, E., Masreliez, L., 
Snack, J., Åkerland, Haid, J. J., Houbraken, J., 
Jubier, Langlumé, Suntach. Kopparstick, etsningar, 
14 nr.

Nov. 27. Hallén, A.: »Landskap», färgetsning, »Dam, som drar 
på sig handskarna» och »Själfporträtt», etsningar, 
3 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats 284 fotografier efter skulp
turer, målningar och konstslöjdföremål.

B . G å f vor.

Febr. 28. Af ingeniör E rnst Hirsch (genom testamente):
Aldegrever, H., Dürer, A., Schmidt, G. F., Wille, J.

G., Müller, J. G., Tilliard, J. B., Ghendt, E. de, Morin, 
J., Simon, J. P., Nanteuil, R., Petit, G. E., Masson,
A., Longueil, J. de, Lom bart, P., Drevet, P., Edelinck, 
G., Daullé, J., Beauvarlet, J. F., Visscher, C., Suyder- 
hoef, J., Jode, P. de, d. y., P itted, G. M., Larsson, 
C., m. fl. Kopparstick och etsningar, 33 nr.
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Febr.

April

Okt.

»

28. Af bokförläggare K. O. Bonnier:
Lenngren, A. M., Samlade skaldeförsök, illustr. af C. 
Larsson, Stockholm 1884. — Rydberg, V., Singoalla, 
7:e uppl., illustr. af C. Larsson, Stockholm 1904. — 
Sehlstedt, E., Sånger och visor, i urval af C. Snoil- 
sky, illustr. af G. Larsson, Stockholm 1893. — To- 
pelius, Z., Läsning för barn, illustr. af finska och 
svenska konstnärer, Stockholm & Helsingfors 1902— 
1903. — Lagerlöf, S., Herr Arnes penningar, illustr. 
af A. Edelfelt, Stockholm 1905, 5 nr.

» Af P. A. Norstedt & Söner:
Irwing, W., Rip van W inkle, illustr. af A. Rackham, 
Stockholm 1905. — Wagner, R., Rhenguldet, illustr. 
af A. Rackham. Stockholm 1910. 2 nr.

7. Af Konstföreningen för södra Sverige:
Larsson, C., Radering, 1 nr.

B. Af statsgeologen Axel Lindström (i testamente):
Cardon, J., Granberg, R., Preisler, J. W., Bernigeroth, 
Bartolozzi, Fr., Ridley, Caldwall, Roffe, Evans, Holl, 
Newton, Russel, Vendramini, Hopwood, Milton, T. 
Litografier och kopparstick, 27 nr.

Rartolo, P. S., Admiranda rom anorum  antiquitatum  
ac veteris sculpturse vestigia, Rom 1693. — Auswahl 
antiker Gemälde aus dem vom Grafen Caylus nur in 
wenigen Exemplaren ausgegebenen W erke. Mit Er- 
laeuchterungen begleitet von A. Rode. W eim ar 1805. 
— Thersner, U. & T., Fordna och nu varande Sverige, 
Stockholm 1816—1868 (nästan kompl.). —  Illustration 
til Skrifter af svenska skalder utförd af Svenska 
konstnärer. 1 häft. Düsseldorf (u. å.), 4 nr.

Af f. v. revisorn Wilh. Schützercrantz:
Recueil de cent estampes representant differentes Na
tions de Levant, tirées sur les tableaux peints d’apres 
nature . . . .  et gravées . . . .  par Mr Le Hay, Paris 1714 
— 1715, 1 nr.
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Okt. 6. Aleander, J. A., 90 blad svenska uniformer. Gravyrer, 
90 nr.

» » Af e. o. amanuensen Ax. Gauffin:
Larsson, A., och Lundegård, J. Litografier, 2 nr.

» » Af Kristiania Kunsthandel:
Holm, H., Litografi efter Fr. Thaulow, 1 nr.

» » Af v. häradshöfding Erik Bredberg:
Akrell, F. Kopparstick, 2 nr.

Genom det urval Nationalmuseum på grund af framl. ingeniör 
Ernst Hirschs i lifstiden meddelade bestämmelse fått göra ur hans 
värdefulla gravyrsamling har museum riktats med en samling myc
ket goda äldre blad, såsom tyskarna Albrecht Dürers kopparstick 
»Der grosse Herkules», och sju nr ur Heinrich Aldegrevers Adam 
och Eva- samt Loth-serier, samt J. G Müllers gravyr efter An
ton Graffs själfporträtt; flamländaren Peter de Jode d. y:s porträtt 
af Magnus Gabriel De la Gardie (efter Ans. van Huile); Jonas 
Suyderhocfs bilder af Vladislav IV (efter P. Soutman) och J. Mæs- 
tertius samt Cornelis Visschers »La fricasseuse»; en hel rad af 
ståtliga porträtt, graverade af franska kopparstickare, såsom Rob. 
Nanteuils bild af kardinal François Bosquet, Pierre Drevets af Rob, 
de Cotte (efter H. Rigaud) och Jean Forest (efter N. de Largillière), 
G. Edelincks af Fr. Tortebat (efter M. de Pille), Ant. Massons af 
Öl. le Fèvre d Ormesson, J. Daullés af Cathérine Mignard, m. fl. 
Genom testamente af statsgeologen Axel Lindström har National
museum erhållit en serie, af engelsmännen Ridley, Evans, Catd- 
wall, Holl, Newton, Hopwood, Mitton m. fl. graverade porträtt af 
engelska och franska vetenskapsmän. Genom köp ha förvärfvats 
några rätt märkliga äldre stick, såsom Joh. Snacks »Anecdote téatrale 
de l’homme unique à tout âge» (Voltaire bekransad på Théâtre 
français), J. Hyphoffs efter A. Kastmans 1755 tecknade vy af Lunds 
dom kyrka och J. J. Haids ytterligt sällsynta, ehuru ofullbor
dade färggravyr »Vie débauchée de l’enfant prodigue». Bland 
under året inkom na äldre svenska blad få icke förgätas två 
kopparstick af F. Akrell, det ena återgifvande C. G. Fehrm ans 
medalj öfver astronomen Per W argentin, den andra fram ställande
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astronom iens genius sörjande W argentins död, samt 90 st. af J. 
A. Aleander i konlurm aner graverade blad svenska och finska 
uniformer, hvaraf 48 troligen af A. U. Schützercrantz kolorerade 
och med regementsbeteckning försedda. Nationalmuseum har vi
dare genom köp förvärfvat några talangfulla prof på samtida 
svensk etsningskonst af Arne Hallén, E. Hällgren, E m il Åberg samt 
ett par förträffliga färgträsnitt af A. Sahlén. Äfven litografisam
lingen liar ökats med några nr, såsom Rudolf Granbergs i början 
af 1860-talet utförda, mycket sällsynta porträtt af sångerskan, 
nulle Louise Michal, sedermera fru Michaëli, 2 skånska land
skap af Justus Lundegård och Albert Larsson samt en af norr
m annen Hans Holm utförd, stämningsfull färglitografi efter ett 
gatuparti invid en hvälfd stenbro i aftonbelysning, af Frits 
Thaulow.

Af planschverkssamlingens accession må — om vi inskränka 
oss till moderna arbeten — i främsta rum m et näm nas »Repro
ductions of drawings by old masters in the collection ofthe duke 
of Devonshire at Chatsworth» med utsökta afbildningar i ljus
tryck, hvilka till full illusion återgifva originalhandteckningarna, 
och de lika utomordentligt lyckade färgreproduktionerna i det 
ståtliga verket »La peinture italienne du XV:e et XVLe siècle. 
Reproductions en couleur de 75 chefs d ’œuvre choisis et réunis 
par W ilhelm Rode», ett värdigt motstycke till ett tidigare inköpt 
liknande verk med färgreproduktioner efter prim itiva nederländska 
målare, båda arbetena betecknande en så fulländad reproduktions- 
konst i färg, att den näppeligen någonsin skall kom ma attöfver- 
träffas- Märkliga förvärf till planschverkssamlingen äro äfven 
E rnst Lembergers »Die Bildnis-Miniatur in Deutschland von 1550 
bis 1580», det under året begynta reproduktionsverket »Hand- 
zeichnungen alter Meister im Städelschen Kunstinstitut» (Frank
furt a. M.) och det med blott 1 häfte ännu utkom na arbetet »Die 
Radier ungen des Herkules Seghers, herausgegeben von Jaro  
Springer».

Fotografier ha skänkts af professor Fr. Wulff, Svenska konst
samlareföreningen, professor Pontus Fahlbeck, grefve F. Cronstedt, 
v. häradshöfding Erik Bredberg, direktör Justus Cederquist samt 
af tjänstem än vid museum.

Öfver årets accession af gravyrer, litografier och planschverk
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har lappkatalog upprättats. Granberg, som från den 1 juni utnäm n
des till amanuens efter dr John Kruse, hvilken samma dag bevil
jats nådigt afsked, har sedan näm nda dag förestått handtecknings- 
och gravyrsamlingen. Han har fortsatt lappkatalogiseringen af 
franska gravyrer i oktavformatet och under året m edhunnit bladen 
Niel—Quénedey, 734 nr. E. o. amanuensen Brising har en månad 
varit t. f. amanuens och föreståndare för handtecknings- och gra- 
vyrafdelningen men för öfrigt deltagit i bearbetandet af den an
tika skulptursamlingen. E. o. amanuensen Gauffin, som januari 
—juni var t. f. amanuens och föreståndare för handtecknings- och 
gravyrsamlingen, har bearbetat en del af handteckningssamlingen 
(se ofvan!). E. o. amanuensen W ettergren, som större delen af 
året varit tjänstledig, har under sin tjänstgöringstid fortsatt lapp
katalogiseringen af tyska gravyrer (i oktavformat) och intendenten 
lappkatalogiseringen af svenska gravyrer.

Den d. 1 april 1910 i gravyrsalen öppnade Dürer-utställningen af- 
slutades den 15 mars 1911 och efterträddes d. 24 m ars af en af 
t. f. amanuensen Gauffin med biträde af e. o. amanuensen W et
tergren på uppdrag af intendenten anordnad utställning af musei 
dyrbara franska handteckningar, omfattande i rundt tal 200 blad, 
hufvudsakligen från 1700-talet och komna från C. G. Tessins 
samling.

K o n s ts lö jd s a m l in g e n  (Looström, Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsamm ans 202 num mer, af 

hvilka 3 förvärfvats genom köp samt 199 erhållits i gåfva. Af 
dessa 202 num mer hafva 171 införlifvats med samlingen och 31 
öfverförts till förrådet.
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Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1910 
års slut

Tillväxt
1911

Summa

Keramiska föremål ............................ 5,693 140 5,833
Glas............................................................... 906 14 920
Emalj .......................................................... 588 3 591
Guld och silfver ................. -................... 570 18 588
Ur ............................................................... 370 4 374
Oädla metaller .......................................... 1,027 6 1,033
Möbler, träföremåi........................ 670 4 674
Elfenben o. d ......................................... 173 4 177
Sten............................................................... 252 3 255
Textil konst ............................................. 1,062 — 1,062

! Diverse ...................................................... 614 6 620

Summa 11,925 202 12,127 *

A. In k ö p.
April 7. Armstakar, 2 st., af järn, gjutet arbete från 1800-talets 

förra del.

Nov. 27. Fat af fajans, målning i blå camaieu. Sign. S. B. 
Sölvesborgs fabrik, 1700-talets senare del.

B. Gåfvor-
Febr. 28. Af ingeniör Ernst Hirsch genom testamente:

Damsekretär i rik t marketeriarbete med bronsbeslag. 
Sign.: förfärd. a f G. Haupt. Kongl. hof. Schatullmakare 
i Stockholm 1781.

» » Af ingeniör Ernst Hirsch, enl. testam entariskt förord
nande uttagna ur lians efterlämnade samlingar.

Bägare af silfver med Carl XII:s nödm ynt och inskr. 
Svenskt arbete (Linköping) 1700-talet.

* Häri är ej inräknad den å Ulriksdal kvarstående delen af konung Karl XV: s 
samlingar, ej heller den ornaméntala gipssamlingen, en del föremål tillhörande 
förrådet m. m., tillsammans omkring 2,000 n:r. Jfr årsberättelsen för 1885. sid. 19.
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Pokal af glas med svenska riksvapnet. Svenskt 
arbete, 1700-talets förra del.

Vinglas med Ulrika Eleonora d. y:s namnchiffer. 
Svenskt arbete, 1700-talets förra del.

Vinglas (flûte de champagne). Svenskt arbete, 1700- 
talets förra del.

Kopp ined fat och lock af porslin. Kina, 1700-talets 
senare del.

Tallrik af porslin med genrescen. Kina, 1700-talets 
midt.

Tallrik af porslin med grefliga Tessinska vapnet. 
Kina, 1700-talets midt.

Potpourrikruka med lock af porslin. Nymphenburg. 
1700-talets midt.

Krämkopp af porslin i blå camaïeu. Köpenhamn, 
1700-talets senare del.

Fat af fajans, blå camaïeu. Rörstrands äldre till
verkning.

Tallrik af fajans, blå camaïeu. Sign. (Rörstrand 
1759).

Såsterrin af fajans, blå camaïeu. Sign. (Rörstrand 
1770).

Strösked af fajans, blå camaïeu. Marieberg?

Vaser, ett par, af fin fajans, rose camaïeu. Sign. 
Rörstrand. 1700-talets slut.

Dosa i emalj, blommor i grönt och guld. 1700-talets 
midt.

April 7. Af generallöjtnanten frih. L. W. Stjernstedt:
4 st. amuletter i brons och trä, ryskt arbete.

Maj 16. Af f. d. kanslirådet frih. Aug. Alströmer:
Tre tallrikar och två kräm koppar af porslin, dekor, 

blomm an Alstrœmeria i färger och guld. Kina, 1700- 
talets senare del.
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Af h rr Ernst Davidson och Gustaf Fränekel:
Bål och fat af porslin, dekor, med adliga vapnen 

Hästesko af Målagård och Adelheim. Kina, 1700-talets 
senare del.

Af hoftapetseraren Carl P. Svenssons sterbhus:
Stol af ebenliolts med rika inläggningar, praktpjäs 

från 1880-talet. Svenskt arbete.

Af v. häradshöfdingen D. A. T. W estman (genom testa
mente) :

Fickur af guld med urnyckel, uret sign. Jacob Kock 
Stockholm. Svenskt arbete, 1700-talets senare del.

Okt. 6. Af statsgeologen Axel Lindström, enl. testam entariskt 
förordnande uttagna ur hans efterlemnade samlingar: 

Vaser af porslin, 3 st., s. k. m andarinporslin. Kin., 
1700-talets midt.

Vas af porslin, dekor., blommor i färger. Kin., 1700- 
talets midt.

Fat af porslin, 5 st., olika storlek och dekor. Kin., 
1700-talet.

Tallrikar af porslin, 15 st., olika dekor, i blå under- 
glasyrmålning. Kin., 1700-talet.

Tallrikar af porslin, 13 st., olika polykrom dekor, i 
emalj färger. Kin., 1700-talet.

Kopp med fat af porslin, dekor, blommor i färger. 
Sign. (Frankenthal 1759—62).

Kopp med fat af porslin, dekor, monogram af 
blommor. Sign. (Dihl et Guerhard Paris). 1800-talets 
början.

Platå af fajans, dekor, blommor i färger. Sign. 
(Marieberg 1766).

Bägare af glas, dekor, björnjakt i djupslipning. Böh
men, 1600-talets slut.

Vinglas, 2 st., höga, dekor, facettslipning. Engelska, 
1700-talets slut.
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Okt. 6.

» »

Saltkar af glas, 4 sk, båtform på fot, facettslipade. 

Karaff af glas, slipad dekoi. Svensk, 1700-talets slut.

Skål med fat af glas, facettslipning. 1800-talets 
början.

Skedar af silfver, 3 st., svenska. 1600-talets slut. 

Dosor af silfverfiligran, 3 st. 1700-talet.

Snusdosa af silfver. Tulaarbete.
Snusdosa af sköldpadd. 1700-talets slut.

Fingerring af silfver, svenskt arbete. 1400-talet. 
Fingerring af silfver, svenskt arbete. Omkr. 1600. 
Fingerring af silfver (allmogering), svensk.
Urnycklar af guld, 2 st. 1700-talets slut.
Intaglio, oval karneol med Gustaf 111:s hufvud i 

profil.
Tobaksrifvare af elfenben, reliefskulptur. Franskt 

arbete, 1600-talets senare del.

Vas af porfyr, Elfdalsarbete. 1800-talets början.

Af »Syskonen Schutzercrantz» :
Servis af porslin, bestående af kaffekanna, två te

kannor, teflaska, gräddkanna, sockerskål, kaffekoppar, 
9 st. med 10 fat, tekoppar, 10 st. med 9 fat, 2 småfat, 
3 ljusstakar, allt dekor, med Schutzercrantzska vapnet 
i färger. Kin., 1700-talets senare del.
Af grosshandl. C. F. Liljewalchs sterbhus genom hr
C. U. Palm:

Tallrik af porslin, dekor, blommor i färger och 
guld. Sign. (Worcester). 1700-talets senare del.
Af fröken Sigrid Sundborg:

Kopp med fat af porslin, dekor, allegori öfver ett 
kungligt barns födelse, i tusch. Kin., 1700-talets midt.
Af grosshandl. Joh. Unman:

Fickur med urnyckel, af guld, med blå stjernemalj. 
Franskt arbete, 1800-talets början.
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Nov. 22. Af bankiren C. A. W ebers arfvingar:
»Tebord», i rik t m arketeriarbete med bronsbeslag. 

Sign. * förfärd. a f Georg Haupt».

Schatull i m arketeriarbete, med monogram G. U. H. 
Svenskt arbete, 1700-talets senare del.

Hängsmycke af guld med emalj, dekor, figurin i 
högrelief. Tyskt eller franskt arbete, 1500-talet.

Fickur af guld med emalj, rik t ciselerad boett. 
Svenskt arbete, 1700-talets midt.

Fickur af guld, rikt ciselerad boett. F ranskt arbete, 
1700-talets midt.

Dosa af silfver, med Karl X Gustafs medalj i locket. 
Svenskt arbete, 1700-talets midt.

Brudkrona af silfver, förgylld och besatt med bril- 
jantslipade glas-»stenar». Svenskt arbete, 1600-talet.

Fodral (för ofvan näm nda brudkrona) af koppar. 
Svenskt arbete. 1600-talet.

Bricka af koppar med emalj, dekor, i silfver mot 
hvit botten. 1700-talets förra del.

Dosa af koppar med emalj, dekor. Fredrik den sto
res profilbild i silfver på blå botten, omgifven af nam 
nen på hans segrar. Tyskt arbete, 1760-talet.

Teflaska af porslin med svenska riksvapnet, Huset 
Pfalz’ hjärtsköld. Kinesisk, 1700-talets förra del.

Tallrik af porslin med Klinckowströmska vapnet. 
Kinesisk, 1700-talets midt

Tallrik af porslin med samma vapen (annan servis). 
Kinesisk, 1700-talets midt.

Etui af porslin med Gustaf III:s namnchiffer. Ki
nesiskt, 1700-talets senare del.

Teflaska af porslin, dekor, i emaljfärger. Kinesisk, 
1700-talets midt.

Krämkopp af porslin, dekor, fåglar och blom m or i 
färger inom medaljonger med guld på blå botten. Sè
vres, 1700-talets senare del.
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No v.

»

»

Etui af porslin, cylindriskt, dekor, blommor i fär
ger. Meissen, 1700-talets midt.

Etui af porslin, form af ett kvinnoben. Meissen, 
1700-talets midt.

Intaglio af kristallglas, med grupp af Olympens gu
dar. Sign. IVO * TAV. Italienskt arbete, 1700-talets 
förra del.

Dosa af agat i form af en råtta. 1700-talet.

Dosa af »vernis Martin», dekor, landskap och figur
scener. F ranskt arbete, 1700-talets midt.

Reliefplatta i elfenben, dansande putti i hög relief. 
Flam skt arbete, 1600-talets senare del.

Statyett i elfenben, »Luxuria». Sydtyskt arbete, 
1600-talet.

Relief i färgadt vax m. m. Susanna och domarna. 
Sydtyskt arbete, 1600-talets slut.

Dosa af horn med miniatyrmålning. Franskt arbete, 
1700-talets senare del.

27. Af grosshandl. Emil Österlind:
Byst af biscuit af drottning Louise af Preussen. Sign. 

(Berlins Kungl. porslinsfabrik) 1800-talets början.

» Af direktör C. U. Palm:
Dryckeskrus i fajans, mål. i blå camaïeu. Sign. 

S to c k h o lm .
» Af revisor Måns Scherdin:

8 num m er äldre keram ik (fat, tallrikar, bål) af olika 
fabriker.

» Af postexpeditör A. Rylander:
9 num m er äldre keram ik (tekoppar med fat, kanna) 

af olika fabriker.
» Af direktör Otto Meyerson:

2 st. tobaksaskar (Tabako-ire). Japanskt lackar
bete.
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Pl. 17, SEKRETÄR AF GEORG HAUPT. h . 122. B. 89.
Gåfva i testamente af ingeniör Ernst Hirsch.

skrifvas ett växande intresse för särskildt denna del af museets 
samlingar har man så mycket större skäl alt antaga, som detta 
intresse under året tagit sig ett alldeles bestäm dt uttryck i b il
dandet af föreningen Nationalmusei vänner — hvarom närm are 
i det följande — hvilken i konstslöjdafdelningen redan deponerat 
tre hvart i sin art synnerligen märkliga och dyrbara föremål.

Det gångna året har äfven för konstslöjdafdelningen varit ett 
gåfvornas år. Visserligen har mången gång gåfvornas storlek 
och värde varit mera betydande än nu, men antalet gifvare har 
aldrig varit så stort som 1911. Att denna omständighet kan till-
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Det är därför så mycket större anledning att beklaga, att det 
redan sedan länge otillräckliga utrym m et inom afdelningen hin
drar en tillfredsställande uppställning i samlingen af de skänkta 
föremålen, då de med nöd trängas in på bekostnad af andra före
mål i resp. m ontrer och på bekostnad af ordning och reda i 
samlingen öfver hufvud. I själfva verket får konstslöjdafdel- 
ningen, så länge det nuvarande oefterrättlighetstillståndet i afse- 
ende på utrymme fortfar, i mycket betraktas som ett nödtorftigt 
ordnadt magasin.

Pl. 18. TEBORD AF GEORG HAUPT.
Gåfva af C. A. Webers arfvingar.

Bland gåfvorna äro att i första rum m et näm na de genom 
testam entariskt förordnande af ingeniör E rnst Hirsch och de 
af bankiren C. A. W ebers arfvingar till afdelningen öfverläm- 
nade samlingarna af äldre konstslöjdföremål. Båda ha varit för
bundna med den för museet gynnsamm a föreskriften, att resp. 
föremål finge af musei vederbörande ur k vårlåten skapen utväljas,

4
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och genom båda ha därför endast sådana pjäser tillförts afdel- 
ningen, som för densamma varit af verkligt värde.

F rån  hvardera af dessa samlingar har sålunda kom m it i m u
seets ägo en verklig praktpjäs af Gustaf III:s hofschatullm akares, 
Georg Haupts, högt skattade tillverkningar. Från den förra en af 
Haupts vackraste sekretärer, från den senare ett m indre tebord, 
af en elegans och smak i ornam entiken som äfven för denne 
m öbelkonstnär är högst ovanlig. Båda finnas beskrifna i J. Bot
tigers monografi öfver Haupt under nr 23 och 34 (se Pl. 17, 18).

Den Hirschska gåfvan innefattar vidare ett antal fajanser och 
porsliner af värde. Intressantast är bland dessa ett större fat i tåjans 
dekoreradt i »Rouenstil» i blå camaïeu och bärande en signatur 
som ådagalägger, att det tillhör Rörstrandsfabrikens äldsta till
verkningar. Bland porslinet är en liten potpourrikruka från Nym- 
phenburgfabriken m ärklig för sin karaktäristiska dekoration im i
terande ådradt trä, hvarå gravyrblad föreställas fastspikade, samt 
för sin signatur, som visar, att den förskrifver sig från denna 
fabriks äldre tid. Äfven några föremål af kinesiskt porslin u t
m ärka sig för en mera ovanlig form och dekoration.

Af glasen är en större pokal med Fredrik I:s namnchiffer det värde
fullaste, ett vackert prof af de tillverkningar, som utgingo från det 
under 1700-talets förra del florerande glasbruket på Kungsholmen.

En större bägare af silfver med Linköpings kontrollstäm pel är 
särskildt intressant, därför att den har infälld hela serien af 
Karl XII:s nödm ynt och i graverad skrift, slingrande sig emellan 
dessa, den i 1700-talets början gängse minnesversen med dess 
påskrifter:

M a r s  med M e rcu r in s  
och du S a t i i r n u s
som tror dig vara lika god som J u p i te r  
gör dig nu f l in k  och  f ä r d ig  
m e d  w e t t  och  w a p e n  
att försvara dig inför P h o e lm s
emedan du så illa hafver handlat emot P u b lic a  fu ies  
och understått dig att sälja K r o n a n  
för en daler silfvermynt 
på H o p p e ts  vägnar.

Den W eberska gåfvan innehåller jämte det redan om näm nda 
tebordet en annan pjäs, som också kan räknas för möbel, näm li
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gen ett litet schatull eller nipperskrin (Pl. 19), äfven det från den 
gustavianska tiden. Dess framsida prydes af en trofé i marketeri- 
arbete med m usikinstrum ent, lagerkvistar och ett notblad, hvarå 
står en liten »rondeau», typisk förtiden.

I midten ser man en »tambourbåge», å hvars inspända tyg läsas 
de sammanflätade initialerna C. U. H ., d. v. s. Charlotte Ulrika Hil- 
leström, Per Hilleströms vackra dotter, känd som tecknarinna och 
m usikaliskt begåfvad, som en gång i tiden varit ägarinna till det 
lilla skrinet. Hon blef år 1798 gift med kapten Johan Schürer 
von W aldheim.

Den dyrbaraste porslinspjäsen är utan tvifvel en kräm kopp af 
Sévres-tillverkning med fåglar i kartusch på turkosblå botten. Den 
har tillhört den stora, på Stockholms slott befintliga servis, som 
konung Ludvig XV skänkte Gustaf III. — Hit höra äfven ett par 
små eleganta e tuier af Meissen porslin, det ena i form af ett kvinno- 
ben. Af kinesiskt porslin är ett litet etui med Gustaf III:s nam n
chiffer och inskriften »den 19 augusti 1772» (Pl. 20), samma deko
ration som å den bekanta men sällsynta »revolutionsser visen», af 
hvilken museet förut äger en kopp med fat. En teburk af kinesiskt 
porslin med Pfalziska vapnet tillhör den stora servis, som antag
ligen beställts för Ulrika Eleonora d. y:s räkning, och af hvilken 
museet förut äger ett m indre fat.

En liten bricka i emalj (Pl. 21) med dekoration i pressadt silfver 
på hvit botten är ett vackert och ovanligt prof på den teknik, för 
hvilken den äfven vid Rörstrand verksamme Konrad Kristofer 
Hunger fått äran. Af samma art är en snusdosa med Fredrik 
den stores bild, synbarligen utförd med anledning af freden i St. 
Petersburg 1762. En annan »tabatière», ett sannskyldigt mäster
stycke, är i »vernis Martin» med landskap och am oriner i färger 
på guldbrun botten.

Ett vackert prof på äldre svenskt guldsmedsarbete är en ståtlig 
»brudkrona» i förgylldt silfver (Pl. 22), en särdeles praktfullt u t
vecklad form af dessa typiskt svenska prydnader och antagligen 
utförd på 1600-talet. Den har m ärkligt nog i behåll sitt »fodral», 
ett gediget kopparsmide.

Från 1700-talet stam ma ett par eleganta guldur med boetter i 
rik t drifvet arbete, det ena svenskt och signeradt J. Lindqvist, 
Stockholm (denne urm akare fick rättigheter år 1754).
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Det yppersta guldsmedsarbetet är emellertid ett hängsmycke i 
guld med emalj. Det visar inom en bladornerad ring en Kleo-

Pl. 19. NIPPERSKRIN AF INLAGDT TRÄ.
H. 24.5. B. 80.4. Gåfva af C. A. Webers arfvingar.

PI. 20. ETUI AF KINESISKT PORSLIN.
11. 8. B. 5.4. Gåfva af C. A. Webers arfvingar.

patra med ormarna, helfigur delvis »ä ronde bosse» modellerad 
och ciselerad med en utsökt finess, och fram trädande i guldets 
färg mot en bakgrund i grönskiftande emalj. Äfven baksidan
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har sin dekoration i en grip, inom bladverk. Det är ett af dessa 
mera utsökta konstverk, som 1500-talets förnäma damer buro i

Pl. 21. BRICKA I EMALJER AI) KOPPAR.
Med silfverinlaggningar, sannolikt af K. K. Hunger. Gåfva 
I). 17. af C. A. Webers arfvingar.

Pl. 22. BRUDKRONA AF FÖRGYLDT SILFVER.
I). 19. 1600-talet. Gåfva af C. A. W ebers arfvingar.

sina halskedjor och af hvilka så få äro bevarade till våra dagar; 
så m ycket mera välkom met för museets samlingar som ingenting i 
denna väg där förut funnits (Pl. 23).
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Ännu ett par föremål förtjäna att närm are beskrifvas: det ena 
är en relief i vax, målad i naturliga färger och fram ställande Su
sanna mellan de båda domarna. Dessa egendomliga konstar
beten, vid hvilkas utförande ofta användes verkliga tyger till klä
der, pärlor och ädla stenar till smycken o. s. v., voro vanliga re
dan på 1500-talet och bibehöllo sig som en modeföreteelse genom 
hela det följande århundradet och ett stycke in på 1700-talet. 
Vår lilla relief, som är ett rart exempel på genren, torde vara 
ett sydtyskt eller franskt arbete från 1600-talets senare del.

En hög relief i elfenben, delvis »å ronde bosse», fram ställande 
fyra dansande »putti» af äkta Rubensk skepnad, är en replik eller

A b

Pl. 23. HÄNGSMYCKE AF EMALJ ER ADT GULD.
D. 3.7. 1500-talet. A. Framsida. B. Frånsida. Gåfva af C. A. W ebers arfvingar.

en kopia af en i Münchens nationalmuseum befintlig, med stor 
sannolikhet utförd af Lucas Faidherbe (1617— 1697), en elfenbens- 
snidare, som arbetade direkt efter Kubens’ skisser och för hans 
räkning (Pl. 24).

Den icke minst intressanta pjäsen i samlingen är en oval kristall- 
skifva med figurer i djup gravyr (Pl. 25). Den framställer de olym
piska gudarna Saturnus, Jupiter, Apollo, Diana, Mars, Venus, liJl 
hvilka Mercurius bringar ett budskap. De äro grupperade utan 
något egentligt inbördes förhållande till hvarandra, hvilket tyder 
på, att de olika figurerna af artisten plockats tillsammans från
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flera olika håll, något som tydligast märkes på Jupiter, hvilken 
är rent kopierad efter Michelangelos Adam i den bekanta ska
pelsefresken i Sixtinska kapellets tak. Kropparnas behandling med 
starkt utvecklad m uskulatur, smärta lem m ar och små hufvud, ty
der på inverkan af de italienska manieristerna under 1600-talet, 
och arbetet är också utan tvifvel italienskt.

Det bär nämligen en signatur — något för dylika intaglier

Pl. 24 . RELIEF I ELFENBEN. DANSANDE BARN.
H. 9.8. B. 14.5. At L. Faidherbe. 1600-talets senare clel. Gåfva af C. A. Webers arfvingar.

ganska ovanligt — af hvilken framgår, att det är utfördt af Ju 
liano Taverna, en milanesare, som graverade i bergkristall o. d. 
under 1700-talets förra hälft.

Äfven de föremål, som tillfallit samlingen genom statsgeologen 
A. Lindströms testamente, hafva fått ur kvarlåtenskapen utväljas.

Största parten utgöres här af kinesiskt porslin från Ostindiska 
kompaniets tider, ett stort antal fat och tallrikar i olika mönster: 
dels i blå underglasyrmålning, dels i emalj färger af famille-rose- 
gruppen, hufvudsakligen från k ej sar Kien™ Longs regeringstid 
(1736—1795), men äfven ett par särdeles vackra af famille-verte- 
gruppen från Kang—His tid (1662—1722). De ståtligaste pjäserna



56 NA TIO NA L M U SEI INTENDENTS

äro en större och två något mindre s. k. »Mandarinvaser» med 
rika figurscener i färger och guld inom medaljonger på kungs- 
blå botten, en art, som hittills ej varit i museets samling represen
terad.

En vacker bägare af glas med en björnjakt i djup slipning (Pl. 26) 
utgör ett värdefullt tillägg till museets ganska betydande samling 
af böm iskt g las ; några skålar, saltkar o. s. v. i fasettslipadt kri
stallglas från 1700-talets slut och 1800-talets början, af delvis

Pl. 25. K RI STALLS KIF V A MEI) OLYMPENS GUDAR.
Af J. Taverna. 1700-talets början. D. 10.2 . Gåfva af C. A. W ebers arfvingar.

svensk tillverkning, bidraga att fylla en lucka i samlingen, som 
hittills varit ganska fattig på föremål af detta slag.

Bland ett flertal m indre föremål i ädla metaller äro ett par 
fingerringar af silfver särskildt märkliga, den ena förgylld med 
bred ring med »drakslingemotiv» och öfversidan i form af en 
tredubbel nischanordning med jungfru Maria och treenigheten, ett 
1400-talsarbete af ovanlig typ. Den andra är en signetring med in
graverad vapensköld från 1500-talets slut och af en typ, som är för 
denna tid särdeles karaktäristisk. Båda ha på 1840-talet hittats 
i jorden i trakten af Eskilstuna.
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De af kanslirådet frih, August Alströmer skänkta porslinsföremå
len äro af synnerligen stort konstnärligt och historiskt intresse. 
Det är tre tallrikar och två kräm koppar tillhörande den s. k. 
Alstrcemeriaservisen (Pl. 27). Denna servis, som beställdes i Kina 
för frih. Claes Alströmers räkning, blef färdig år 1783. Den har 
sitt namn däraf, att hvarje pjes prydes med en Alstrcemeria-blomma, 
en sydam erikansk växt, som af Linné uppkallats efter Claes Alströ
mer, och som utgör en af hjälm prydnaderna öfver ättens vapen.

Servisen skiljer sig fördelaktigt från flertalet af dessa vapen-

Pl. 26. BÄGARE AF KRISTALLGLAS MED EN BJÖRNJAKT.
Bömiskt arbete. 1600-talets slut. II. 11.9. Gåfva i testamente af statsgeologen A. Lindström.

och emblemserviser, som under Ostindiska kom paniets dagar till 
stort antal införskrefvos af svenska familjer, däri att icke blott blom
man utan dekorationen i sin helhet är utförd efter europeiskt 
m önster af högst elegant och smakfull komposition.

Den är också däri olik dessa serviser, att den alltjäm t osking
rad tinnes kvar i den släkts ägo, för hvilken den på sin tid u t
fördes.

Detsamma har också varit förhållandet med en annan servis, som 
så god t som fullständig under året kom m it i museets ägo, nämligen 
den af »syskonen Schutzercrantz» skänkta kaffe- och teservisen (Pl.
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28) med Schutzercrantzska vapnet, utförd i Kina för den på sin tid 
så ansedde läkaren, k. lifmedikus Herman Schutzercrantz år 1769.

Pl. 27. TALLRIK OCH KRÄMKOPP.
Ur Alstroemeria-servisen. Kina. 1700 talets senare del. Gåfva af frih. A. Alströiner.

Pl. 28. SERVIS AF KINESISKT PORSLIN AF ÅR 1769.
Med familjen Schiitzercrantzs vapen. Gåfva af syskonen Schutzercrantz.

Bland enstaka föremål af högre konstvärde, som under året 
blifvit skänkta, märkes den vackra bysten af drottning Louise a f  
Preussen, efter Schadows original utförd i biscuit å Berlinerfabri-
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ken under 1800-talets början. Den är gåfva af grossh. Emil Öster
lind; vidare den af C. F. Liljewalchs sterbhus skänkta tallriken 
af W orcesterporslin, en välkommen tillökning till samlingen af 
engelskt porslin, den alltjämt obetydligaste och svagast represen
terade gruppen inom den keram iska afdelningen.

Samtliga de nyförvärfvade föremålen ha genom e. o. am anuen
sen E. G. Folcker införts i accessionskatalogen (beskrifvits, upp
mätts och bestämts genom referenser till föremål af liknande art 
och till litteraturen), m ärkts med accessionsnummer för löpande 
året och i mån af utrym me inordnats på sina resp. platser i sam
lingen.

Härjämte har han fortsatt en föregående år påbörjad veten
skapligt bearbetad katalog öfver grefve Axel Bielkes till museet 
testamenterade samlingar (öfver hvilka hittills endast en kortfattad 
förteckning funnits), och ha därvid katalogiserats 244 num m er af 
kinesiskt porslin.

Samtliga tjänstem än ha vid upprepade tillfällen förevisat sina 
respektive afdelningar för korporationer af olika slag, för skolor 
och truppafdelningar. Sådana förevisningar ha under de senare 
åren alltmera tagit tjänstem ännens tid i anspråk, hvilket visar ett 
stigande intresse från allmänhetens sida för samlingarna.

B o k sa m lin g e n  (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 221 
nummer, hvaraf tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 59, 
allmän konsthistoria 30, arkitektur 2, skulptur 8, måleri 20, hand
tecknings- och gravyrkännedom  3, konstslöjd 3, kataloger, lexika 
och diverse 96.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af Generalverwaltung der 
Königlichen preuss. Kunstsammlungen, Rijks Verzamelingen van 
Geschiedenis en Kunst (Haag); Kgl. ecklesiastikdepartementet, 
Riksarkivet, Kgl. biblioteket, Kgl. akadem ien för de fria konsterna; 
Kgl. vitterhets , historie- och antikvitetsakademien, Svenska slöjd
föreningen, Svenska teknologföreningen, Sveriges allm änna konst
förening, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg; Nordiska 
museet (Stockholm), Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige 
(Lund); museer och utställningar i Amsterdam, Bamberg, Berlin, 
Boston, Bremen, Brighton, Chicago, Cincinnati, Detroit, Filadelfia,
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Haag, Melbourne, München, New York, Toronto (Canada), W ash
ington, Zürich; Bergen, Köpenhamn, Kristiania; Göteborg, Kalmar, 
Lund, Malmö, Stockholm; konsthandlarna H. Helbing, Keller & 
Reiner, F. Müller & C:o, C. J. W awra, H. Bukowski, Gleerupska 
bokhandeln, Hasse Tullberg; Svenska konstsam lareföreningen; 
författarna Jacques Doucet, E. Steinmann, I. J. Arne, med. dr. 
Karl Malmsten samt museets tjänstemän.

U tg i fn a  a r b e t e n  från Nationalmusei konstafdelning år 1911:
Statens konstsam lingars tillväxt och förvaltning 1910. Under

dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 74 sid., nr 
35 af Meddelanden från Nationalmuseum.

Förteckning öfver skulpturarbeten i m arm or och brons samt 
modeller och skisser äfvensom gipsafgjulningar. Trettonde upp
lagan, 122 sid.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt m ålningar i kritor och 
vattenfärg. Tjuguförsta upplagan, 111 sid.

Tjänstem ännen vid Nationalmuseum ha dessutom under året 
offentliggjort:

L. Looström : Meddelanden från Kgl. akademien för de fria kon
sterna 1911, 86 sid. med 5 pl.

------, Porträtt af svenska läkare och apotekare. Af Nils Sjöberg.
Nordisk Tidskrift 1911, sid. 281—284.

------, Hvem var hon? Ord och bild 1911, sid. 208—212.
------, E tt p raktur af Berlinporslin. Konst och konstnärer 1911,

sid. 13, 14.
------, M ålningarna och keramiken på rokokoutställningen i Konst

akademien 1911. Konst och konstnärer 1911, sid. 37—44. 
------, Före fotografiens tid. Julrosor 1911.
G. Göthe: Sergelska skulpturer på Fullerö. Ord och bild 1911, 

sid. 449— 453.
----- -, Erik Gustaf Geijer på gamla dagar. Nordisk tidskrift 1911,

sid. 27— 34.
------, Om stiliseringen i det moderna måleriet. Nordisk tidskrift,

sid. 245—249.
O. Granberg: Inventaire général des trésors d’art (peintures et 

sculptures, principalement de maîtres étrangers) en Suède. 
Tome Ier Stockholm 1911. 142 +  XVI sid. med 91 pl.
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ö. Granberg: Artiklar om nederländska konstnärer. Nordisk famlije- 
bok 1911.

E. G. Folcker: Har redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift, 
årg. 7.

------, Konstslöjden och konstslöjdlotteriet, i d:o, sid 35— 4(5.
------, Modernt silfversmide, i d:o, sid. 69—74.
------ , En märklig nattvardskalk, i d:o, sid. 83—86.
H. Brising; Antik konst i Nationalmuseum. Urval och beskrifning. 

Stockholm 1911, 137 sid. med 60 pl.
------, Den svenska konstutställningen i Rom. Konst och konst

närer 1911, sid. 104 — 108.
A. G au ffin : Carl Larsson. Ein Kunstlerprofil. Die Kunst fur alle. 

Jahrg. XXVI, sid. 291—300.
------, The landscape paintings of Prince Eugen of Sweden. The

Studio. Vol. 54, sid. 173— 185.
E. Wettergren: Katalog öfver konsthandtverkarnes Gilles utställ

ning af japansk konst och konsthandtverk. Stockholm 1911.
------, Anders Zorn. The Connoisseur 1911, sid. 175— 180.

D e p o s it io n e r  o e li f ly ttn in g a r .

A. Deponerade i Nationalmuseum.

Bland depositionerna äro i främsta rum m et att näm na de före
mål, som den år 1911 bildade föreningen Nationalmusei vänner 
öfverlämnat till museum. Denna förenings ändam ål är enligt 
§ 1 i dess stadgar af samma år att inköpa värdefulla konstföre
mål, hvilka med vederbörligt tillstånd skola deponeras och hållas 
utställda i Nationalmuseum. I händelse föreningen upplöses, till
falla de deponerade föremålen med full äganderätt Nationalmu
seum. Medel för dessa inköp erhållas dels genom årsafgifter, dels 
genom ständiga medlemmars afgifter och frivilliga bidrag. Ars- 
afgiften är 100 kronor, den ständiga medlemsafgiften m inst 1,000 
kronor. För föreningens tillkom st har Nationalmuseum i främ sta 
rum m et att tacka H. K. H. Kronprinsen, som jäm te direktör 
Torsten Laurin är föreningens stiftare. I föreningen ha redan 
under detta dess första år ingått såsom ledamöter inalles 158 per
soner, däraf 8 såsom ständiga. De depositioner museet under
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året fått mottaga från föreningen äro dels den ofvan å sid. 29 
näm nda oljemålningen David och Saul af E rnst Josephson, dels 
också till konstslöjdafdelningen följande num m er:

Vas af kinesiskt stengods från 1400-talet.

Den tillhör en grupp af keram iska käril, funna vid gräfningar 
i det nordvästra Kina, hvilka först nyligen blifvit föremål för 
forskarnas uppm ärksam het. Dekoreringen, utförd i en teknik lik 
den italienska »sgraffiton» i m örkbrun glasyr mot grå botten, 
är inom den kinesiska keram iken högst ovanlig. Vaser af denna 
art räknas ännu till de största sällsyntheter: ett exemplar har 
under 1911 inköpts af British museum, ett annat af Victoria and 
Albert museet i London.

Föreningens andra deposition utgöres af ett vackert prof på 
svenskt guldsmedsarbete från 1700-talets slut. Det är en »bords- 
surtout» af silfver, en variant af den för den sengustavianska 
stilen säregna typ, som består af ett ovalt ställ, hvari de facett- 
slipade flaskorna stå i trefotsliknande hållare. I detta fall är den 
utbildad med långhornade bockhufvud, lejonfötter, guirlander, 
rosetter, pärlstafvar med flera, för nyantiken karaktäristiska orna
mentmotiv, i drifvet och ciseleradt arbete. Kontrollstäm plarna visa 
tillverkningsåret vara 1789, och m ästaren Peter Eneroth, en på sin 
tid ansedd Stockholmsguldsmed (f. 1741, f  1809).

Föreningen har också deponerat en sked i förgylldt silfver med 
rik t graverad renässansornam entik och inskriften »Olaus Magni 
Anno Domini 1584», en inskrift, som naturligtvis ej refererar sig 
till den store kulturhistorikern med samma namn, ty han dog 
redan 1558. Denna sked, som inköptes af föreningen från gref- 
vinnan Julie Bondes dödsbo, har i flera generationer tillhört 
Bondesläkten.

Öfriga depositioner i museet äro under året:
Skiss till »Midvinterblot» af Carl Larsson. Utställd af konst

nären under februari och mars månader, återställd 7 april.
Skiss i brons till Engelbrekts ryttarestaty af A. Zorn, utställd 

af konstnären februari, återställd 28 februari.
Pendyl, 2 vaser och 2 koppar af Sevres-porslin, af änkefru Olga 

Due deponerade 1900 och 1901, återställda den 27 april.
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Porträttbyst af en ung gosse. Antikt rom erskt m armorarbete. 
Deponeradt af direktör C. U. Palm.

Porträtt af Gustaf Vasa; oljemålning. Dep. af Uppsala univer
sitet, återställd!.

Från Nationalmuseum ha flyttats:

Till statsrådets och chefens för Kgl. landtförsvarsdepartementet 
förmak i Kanslihuset, järnl. K. br. den 1 februari 1911 :

Huchtenburg, Jan  van: Rytteristrid (N. M. 476).
Sandberg, J. G.: Gustaf II Adolf vid Stuhm (N. M. 1018).

Till Gripsholm:

Porträtt af skalden P. D. A. Atterbom, oljemålning af J. G. 
Sandberg (N. M Förråd 279, Gripsh. 1841).

B. Från Gripsholm ha flyttats:

Till Föreningen Svenska konstnärinnors utställning i Konstaka
demien, mars m ånad, jäml. K. br. 23 december 1910.

Porträtt af E. M. Staël von Holstein (Grh. 1577), G. A. Reuter- 
holm (Grh. 1687) och fru Ulrika Ekström  (N. M. Förråd 169), alla 
tre oljemålningar af Ulrika Pasch, återställda.

G åfva  t i l l  i ta l ie n s k a  s ta te n . I sam m anhang med den stora 
internationella konstutställning, som ägt rum  under förtiden sommar 
i Rom, var också, bland annat, anordnad en konstarkäologisk 
utställning af stort intresse. Då Nationalmuseum som bekant 
äger en antiksamling af icke ringa värde, till stor del förvärfvad 
i Rom genom Gustaf III:s inköp, hvariblañd fynden särskildt från 
kejsar Hadriani villa vid Tivoli äro märkliga, ansågs det lämpligt 
att vårt museum skulle låta representera sig på näm nda utställ
ning genom ett antal af de Hadrianska m arm orarbetena i gips- 
afgjutning. På intendentens underdåniga förslag den 19 maj, som 
tillstyrktes af nämnden och godkändes af Kungl. Maj:t (Kgl. bref 
den 23 maj), logos alltså afgjutningar af följande från Hadriani 
villa härstam m ande m arm orarbeten:

N. M. nr 1 Endymion,
16 Romersk kejsarinna, staty,
17 Faustina d. y., staty,
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39 Jupiter, statyett,
44 Priapus, herm,
91 Plotina, Trajani gemål, byst,

180 Kandelaber.
Afgjutningarna afsändes till utställningen i Rom den 12 augusti 

för att efter dess afslutning enligt Kgl. Maj:ts beslut öfverlämnas 
som gåfva till italienska staten; och äro de enligt officiellt med
delande från Rom redan utställda på en af de mest framstående 
platserna i en af de förnämsta salarna i Diocletiani term er för att 
ingå i därvarande skulptursamling.

T jä n ste r e so r . Intendenten har i och för vård och tillsyn af 
de staten tillhöriga, under hans öfverinseende ställda konstsam 
lingarna på de kgl. lustslotten företagit tjänsteresor till Gripsholm 
12 dagar, nämligen d. 9 januari, 23 mars och 19 april, hvarvid 
ett 40-tal nya nam nplåtar af förgylldt bly anbragtes å porträtt
m ålningar; d. 26—28 juni, åtföljd af konservatorn; d. 22—25 
augusti; d. 12 oktober, med anledning af ståthållarens, öfverste 
Henrik Ankarcronas förestående afflyttning, och d. 4 december, 
med anledning däraf att ståthållarevåningen därstädes skulle re
pareras, hvarför samtliga statens där förvarade taflor måste ned
tagas och undansättas; till Drottningholm 12 dagar, nämligen d. 
2 februari, hvarvid på grund däraf att DD. KK. HH. kronprin
sens och kronprinsessans våning därstädes inom den allra när
maste tiden komme att repareras, ett 30-tal taflor nedtogos och 
undansattes; d. 6 februari, åtföljd af konservatorn, hvarvid Ulrika 
Eleonora d. ä:s stora, af Ehrenstrahl utförda kröningstafla, som 
sedan långliga tider tillbaka suttit uppsatt å m uren i trappupp
gången till kronprinsens våning, nedtogs, rullades på medförd rulle 
och undansattes; d. 15 februari, hvarvid samtliga i konung Oscar 
II:s våning uppsatta konstverk nedtogos och undansattes; d. 28 
mars, på anhållan af öfverintendentsämbetet och Drottningholms 
slotts byggnadskommitterade, hvarvid den större Neptun-statyn 
tillbakafly tta ts ; d. 4 maj, åtföljd af konservatorn, hvarvid, med 
anledning af reparationernas afslutande och kronprinsparets snara ut
flyttande till Drottningholm, de förut nedtagna taflorna återupp- 
hängts i kronprinsparets våning; d. 7 maj, hvarvid taflorna i bil
jardsalen nedtagits; d. 21 juni, åtföljd af konservatorn och t. f.
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slottsarkitekten Améen, i och för anbringandet af skyddstak 
öfver Millichs fristående m arm orstoder under pågående repara
tion; d. 25 juli, åtföljd af konservatorn, i och för upphängning af 
tafior i kyrkflygeln; d. 10 augusti, med anledning af pågående 
restaureringsarbeten samt i och för omflyttning af konstverk; d. 
2 september, åtföljd af konservatorn, i och för undansättning i 
rikssalen (med anledning af förestående reparation) af taflorna i 
DD. MM. Konungens och Drottningens våningar; d. 4 nov. för 
återuppsättande af nyss näm nda tafior; d. 7 dec., för nedtagande 
af tafior i Drottningens paviljong; till Ulriksdal 1 dag, d. 9 okt., 
för vård och tillsyn af därvarande konstsam lingar; till Göteborg 
4 dagar, d. 14— 17 juni, på uppdrag af Nationalmusei nämnd, 
för eventuella inköp i där öppnad konstutställning samt för att 
å dess vägnar närvara vid Göteborgs musei 50-årsjubileum och 
för att deltaga i m useimannaföreningens där samtidigt pågående 
årsmöte; till München, Dresden och Berlin 11 dagar, d. 19—29 
okt., på uppdrag af Nationalmusei nämnd, för att å en konst
auktion i München eller under hand i Berlin eller Dresden söka 
för musei räkning förvärfva ett eller flera representativa konst
verk af moderna utländska konstnärer. Konservatorn har, på upp
drag af intendenten och för af reparationer i Drottningholms slott 
föranledda nedtagningar, restaureringar och återuppsättningar af 
tafior, vistats å Drottningholm 41 dagar, nämligen d. 6, 10,17—19, 
22, 23 och 25—27 februari; d. 4—8, 11, 12, 27 och 28 mars; 
d. 4 maj; d. 7, 21 och 26—30 juni; d. 10—14 och 25 ju li; d. 25 
och 27 augusti; d. 2 och 11 september samt 26 och 28—30 nov. 
Amanuensen Göthe har, för jäm förande studier, den 22 oktober besökt 
Gripsholm. T. f. amanuensen Gauffin vistades,på uppdrag af intenden
ten, i 3 dagar å Gripsholm, d. 17 och 18 juni för att förevisa sam
lingarna för deltagare i den kvinnliga rösträttskongressen och d. 
27 juli för att öfvervaka fotografering af en del porträtt för ett 
konstvetenskapligt institut i Paris. Amanuensen Granberg besökte, 
på uppdrag af intendenten, d. 31 sept. Uppsala för att besiktiga i 
universitetshuset och landshöfdingeresidenset deponerade, staten 
tillhöriga målningar.

S ta te n s  k o n stsa m lin g -a r  å lu s ts lo t te n . Såsom af ofvan- 
stående framgår, har särskildt den invändiga reparationen a f
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Drottningholms slott fordrat ständiga tjänsteresor dit af National- 
musei tjänstem än i och för nedtagning och återuppsättning af 
taflor och skulpturverk, allt efter som restaureringsarbetet fort
skridit, vid hvilka flyttningar tjänstemans närvaro naturligtvis varit 
behöflig äfven för konstverkens tillsyn och vård. Detta har h it
tills om fattat endast den nedre våningen, som nu i allt väsentligt 
fullbordats. Vid återuppsättningen har särskild vikt lagts på en 
kronologisk anordning af taflorna, i hvilket afseende den förut
varande anordningen af desamma lämnade mycket öfrigt att önska, 
såsom jag redan i årsberättelsen för 1906 (sid. 44) fram hållit. I 
sam m anhang härm ed har en stor del mera obetydliga eller för 
samlingen eljes obehöfliga taflor tills vidare magasinerats, och 
kom m er jag rörande deras framtida förvaringsorter att under den 
närm aste tiden framlägga underdånigt förslag. Vid detta arbete, 
som utförts i samråd med intendenten vid Kgl. husgerådskam- 
m aren öfverintendenten John Bottiger, har äfven den dekorativa 
synpunkten varit medbestämmande, till afgjord fördel såväl för 
själfva rum sinteriörerna som för konstverken.

Den i förra årsberättelsen (sid 64) omnäm nda afgiutningen af 
ett antal bronser å Drottningholm för W allensteinska palatset i 
Prag har under året fortgått och afslutats. De sålunda, genom 
Herm an Bergmans konstgjuteriaktiebolag afgjutna konstverken 
äro »Herkules’ i strid med draken», »Adonis och Venus» samt 
»Brottarne».

På grund af att de i Drottningholm sparken befintliga bronserna, 
hvilka till större delen äro krigsbyte från 1600-talet, vid af mig 
anställd undersökning befunnits delvis vara i behof af reparation, 
anmodade jag konstgjutaren Herman Bergman härstädes att be
siktiga desamma och inkom m a med kostnadsförslag å de lag
ningar o. d., som vore erforderliga för deras fram tida bestånd. 
Det inkom na kostnadsförslaget belöpte sig till 532 kr., hvilket 
belopp Eders Kgl. Maj:t genom nådigt bref af den 15 december 
1911 funnit godt anvisa ur allm änna besparingarna å anslagen 
under riksstatens åttonde hufvudtitel.

På Gripsholm har arbetet med åsättandet af nya etikettlappar 
af förgylldt bly under porträtten fortgått, och ha om kring 300 
sådana under året försetts därmed. Dessutom ha en del åtgärder 
vidtagits ur säkerhetssynpunkt för konstverkens skydd mot åverkan.
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Med anledning af att ståthållarebostaden på Gripsholm skulle 
genomgå en grundligare reparation, ha samtliga där varande, staten 
tillhöriga porträtt uppflyttats och undanställts i några rum  i själfva 
slottet för att sedermera insättas i respektive serier därstädes, så- 
vidt utrymmet tillåter. I öfrigt ha inga mera betydande omflytt
ningar ägt rum  under året. Den ofvan om näm nda samlingen af 
Brahe-porträtt har börjat undergå en välbehöflig restaurering och 
torde åtminstone till en del komma att nästinstundande vår öfver- 
flyttas till det tilläm nade Braherum m et på slottet.

I sammanhang härm ed anser jag mig böra erinra, att ståthålla
ren på Gripsholm Henrik Ankarcrona från och med utgången af 
år 1911 beviljats nådigt afsked från denna sin befattning, hvilken 
han alltsedan 1892 innehaft. I honom har Nationalmuseum under 
alla dessa år städse haft ett synnerligen värdefullt stöd vid utfö
randet af de för statens samlingar därstädes nödvändiga arbetena. 
Själf konstnär har ståthållaren Ankarcrona med varm t intresse 
följt dessa arbeten, vidtagit synnerligen effektiva anordningar för 
slottets bevakning och samlingarnas förevisning under allm änhe
tens besök och städse med stort tillmötesgående gifvit sitt sam
tycke till de förslag till förändringar med afseende å konstverkens 
placering, som från Nationalmusei sida framställts. För allt 
detta står museet och dess tjänstem än till honom i stor tacksam 
hetsskuld.

E x tr a  a n s la g e t  fö r  u n d e r s ö k n in g  a f  k o n s ts a m lin g a r .

Detta anslag har under år 1911 användts för undersökning af 
konstsam lingar genom e. o. amanuensen Nils Sjöberg, som på 
uppdrag af intendenten besökt Long i Värmland, tillhörigt änke- 
grefvinnan Nathalia Rosensvärd, f. Löwenhielm, där ett sextiotal 
porträtt, till största delen fram ställande medlemmar af släkterna 
Löwenhielm och Rosensvärd och dessutom en del med dessa be- 
fryndade personer, beskrifvits. Konsthistoriskt intressanta äro ett 
porträtt af öfverståthållaren Carl Sparre, utfördt af schweriner- 
m ålaren G. D. Matthieu, en replik af porträttet på Bogesund — 
en annan replik förvaras i den nedan omtalade, herr C. G. Bogeman 
tillhöriga porträttsam lingen. Ett synnerligen godt porträtt är det 
af statsrådet och excellensen Karl Axel Löwenhielm, signeradt
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med Lorens August Lindholms monogram och årtalet 1845. En 
rä tt okänd 1700-talsmålare, P. Dahlman, en tid ritm ästare i Upp
sala, har 1763 utfört det signerade, kraftfullt målade porträttet af 
Sara Katarina Linroth (1739—1826), gift Löwenhielm, och säker
ligen också det af hennes man öfverste K. G. Löwenhielm.

Dessutom har Sjöberg beskrifvit C. G. Bogemans porträttsam ling 
på Saltsjöbaden, som är synnerligen rikhaltig, ett hundratal olje
m ålningar och lika många miniatyrer, samtliga släktporträtt, de 
flesta ur släkterna Lewenhaupt och med dess utländska grenar 
besläktade utländska familjer, samt Königsmarck, från hvilken 
familj flera andra här förvarade dyrbarheter stamma, så exempel
vis de högst intressanta sydda Königsmarckska tapeterna. F räm st 
bland porträtten står Alexander Roslins bild af Gustaf III i revolu- 
tionsdräkten, en gåfva af konungen till grefve Adam Lewenhaupt. 
E tt utm ärkt litet m iniatyrporträtt af samme konung, säkerligen 
af A. U. Berndes, infattadt i ett etui af pärlemor, är en gåfva af 
honom  till öfverhofmästarinnnan grefvinnan Ch. Lewenhaupt, f. 
Lewenhaupt. Samma dam har också af respektive drottningar 
fått Sofia Magdalenas porträtt, ett litet vackert emaljarbete fattadt i 
silfverfiligran, Hedvig Elisabet Charlottas m iniatyr af A. U. 
Berndesi utsökt vacker, rik briljantram , och Desiderias af J. W ay i 
guld med äkta stenar, hvilkas begynnelsebokstäfver bilda drottningens 
nam n, alla afsedda att bäras på bröstet. Af Magnus Gabriel De 
la Gardie finnes här en utm ärkt miniatyr, målad af P. Signac, af 
grefvinnan Sofia Magdalena Lewenhaupt, f. Lewenhaupt, har Bossi 
år 1801 utfört en mycket god miniatyr, och af den tyske m iniatyr
m ålaren F. K. Groeger två af hans bästa m iniatyrer, kam m arherren 
grefve Kristian Taube (1767 —1801) och hans grefvinna, f. Pollet. 
Bland oljemålningarna har M atthieu-porträttet redan blifvit nämndt, 
bland andra m ärkas de två ryktbara systrarna Königsmarck, 
Aurora som något äldre, ett u tm ärkt porträtt, enligt uppgift af 
spansk mästare, och Amalia, ett godt arbete af Ehrenstralil. In
tressant är det porträtt, som säkerligen föreställer m arkisinnan 
Marie Andrienne d’Andreoli, signeradt D. Richter fecit A:o 1710. 
Grefvinnan Bogeman, f. Stackelberg, har Hugo Salmson m ålat i 
Paris 1889, en af konstnärens allra bästa bilder. Bland pasteller 
m ärkes en ypperlig Lundberg, visande en strålande skönhet med 
knähund på armen — enligt uppgift fru Gallodier — säkerligen
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en skådespelerska från omkr. år 1770 — elt långt bättre ka- 
raktäriseradt porträtt än man är van af denne konstnär. En 
annan visar en förtjusande flickprofil, fram ställande den bekanta 
Lolotte Forsberg, af hvilken Nationalmuseum i sina samlingar 
äger ett vackert m iniatyrporträtt, m åladt af D. Bossi 1799, samma 
år som hon gifte sig med förste stallm ästaren hos prinsessan 
Sofia Albertina grefve Gustaf Harald Stenbock. Till slut kan 
nämnas en präktig byst af Morits af Sachsen.

Rätt obeaktad har den miniatyrsamling varit, som förvaras i 
Statens historiska museum. Den består likväl hufvudsakligen af 
depositioner från skattkam m aren och klädkam m aren, och redan 
proveniensen antyder, hvad en undersökning bekräftar, att vi här 
hafva m iniatyrer af högsta värde. Mästarenamn såsom J. Bar
bette, A. U. Berndes, E. Brenner, J. Cavalier, C. G Gronhiort, 
J. A. Gillberg, Kr. Hunger, P. le Prieur, G. v. Mardefelt, D. Richter,
P. Signac, A. och E. Sparre och E. Utterhielm, de flesta rikligt 
och ypperligt representerade, gifva en antydan om dess betydelse. 
Denna samling har Sjöberg under året granskat och förtecknat.

Likaså hafva två af de mera betydande enskilda m iniatyrsam 
lingarna i Stockholm, direktör Erik Severins och advokat Ivar 
Morssings, blifvit genomgångna, undersökta och beskrifna af Sjöberg.

T jä n stem ä im e n . Amanuensen Georg Göthe, som d. 5 okt. 1911 
tyllde 65 år, har, på nämndens underdåniga framställning, genom 
nådigt bref den 18 aug. 1911 erhållit tillstånd att fortfarande 
inneha sin amanuensbefattning, t. v. till den 6 oktober 1913. 
— Amanuensen John Kruse anhöll — för att mer helt kunna ägna 
sig åt vetenskapliga och litterära sysselsättningar — i underdånig 
skrifvelse d. 21 april om nådigt afsked från sin sedan år 1900 
innehafda befattning såsom amanuens vid Nationalmusei konst- 
afdelning, hvilket afsked honom också från och med den 1 juli 
1911 i nåder beviljades. Under de elfva år Kruse såsom ordi
narie am anuens förestått gravyr- och handteckningssamlingen i 
museum har han städse med stort nit och utm ärkt skicklighet 
fullgjort sina åligganden. Tack vare i mycket hans ovanliga 
lämplighet för sin befattning och hans grundliga studier i gravyr
historien samt hans förtrogenhet särskildt med den m oderna gra
fikens utveckling, har museets gravyrsamling under dessa år vunnit
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en rik och planmässig tillväxt. Häraf framgår, att hans afgång 
innebar en kännbar förlust för arbetet inom denna afdelning, 
hvilket också Nationalmusei nämnd låtit till sitt protokoll an
teckna. På intendentens, af näm nden tillstyrkta, underdåniga för
slag utnäm ndes till amanuens i Kruses ställe från och med den 
1 ju li e. o. amanuensen Olof Granberg, åt hvilken uppdrogs att 
efter Kruse förestå handtecknings- och gravyrsamlingen.

För tjänstem ännens arbeten har redogjorts i det föregående, 
under de olika afdelningania. Ett kvinnligt biträde har, liksom 
närm ast föregående tvenne år, varit anställdt med tre dagars 
tjänstgöring i veckan samt hemarbete för utförandet af sådana 
skrifarbeten, som ej fordra vetenskaplig underbyggnad, såsom 
diariiföring af inkom na räkningar m. m., utskrifning af lapp- 
kataloger öfver porträttsam lingarna å Rosersberg, Ulriksdal, Ströms- 
holm  och i en del ämbetsverk, samt å Strengnäsutställningen, 
rokokoutställningen, öfver porträtt af Matthieu, efter Steinmanns 
katalog, öfver utställningar i Sverige under 1800-talet, från och 
med 1824, samt förteckning öfver brefsamlingen m. m.

S e m e s te r  (vikariat). Intendenten har begagnat sig af en och 
en half m ånads semester, under hvilken intendentsbefattningen 
författningsenligt uppehållits af amanuenserna Göthe i fyra och 
Granberg i två veckor.

Konservator Jaensson har åtnjutit tre veckors honom af nämnden 
beviljad tjänstledighet.

Amanuensen Göthe har åtnjutit en m ånads semester. Han har 
(se ofvan) i fyra veckor innehaft intendentsförordnande. Hans 
amanuensbefattning har under hans intendentsförordnande uppe
hållits af e. o. amanuensen Gauffin och under hans semester af 
e. o. amanuensen Brising.

Amanuensen Kruse, som (se ofvan) från och med den 1 ju li be
viljades nådigt afsked, har januari—juni åtnjutit tjänstledighet, 
som han delvis tillbragt i Holland, Frankrike, England, Tyskland 
och Österrike.
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Amanuensen Granberg, från och med den 1 juli (se ofvan) ut
nämnd till amanuens efter Kruse, har åtnjutit två veckors semester 
och i två veckor (se ofvan) innehaft intendentsförordnande. Han 
har fortfarande bestridt sekreteraregöromålen, äfven under sin 
semester. Såsom e. o. amanuens (januari—juni) tjänstgjorde han 
tre dagar i veckan.

E. o. amanuensen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har för hälsans vårdande åtnjutit sex veckors tjänstledighet. Under 
amanuensen Granbergs intendentsförordnande har han i två veckor 
uppehållit dennes amanuensbefattning.

E. o. amanuensen Wåhlin har, liksom de sex närm ast föregå
ende åren, varit tjänstledig.

E. o. amanuensen Brising, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har under amanuensen Göthes semester i fyra veckor (se ofvan 
uppehållit dennes amanuensbefattning. Han har m ars—maj åt
njutit tjänstledighet för fortsatta konsthistoriska studier i Italien.

E. o. amanuensen Gauffin, som januari—juni under amanuensen 
Kruses tjänstledighet var t. f. amanuens, har såsom sådan åtnjutit 
fyra veckors semester. Han har dessutom haft två veckors tjänst
ledighet. Såsom e. o. amanuens har han tjänstgjort tre dagar i 
veckan. Under amanuensen Göthes intendentsförordnande har 
han (se ofvan) i fyra veckor uppehållit dennes amanuensbefattning.

E. o. amanuensen Weitergren har ju n i—december och dessutom 
i tre veckor åtnjutit tjänstledighet, för enskilda angelägenheter. 
Han har under sin tjänstgöring tjänstgjort tre dagar i veckan. 
Under t. f. amanuensen Gauffins semester har han i två veckor 
uppehållit dennes amanuensbefattning.

S ta te n s  in k ö p s n ä m n d . Ledamöter, valda af Iv. akadem ien 
för de fria konsterna, ha under året varit medalj gravören Erik Lind
berg och porträttm ålaren Emil Österman med bildhuggaren Carl 
Milles och landskapsm ålaren Gottfrid Kallstenius såsom supple
anter.
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Då af svenska konstnärer, som utfört arbete, hvilket blifvit åt 
staten på förslag af dess inköpsnäm nd inlöst, ej fler än sex röst
berättigade infunnit sig till genom annons i allm änna tidningar 
till den 7 december 1910 utlyst sammanträde, valdes, jäm likt 
§ 2 i förnyade nådiga inköpsstadgan af år 1906, vid National- 
musei näm nds samm anträde den 7 december 1910 till leda
m öter af inköpsnäm nden för år 1911 amanuensen Georg Götlie 
och skriftställaren Carl Laurin med amanuensen Karl Wåhlin och 
landskapsm ålaren Lennart Nyblom såsom suppleanter.

Inköpsnäm nden har sam m anträdt den 25 januari, 1 februari 
och 3 mars.

Vid sam m anträdet den 25 januari uppsattes å underdånigt för
slag till inlösen för statens räkning:

»Före badet», statyett i trä af Herman Neujd. Pris 2,000 kr.;

vid sam m anträdet den 1 februari:

»Vingarna», staty i brons af Carl Milles. Pris 12,000 kr.; 
vid sam m anträdet den 3 mars:

»Vänner», oljemålning af Hanna Pauli. Pris 8,000. Målningen 
uppsattes å underdånigt inköpsförslag under förutsättning att, då 
till inköpsnäm ndens förfogande stode blott 2,509 kr. 13 öre, Natio- 
nalm usei näm nd befunnes villig att före årets utgång vidtaga åt
gärder till återstodens af köpeskillingen (5,490 kr. 87 öre) gäl
dande. En framställning från inköpsnäm nden i denna riktning 
bifölls af Nationalmusei nämnd. Samtliga ofvan stående inköps
förslag ha vunnit Eders Kungl. Maj:ts bifall.

R e s ta u r e r in g  a f  ta f lo r . Genom konservatorn C. W. Jaensson 
ha följande oljemålningar restaurerats:

Grh. nr 500, 942, 1454, 1490, 1517, livarjämte ett antal tallor i 
Galleriet, Förrådet och i synnerhet å Drottningholm undergått ren
göring och lagningar.

Restaurering har beslutits af följande:
Ehrenstrahls stora målning å Drottningholm »Ulrika Eleonora 

d. ä:s kröning».
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H o  l lä n d  a r e  g a t a n  11. Enligt af fröken Julia Sofia Giesecke d. 13 
maj 1880 upprättadt testamente tillföllo hennes fasta egendomar 
n:r 7 i kvarteret Lammet i Klara församling med adress n:r 59 
Drottninggatan och n:r 7 i kvarteret Islandet i Adolf Fredriks 
församling med adress n:r 11 Holländaregatan Nationalmuseum. 
De båda egendomarna, i synnerhet den vid Holländaregatan, voro 
vid hennes d. 15 maj s. å. inträffade frånfälle uti ett m indre godt 
skick. Redan år 1892 företogs, jäm likt kgl. brefvet af den 20 
maj s. å., en grundligare ombyggnad af huset vid Drottninggatan, 
livilken ombyggnad var fullt färdig år 1894. Hvad huset vid 
Holländaregatan beträffar, har det alltid läm nat en ringa af- 
kastning, hvartill orsaken i främsta rum m et varit att söka i dess 
ytterligt förfallna skick, som omöjliggjorde effektiva reparationer. 
Med anledning häraf framlade jag för Nationalmusei näm nd vid 
dess samm anträde den 25 januari 1907 ett skriftligt förslag till 
nybyggnad å tomten, hvilket nämnden för sin del biföll, hvarpå 
Kgl. Maj:t genom nådigt bref af den 27 maj 1909 bemyndigade 
nämnden att företaga arbetet i liufvudsaklig öfverensstämmelse 
med förretedda af professor F. G. A. Dahl uppgjorda ritningar, 
efter underd. utlåtanden af Kgl. Öfverintendentsämbetet och Justitie- 
kanslärsämbetet, enligt den beräknade byggnadskostnaden eller 
100,000 kr. med tillägg af ett belopp af 10,000 kr. till betäckande 
under byggnadstiden af kostnaden för brandförsäkring och ren
hållning m. m., hvilket belopp, 110,000 kronor, icke finge öfver- 
skridas. Såsom jag i min senaste årsberättelse (sid. 65) anmält, 
stod byggnaden den 1 oktober 1910 så färdig, att åtminstone en 
större del af lokalerna från den dagen kunde uthyras. Som några 
smärre arbeten ännu återstodo, kunde någon exakt siffra för kost
naderna ej då uppgifvas. Under år 1911 har arbetet i allo full
bordats, och visar byggnadskostnadernas slutsum m a ett belopp af 
105,452 kronor 46 öre.

För de för byggnadsarbetet uppgjorda kontrakten har jag redo
gjort i min underd. berättelse för år 1909 (sid. 75 o. f.), och har 
arbetet bedrifvits i öfverensstämmelse därmed. Afsyningen skedde 
d. 27 sept. 1910 och erhöll entreprenören, byggmästaren G. Thorén, 
i afsyningsinstrum entet det vittnesbördet, »att han vinnlagt sig 
om att utföra ett verkligt godt arbete».

Samtliga lokalerna äro uthyrda.
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B e s ö k e n  på de olika m ånaderna fördelas å söckendagar så
lunda :

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

Januari ............................ 3,017
;

478 354 3,849
Februari........................... 2,710 403 485 3,598
Mars ................................. 3,008 459 609 4,076
April ............................ 2,569 649 549 3,767
Maj ..................................... 2,538 369 614 3,521
Juni..................................... 4,448 1,089 468 6,005
Juli .............. ...................... 4,931 1,940 186 7,057
Augusti ............................. 5,068 2,175 151 7,394
September ........................ 4,127 1,208 315 5,650
Oktober ............................ 5,715 1,214 675 7,604
November ........................ 2,406 430 568 3,404
December ........................ 2,175 399 i 465 3,039

Summa j 42,712 10,813 5,439 58,964

Besöken å sön- och helgdagar torde enligt en ungefärlig räk 
ning under året uppgått till omkr. 150,000, hvarigenom to talan
talet besökande under år 1911 kan beräknas till i rundt tal 
210,000 personer.

S tu d ie r  och  k o p ie r in g . Fritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats 446 personer, hvaraf 235 män och 211 kvinnor. 

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

|

i

1910 1909 1908 1907 1906 1

i  M -Man ....................................................... 257 ; 241 215 208 1219

Kvinnor ................................................... 206 i 234 | 205 223 223

! Tillsammans 463 1 475 420 431 442
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Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen ...................... 38 24 62

Teckning i skulpturafdelningen.................. 13 1 14
» » konstslöjdafdelningen ............. 56 114 170

Studier i allmänhet ..................................... 128 72 200

Tillsammans 235 211 446

De personer, som erhållit denna tillåtelse äro:

M än K v in n o r S u m m a

Konstnärer, tecknare ......................... ........... 60 51 111
Lärjungar vid k. konsthögskolan ............ 28 20 48

» » öfriga högskolor ................ 18 2 20
» » tekniska skolan ................... 52 110 162
» af enskilda konstnärer ............ 8 13 21

Yrkesidkare .................................................. 36 4 4 0

Litteratörer och konstvänner....................... 33 11 44

Tillsammans | 235 21 1 446

Af under året kopierade m ålningar komma på:
a) italiensk-spanska skolan 0 kopior efter 0 konstverk,
b) nederländsk-tyska » .......... 23 - » 17 »
c) franska » .........  24 » 12
d) dansk-norska » .........  13 » » 9
e) svenska » .........  123 » » 63 »

Tillsam m ans 183 kopior efter 101 konstverk.
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Motsvarande siffror under år 1910 utgjorde: 188 kopior efter 
109 konstverk.

Af de kopierade konstverken ha nr 1678, »Stridande orrtuppar» 
af Bruno Liljefors, återgifvits 11 gånger, nr 1607, »Braskkulla» af 
Anders Zorn, likaledes 11 gånger, nr 1186, »Hertiginnan af Orléans» 
af J.-M. Nattier, 7 gånger och nr 1629, »Tjäderhöna» af Bruno 
Liljefors, 6 gånger.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 575 studiebesök 
tillhandahållits 1,625 nr volymer, portföljer och enskilda blad. 
För illustrationsändam ål ha fotograferats 246 nummer. Dessutom ha 
för hr Jacques Doucets i Paris offentliga bibliotek af en af honom till 
Stockholm för ändam ålet särskildt uppsänd fotograf fotograferats 
295 n r franska handteckningar och för m useidirektör Ernst Stein- 
m anns i Scliwerin räkning 45 nr teckningar al Zuccaro.

Å konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 802 num m er vid 805 studiebesök, det största antal 
som hittills förekommit. Flertalet studerande utgöres af lärjungar 
vid Tekniska skolan i Stockholm. Motsvarande siffror under de 
tre närm ast föregående åren voro 718 och 715 (1910), 669 och 
657 (1909) och 181 och 173 (1908).

S a m lin g a r n a s  u ts tr ä c k ta  ö p p e n h å lla n d e . Sedan 1910 års 
riksdag beviljat vissa ordinarie befattningshafvare vid National
m useum  provisoriskt aflöningstillägg, under villkor af sex tim 
m ars daglig tjänstgöring, hade intendenten i underdånig, af näm n
den förordad skrifvelse anmält, att han icke kunde påtaga sig 
ansvaret för samlingarnas utsträckta öppenhållande, därest bevak
ningen under den utsträckta tiden skulle handhafvas af ensamt 
den ordinarie vaktbetjäningen, som för ändamålet vore otillräck
lig. Och då den extra vaktbetjäningen icke ifrågasatts till någon 
ersättning för eventuellt ökadt arbete, kunde densamma icke gärna 
åläggas utsträckt tjänstgöring, med mindre än skälig ersättning 
därför beviljades. Sedan emellertid i 1911 års statsverksproposi- 
tion uppförts ett anslag å extra stat af 900 kr., afsedt att utgå 
redan under år 1911, beslöt nämnden på förslag af intendenten, 
att samlingarna redan under januari månad skulle hållas öppna 
hvardagar (utom måndagar) från kl. 10 f. in. (i stället för såsom
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förut från kl. 11 f. m.) — 4 e. m. gravyrsalen dock t. v. blott 
kl. 11 f. m.—3 e. m. Under den mörkaste årstiden (november— 
början af februari) skulle samlingarna hållas öppna endast kl. 10 
f. m.—3 e. m., intendenten dock obetaget att, om inträdande mör
ker omöjliggjorde samlingarnas studerande, låta stänga ännu 
tidigare. Söndagarna skulle konstafdelningen under den ljusaste 
årstiden vara tillgänglig kl. 1—4 e. m., den mörkaste tiden kl. 1 
—3 e. m.

F ö r v a ltn in g e n . Museinänmden har haft 12 sam m anträden 
och inköpsnämnden 6; därjämte sam m anträdde vid årsskiftet, på 
uppdrag af Nationalmusei näm nd, två dess ledamöter för inven
tering af kassor och fonder för år 1911. Protokollen uppgå till 
64. Diariet upptager 136 inkom na ärenden, hvaraf 29 Kungl. 
bref, beslut och remisser samt 22 skrifvelser från myndigheter i 
öfrigt. Registraturet upptager 58 utgående skrifvelser enligt kon
cept; öfriga utgående skrifvelser, enligt postboken, äro 737, hvaraf 
256 i kopieboken införda bref och skrifvelser.



Ekonom i. Sammandrag a f räkenskapen 1911, CO

Behållning 
från 1910.

Inkomster
1911

Summa
A. Allmänna medel.

Utgifter 1911 Behållning 
till 1912

Summa

3,787:45 64,159:13 67,946: 58 Ordinarie statsanslag ................... 55,946: 58 12,000: - 67,946: 58
9,603: 42 25,844: 46 35,447: 88 Öfriga statsanslag .......................... 24,707: 20 10,740: 68 35,447: 88

1,333: 86 5,406: 50 6,740: 36 Förevisningsmedel.......................... 5,867:18 873:18 6,740: 36
178:95 1,578: 75 1,757: 70 Katalogmedel ................................. 1,315: 50 442: 20 1,757: 70
813:13 766:04 1,579:17 Gripsholmsmedel .........................

Provision å försäljningen af foto
618: 07 961:10 1,579:17

373: 25 373: 25 grafier i nationalmuseum ......... 373: 25 — 373: 25

15,716:81 j 98,128:13 113,844: 94 B. Enskilda medel. 88,827:: 78 25,017:16 113,844:94

310,540:20
1

233,174: 35 543,714: 55 J. S. Gieseckes donation................ 128,619 07 415,095: 48 543,714: 55
100,074:91 4,513: 06 104,587: 97 J. H. Scharps donation ................ 4,500 — 100,087: 97 104,587: 97
10,675:19 418:01 11,093: 20 Jacques Lamms prisfond ............ 10 — 11,083: 20 11,093: 20
10,408: 44 421: 42 10,829: 86 Jacques Lamms stipendiefond...... 10 — 10,819:86 10,829: 86

24,672:86 5,996: 71 30,669: 57 Fem års fonden .................................
Gåfvor till konstsamlingarnas

23,367 11 7,302: 46 30,669: 57

15,337:50 6,475: 67 21,813:17 ökande ........................................... 5,800:: — 16,013:17 21,813:17

471,709:10 250.999: 22 722,708:32 162,306; 18 560,402:14 j 722,708: 32
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,578: 75, 
influtna vid försäljning af lilla svenska målnings-

katalogen ........................................... -......................  ..... kr. 787:50
influtna vid försäljning af stora svenska målnings-

katalogen .......................   » 48: 60
influtna vid försäljning af skulpturkatalogen ...........  » 45: —

» » » » stora franska katalogen-. » 405: —
» » » » vägledning i konstslöjd-

samlingarna .......................................................................  » 180: —
Aftryck af kopparplåtar......................................................  » 93: 05
Influtna genom bokhandeln-.............................................. » 19: 60

Summa kr. 1,578: 75
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Enskilda medel.

l) J. S. Gieseckes donations inkom ster utgjorde:
hyresm edel..........................................................................  kr. 22,875: —
räntemedel o. d ................................................................. » 107:85
lån ....................................................................................... . » 105,000: —

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 144,080: 32 
utgör vid årets s lu t.........................................................  » 247,530:69

Fastigheternas värde upptages till kr. 275,000 för n:r 59 Drott
ninggatan och har n:r 11 Holländaregatan, genom ombyggnaden 
ökats till kr. 140,000 för tillsammans kr. 415,000.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 3,492:88.
Af årets behållning öfverföras till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 95: 48.

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

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 4,400.
De för donationsändam ål disponibla medlen utgjorde vid 1911 

års slut kr. 87:97.

3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 
10,675: 19, utgjorde vid årets slut kr. 11,083: 20.



4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,408: 44, utgjorde vid årets slut kr. 10,819: 86.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 24,672: 86r 
utgjorde vid årets slut kr. 7,302: 46.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 23,367: 11, 
jäm lik t Ivgl. br. af d. 27 okt. och 22 dec. 1911.

Stockholm den 12 mars 1912.
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Litteratur rörande konstsamlingarna i Nationalmuseum.

Förteckning öfver skulpturarbeten m. m. i Nationalmuseum. 13 uppl. 
Stockh. 1911. Pris 50 öre.

Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor och vatten
färg i Nationalmuseum. 21 uppl. Stockli. 1911. Pris 50 öre. 

Vägledning för besökande i konstslöjdafdelningen. 7 uppl. Stockh. 
1910 . Pris 50 öre.

Göthe, G. Nationalmusei tafvelsamling. Beskrifvande förteckning. i:sta 
afdelningen. Utländske (icke-nordiske) mästare. Stockh. 1887. 
Pris kr. 3 . 2:dra afdelningen. Nordiske mästare. Illustrerad.
Stockh. 1897. Pris kr. 2: 50.
Notice descriptive des tableaux du musée national de Stock
holm. I. Maîtres étrangers (non-scandinaves). Troisième 
édition. 1910. Illustrée. Pris kr. 5.
Nationalmusei konstskatter utförda i ljustryck af Generalstabens 
litografiska anstalt, med text. Häft. I—XXV. Pris kr. 125. 

Looström, L. Från Nationalmusei konstslöjdsamling. 25 pl. med 
text. Stockh. 1900. Pris kr. 15.

Sander, F. Nationalmuseum. Bidrag till tafvelgalleriets historia. 
Del. 1—4. Stockh. 1872— 76.

Upmark, G. Konung Karl XV:s tafvelsamling. Beskrifvande för
teckning. Stockh. 1882. Pris kr. 3 .

Upmark, G. och Looström, L. Konung Karl XV:s konstslöjd- 
samling. Beskrifvande förteckning. I. Keramiska föremål. 
Stockh. 1883. Pris kr. 2: 50.

Upmark, G. Handteckningar af äldre mästare i Nationalmuseum, 
fotograferade af C. IL Lindberg 25 blad med text. Stockh. 
1889. Pris kr. 54.

Upmark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E. G. Statens 
konstsamlingar (Kungl. museum—Nationalmuseum) 1794—1894, 
En festskrift utgifven af Nationalmusei tjenstemän. Pris kr. 5. 

Kruse, J. Teckningar i Nationalmuseum, utgifna af Föreningen för 
grafisk konst. Rembrandt. Del 1 (15 blad) 1905. Del II (15 
blad) 1906. Del III (18 blad) 1907. Del IV (19 blad) 1908. 
Sergel. Del I (20 blad) 1909.

Brising, H. Antik konst i Nationalmuseum. Urval och beskrif- 
ning. Stockholm 1911. Pris kr. 60.

Meddelanden från Nationalmuseum: 1—36 .
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1881 — 1911.


