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gar i för Nationalmuseum då gällande nådiga stadgar, som på
kallades av den nya statens tilläm pning eller eljest kunde anses 
behövliga eller önskvärda, den 14 november 1912 avgivit sitt för
slag. Under den 31 december s. å. liar Eders Kgl. Maj:t utfärdat nya 
stadgar för Nationalmuseum att träda i kraft den 1 april 1913, 
vid vilken tid såväl de den 10 december 1880 utfärdade nådiga 
stadgarna för nationalm usei konstavdelning som den av den 16 
jun i 1906 angående inlösen för statens räkning av levande svenska 
konstnärers arbeten skulle upphöra att gälla. Därmed avgick 
såväl den gamla ordinarie nämnden, som också den nämnd, som 
haft att avgiva förslag till inlösen för statens räkning av levande 
svenska konstnärers arbeten. I båda dessa näm nder har ord
förandeskapet alltsedan år 1906 jäm likt Kgl. brevet av d. 6 juli 
s. å. innehafts av kanslern för rikets universitet m. m. herr greve 
F. Cl:son W achtmeister, som med varm t intresse och upplyst nit 
under dessa år lett de båda näm ndernas överläggningar och även 
i övrigt icke skytt någon uppoffring av tid och arbete för att 
främ ja Nationalmusei intressen. Alldeles särskilt har greve 
W achtm eister tagit en verksam del vid genomförandet av den 
nya, för museet gällande staten, varigenom dels musei tjänstem äns 
och betjäntes löneförmåner väsentligt förbättrats, dels de olika 
anslagskraven för samlingarnas ökande, vård och underhåll bli
vit bättre tillgodosedda. Det torde icke vara för mycket att här 
fram hålla den lyckliga omständigheten att greve W achtm eister i 
sin egenskap såväl av ordförande i statsutskottet som av leda
mot i riksdagens första kamm are då lade sitt tungt vägande 
ord för antagandet av förslaget till ny stat för museet och där
med är förtjänt av den största tacksam het från museets, dess 
tjänstem äns och betjäntes sida, vilket det är en bjudande plikt 
att här offentligt erkänna. Då dessutom greve W achtm eister 
gjorde sig till målsman för den inom m useikretsar uttalade åsikten, 
att m useiarbetet borde bedrivas under mera förenklade och så 
att säga koncentrerade former än som var möjligt med de direk
tiv, som de gamla stadgarna erbjödo, underlättade detta i väsent
lig grad genomförandet av de nya, till fromma, skola vi hoppas, 
för m useiarbetets utveckling.

Övriga ledamöter i nämnden voro utom överintendenten och 
konservatorn vid museum, vilka voro självskrivna, professorn



greve Georg von Rosen, som tillhört näm nden som ledamot se
dan år 1893 samt konsthistorikern Georg Nordensvan, invald 1912, 
till vilka museet likaledes står i tacksam hetsskuld för deras 
oegennyttiga och sakkunniga arbete i museets tjänst; vilket också 
gäller de avgångna suppleanterna, professorn Teodor Lundberg 
och skriftställaren Carl Laurin.

Samlingarnas tillväxt under nu gångna år har varit synnerligt 
stor. I främsta rum m et är detta fallet med gravyr- och hand- 
teckningssamlingen, tack vare förvärvet av den Sondénska sam
lingen samt genom överlåtelsen av den s. k. Rosersbergssamlingen, 
som hittills tillhört Kgl. biblioteket i Stockholm, för vilka för
värv närm are redogörelse lämnas i det följande. Flera av 
förvärven ha möjliggjorts genom det stora tillmötesgående, som 
fortfarande visats museet av föreningen Nationalmusei vänner, 
som under H. K. H. Kronprinsens ordförandeskap dels lämnat 
rikliga kontanta bidrag till inköp av konstverk, dels också di
rekt skänkt sådana till samlingarna, på sätt närm are framgår av 
följande redogörelse för desammas tillväxt under året. Vidare 
har Kgl. Maj:t på framställning av Nationalmusei näm nd i nådig 
proposition till 1913 års riksdag äskat ett belopp av 15,000 kro
nor till inköp för museet av äldre porträtt ur framl. kommerse
rådet friherre Hugo Rehbinders samling, vilket riksdagen beviljat. 
Av enskilda personer ha till förmån för samlingarna flere dyr
bara gåvor överlämnats, samt testamenten gjorts, bland vilka här 
må nämnas dels en av framl. änkefru professorskan Thérèse 
Kjellberg, f. Edgren, hopbragt samling av 180 föremål i emalj på 
koppar, som skänkts till museet av fröknarna Selma och Thérèse 
Kjellberg samt herr Adolf Kjellberg »såsom en minnesgärd över 
vår moders varma intresse för dylika föremål»; dels i testamente 
av framl. revisorn Johan Vilhelm Schützercrantz en del konstslöjd
arbeten i ädla metaller, möbler, planschverk m. m., som allt åter
finnes under de olika avdelningarna här nedan. Bland enstaka, 
mera märkliga gåvor må i detta sam m anhang näm nas den av 
am erikanaren John Edvard Heaton skänkta oljemålningen »Danaë», 
som är ett av A. U. W ertmiillers allra främ sta verk.





Samlingarna.

S k u lp t t i r s a m l in g e n  (avdelningsföreståndare intendenten
Göthe) har ökats med 10 nr, varav 3 genom köp och 7 i gåva.

A. Köp.

Maj 3. Lindberg, J. Erik, svensk, f. 1873:
Bronsplakett över professor O. Montelius till firande 

av hans 70-årsdag; sign. Erik Lindberg 1913. N. M. 
nr 1054.

Juni 30. Sergel, Jolian Tobias, svensk, f. 1740, f  1814:
Porträtt i gipsmedaljong av frih. Nils Silfverschiöld 

(f 1753, f  1813), sign. Sergell 1796. N. M. nr 1059.

Aug. 26. Hasselberg, K. Per Åkesson, svensk, f. 1850, f  1894: 
»Farfadern», skiss i lera till bronsgruppen i Stock

holm och m arm orgruppen i Göteborg. N. M. nr 1060.

B . G åvor.

Maj 3. Av anonym  givare genom fröken Signe Hebbe: 
Kjellberg, J. Fritjof, svensk, f. 1836, f  1885:

»Cato», litet huvud i gips, sign. och daterat Jönkö
ping 1848. N. M. nr 1052-

»Linné», litet huvud i gips, sign. och dat. Jönköping 
1848. N. M. nr 1053.

Jun i 2. Av herr G. U. Palm:
Grossi, Lodovico, italienare, f. på 1750-talet, b iträde i 
Sergels atelier i Stockholm 1779—80:

Gustaf III, liten byst i gips, sign. Grossi f. 1780. N. 
M. nr 1055.
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Sofia Magdalena, liten byst i gips, sign. Grossi f. 
1780. N. M. nr 1056.

Gustaf IV Adolf som barn, d:o, d:o, sign. Grossi f. 
1780. N. M. nr 1057.

Jun i 2. Av H. M. Konungen:
Szirmai’, Tony Antoine, ungrare, f. 1871:

Medalj i brons över mötet 1912 mellan kejsaren av 
Ryssland och konungen av Sverige, sign. Tony Szirmai. 
N. M. nr 1058.

Sept. 20. Av friherrinnan Augusta Manderström i testamente: 
Enhörning, Karl, svensk, f. 1745, f  1821:

Medalj i guld över Rutger Maclean (f. 1742, f  1816), 
sign. E. N. M. nr 1061.

Av skulptur i egentlig mening — då medaljarbetena frånräk- 
nas — har museet under 1913 ej förvärvat många num mer. Det 
värderikaste torde vara Hasselbergs lerskiss till »Farfadern» (Pl. 
l), den välkända monumentala gruppen, som finnes i brons uti 
Hum legården i Stockholm och i m arm or uti Göteborgs museum. 
Den lilla skissen, som äger den första ingivelsens hela friskhet 
och charme, har genom am anuensen A. Gauffin inköpts i Paris 
för Nationalmusei räkning från en där ännu levande vän till 
Hasselberg, som förvärvat densamma från konstnären själv.

Kompositionen avviker i flera detaljer, speciellt i arm arnas 
läggning hos den lille sonsonen, från den 1886 i gips utförda 
stora gruppen, efter vilken bronsen göts.

De små gipsskulpturerna av Fritjof Kjellberg ha sitt egentliga 
intresse däri, att de visa, hur tidigt den blivande skulptören bör
jade modellera, och hurusom  han redan vid 12 års ålder syss
lade med Linnés bild.

T a v e ls a m lin g e i i  (Göthe) har ökats med 28 nr, därav 11 ge
nom köp och 17 såsom gåva. Av dessa ha med huvudsam lin
gen (»galleriet») i Nationalmuseum införlivats 17 nr, med sam 
lingen av m iniatyrer, pasteller m. m. 7 n r; 4 ha överförts till 
förrådet.
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A. Köp.

Mars 3. Renoir, Auguste, fransman, f. 1841:
Porträtt i brb. av en ung parisiska, oljemålning å 

duk, sign. Renoir. N. M. nr 1757.

Pl. 1. »FARFADERN», SKISS I LERA: 
av Per Hasselberg. H. 31.

Greuze, Jean Baptiste, fransman, f. 1725, j* 1805: 
Porträtt i brb. av en ung kavaljer, oljemålning å 

duk, sign. J. B. G r ...  N. M. nr 1758.

Arenius, Olof, svensk, f. 1701, f  1766:
Porträtt i brb. av överintendenten Karl Johan Cron- 

stedt, oljemålning å duk. Förr. n r 309, Gripsh. nr 1681.
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Maj 3. Okänd konstnär i 1700-talets slut:
Porträtt i brb. av okänd dam, oljemålning å duk, 

dat. 1779. N. M. nr 1760.

» » Scheffel, Johan Henrik, tysk-svensk, f. 1690, f  1781 : 
Porträtt i midjebild av Ulrika Eleonora Stjerneroos 

(f. 1690, f  1761), gift Hacker, oljemålning å duk, dat. 
1748. N. M. nr 1761.

Porträtt i midjebild av landshövdingen B. B. von 
Hauswolif (f. 1700, f  1776), oljemålning å duk. N. M. 
nr 1762.

» » Hörling, Johan Fredrik, svensk, f. 1717, f  1786: 
Porträtt i brb. av generalmajor Kristian Joakim  Kling- 

spor (f. 1714, f  1778), pastell. N. M. tavelsamks kat. 
Bih. n r 346.

Jun i 2. Bergh, S. Richard, svensk, f. 1858:
»Ellen», porträtt av konstnärens dotter, oljemålning 

å duk, sign. R. B. N. M. nr 1763. Statsinköp.

» » W ilhelmson, Carl V., svensk, f. 1866:
»Trött», interiör med porträtt av konstnärens mor, 

oljemålning å duk, sign. C. Wilhelmson 98. N. M. n r 
1764. Statsinköp.

Jun i 30. Hjortzberg, G. Olof (Olle), svensk, f. 1872:
Skiss till väggmålningar i Saltsjöbadens U ppenba

relsekyrka, akvarell, sign. Olle Hjortzberg, Saltsjöbaden 
1912. N. M. tavelsamks kat. Bih. nr 347.

» » Jordaens, Jakob, flamländare, f. 1593, f  1678:
Den heliga familjen, oljemålning å duk. N. M. n r  

1768.

B . G åvor.
Mars 3. Av greve Carl Trolle-Bondes arvingar:

Pilo, Karl Gustav, svensk, f. 1711, f  1793:
»Kain och Abel», oljemålning å duk. N. M. nr 1753 

(se inköpen 1912, årsberättelsen sid. 12).
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Mars 3. Av bokförläggaren Carl Johan Fahlcrantz:
Brenner, Elias, finsk-svensk, f. 1647, f  1717:

Porträtt i m iniatyr av konung Karl XL N. M. tavel- 
samks kat. Bih. nr 344.

» » Av föreningen »Nationalmusei vänner»:
Degas, Edgar, fransman, f. 1834:

Två dansöser, pastell, sign. Degas. N. M. tavelsamks 
kat. Bih. nr 345.

Maj 3. Av föreningen »Nationalmusei vänner» :
Degas, Edgar, fransman, f. 1834:

Svartklädd dam, oljemålning å duk, sign. Degas. N. 
M. nr 1759.

» » Av med. professor Mårten Sondén:
Flodman, Carl S., svensk, f. 1863, f  1888:

Som marlandskap, oljemålning å duk, sign. C. Flod
man 86 Igelsla. Förr. n r 310.

Jun i 2. Av direktör D. M. Lyckholm:
Krafft, David von, svensk, f. 1655, f  1724:

Porträtt av presidenten frih. Joh. Rosenhane (f. 1642, 
f  1724), oljemålning å duk. N. M. nr 1765.

» » Av bruksägaren A. N. Versteegh:
Millet, Jean François, fransman, f. 1814, f  1875: 

Dam porträtt, oljemålning å duk. N. M. nr 1766.

» 30. Av m r John Edw ard Heaton (New Haven): 
W ertmüller, Adolf Ulrik, svensk, f. 1751, f  1811: 

Danaë och guldregnet, oljemålning å duk, sign.: P. p. 
A. Wertmüller Sv. à Paris 1787. N. M. nr 1767.

» » Av revisor J. V. Schützercrantz i testamente:
Julin, Johan  Fredrik, svensk, f. 1798, f  1843:

Utsikt över Gripsholm, akvarellm ålning å papp, sign. 
I. F. I. 1832. Förr. nr 311. Gripsh. nr 1862.
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Svenska, mestadels anonyma m iniatyrm ålare:
12 m iniatyrporträtt från 1700-talets slut och 1800-talets 

början. N. M. tavelsamlis kat. Bih. nr 348— 359.

Aug. 26. Av fr. Tyra Markstedt:
Norrman, Herman, svensk, f. 1864, f  1906:

Porträtt av en ung okänd man (ungdomsarbete). Ol
jem ålning å duk. Förr. nr 312.

» » Av föreningen »Nationalmusei vänner»:
♦ Courbet, Gustave, fransman, f. 1819, f  1877:

»Kaskaden», oljemålning å duk, sign. G. Courbet. N. 
M. n r 1769.

» » Sisley, Alfred, fransman, f. 1839, f  1899:
»Vid Loing-kanalens stränder», oljemålning å duk, 

sign. Sisley 96. N. M. nr 1770.

Sept. 20. Av änkefru Ellen Gyllensvärd (i sitt första gifte Karl 
Skånbergs maka):
Larsson, Carl, svensk, f. 1853:

Porträtt av konstnären Karl Skånberg, oljemålning å 
duk, sign. Carl Larsson, Paris. N. M. nr 1771.

Nov. 19. Av godsägaren Alexander Nordlander i testamente: 
Nordenberg, Bengt, svensk, f. 1822, f  1902:

»En läsare stör fröjden i en gillestuga», oljemålning 
å duk, sign. B. Nordenberg 1866. N. M. nr 1772.

» » Av fru Fanny Lönnerberg, f. Brändström:
Okänd m iniatyrm ålare i 1700-talets förra hälft:

Porträtt av okänd herre. N. M. tavelsamhs kat. 
Bih. n r 360.

Porträtt av okänd dam. N. M. tavelsamhs kat. Bih. 
nr 361.

» » Av fröken Elin Améens dödsbo:
Andersson, Gustav (?), svensk, f. 1780, f  1833:

Porträtt i m iniatyr av överstelöjtnant G. J. Ameen 
(f. 1764, f  1811), N. M. tavelsamhs kat. Bih. nr 362.
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För målningssamlingen har 1913 varit ett ovanligt givande år 
och förvärven ha gällt arbeten både av svenska, äldre och nyare, 
konstnärer, och utländska, äldre samt i synnerhet moderna.

Pl. 2. PORTRÄTT AV PRESIDENTEN FRIH. JOH. ROSENHANE.
Oljemålning av David von Krafft. H. 80. B. 64. Gåva av direktör D. M. Lyckholm.

Först några ord om de äldre svenska dukarna.
Ur frih. Hugo Rehbinders märkliga, rikhaltiga och med smak 

hopbragta samling av svenska porträttörers arbeten har museet
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dels genom gåvor av ägaren själv och andra personer, dels ge
nom inköp (möjliggjort genom ett frikostigt statsanslag), förvär-

Pl. 3. PORTRÄTT AV ULRIKA ELEONORA STJERNEROOS, GIFT HACKER. 
Oljemålning av Johan Henrik Scheffel. H. 79. B. 64.

vat ett antal porträttm ålningar, som på ett lyckligt sätt fylla 
några luckor i det svenska galleriets äldre avdelning.
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Äldst är porträttet av presidenten Johan Rosenhane (Pl. 2), må
lat i början av 1700-talet av den 1696 från studierna i utlandet 
hem kallade David von Krajft, Ehrenstrahls systerson och hans ef
terträdare som hovkonterfejare. Porträttet är en i alla hänseen
den förnäm bild, som på ett mycket fördelaktigt sätt representerar 
konstnären i målningsgalleriet, där han hittills blott varit före
trädd av det mindre uttrycksfulla porträttet av Fredrik IV av 
Holstein.

Till frihetstiden höra de två vackra porträtten av Ulrika Eleo
nora Stjerneroos och landshövdingen B. R. von Hauswolif, som 
m ålades omkring 1748 av J. H. Schefjel (Pl. 3 och 4). Därmed är 
denne produktive men ojämne porträttör visserligen icke för första 
gången introducerad i svenska statens samlingar — ty där finns 
ett femtiotal porträtt av hans hand eller ur hans ateljé — men 
väl i Nationalmusei galleri, vari han nu blivit representerad med 
två av sina bästa dukar, intressanta genom sin personskildring 
och överraskande finkänsliga i sin m åleriska kvalitet.

Likaså hör till frihetstiden J. F. Hörlings duktigt målade pas
tell (porträtt av Kr. J. Klingspor).

Till den gustavianska tiden åter hör — jäm te de två av Per 
Krafft d. ä. och Jonas Hoffman målade porträtt, som museet re
dan 1912 mottog i gåva av frih. Rehbinder — en stor duk, som 
ej härstam m ar från denna svenska samling utan helt oväntat 
kom m it till oss såsom present från en konstvän i Nordamerika, 
m r J. E. Heaton i New Haven, Connecticut. Tavlan är A. U. 
Wertmullers »Danaé och guldregnet» (Pl. 5).

Dess historia är i korthet denna: W ertmiiller, som ju  huvud
sakligen var porträttör, målade dock emellanåt i Paris några stora, 
rätt märkliga figurkompositioner med antika ämnen. En så
dan var den »Ariadne» (N. M. nr 1034) som han signerade 1783, 
en annan och ännu större är vår »Danaé». I sina ännu beva
rade anteckningar säger W ertmiiller, att han i Paris d. 22 januari 
1787 utfört ett studiehuvud till en Danaé-tavla. Den 10 m ars har 
han avslutat hela tavlan i litet format, och äntligen d. 22 augusti 
sam m a år har han fullbordat samma komposition i full storlek 
— det är vår tavla. W ertmiiller berättar i sin självbiografi, att 
hans Danaé-tavla blev i Paris av alla ansedd som den bästa m ål
ning han dittills utfört, samt att han därför behöll den för sig
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PI. 4 . PORTRÄTT AV LANDSHÖVDINGEN II. R. VON HAUSWOLFF.
Oljemålning av Johan Henrik Scheffel. H. 79. II. 64?.

mr Birds ägo och därefter övergick den till John Edvard Heatons 
far (1849), för att sedan, ärvd av sonen, skänkas av denne till stats-

själv. Han tog den med sig, då han överflyttade till Nordame
rika, där konstnären dog 1811. Efter hans död kom tavlan i en
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galleriet i m ålarens svenska fädernestad, där konstverket aldrig 
förr varit.

W ertmullers Danae är en av de största fram ställningar av na
ken figur som målats i Sverige sedan Ehrenstrahls tid, och 
ett vackert prov på den målningskonst i antikiserande stil, som

Pl. 5. DANAE OCH GULDREGNET,
Oljemålning av Adolf Ulrik Wertmüller. H. 150. B. 190.

inleddes av Joseph Marie Vien, W ertm üllers lärare (liksom också 
J. L. Davids), och vars avgjorda genombrott kan betecknas med 
Davids målning »Horatiernas ed» 1784, målad ett år efter W ert
müllers »Ariadne» och tre år före hans »Danae».

Stilen är därför mera plastisk än målerisk-koloristisk. Dock 
har färgen ej denna kyliga glans som i Ariadne, karnationen är 
livfullare, och vissa partier, såsom Danaes torso samt, kanske 
allra mest, draperierna, äro alldeles ypperliga i teckningen.

Bland de nu levande figurin ålarna i Sverige ha tre av de mest
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betydande, nämligen Richard Berglx, Carl Wilhelmson och Carl 
Larsson, under året blivit företrädda i galleriet med var sin tavla.

Berghs »Ellen», ett älskvärt porträtt av en dotter till konstnä
ren, fanns redan på konstnärsförbundets utställning i Berlin 1910, 
men har senare och till sin fördel något ommålats. 1 alla hän-

Pl. 6. PORTRÄTT AV KONSTNÄREN KARL SKÅNBERG. 
Oljemålning av Carl Larsson. H. 63. B. 46.
Gåva av änkefru Ellen Gvllensvärd.

delser är det konstnärens senaste större porträttm ålning, som nu 
såsom en solig friluftsbild sällar sig till sina äldre kam rater: de 
skarp t karaktäristiska interiörbilderna: porträtten av Eva Bonnier 
av 1889 och »Konstnärsförbundets styrelse» av 1903.

W ilhelm sons »Trött», målad 1898, bildar tillsamm ans med 
hans två föregående dukar: »Fiskarkvinnor på väg från kyrkan» 
samt »Damporträtt», bägge två målade samma år 1899, en
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mycket homogen grupp av samtidiga m ålningar med motiv och 
typer från samma håll (Bohuslän). Kanske bör man dock i fråga 
om konstvärdet ge priset åt den äldsta men nu senast inköpta 
tavlan »Trött», en interiör från konstnärens föräldrahem  med 
porträttet av hans gamla mor, som sitter »trött» i sin stol med 
händerna i skötet, vilande från arbetet.

Carl Larssons tavla åter, ett porträtt i bröstbild av m ålaren 
Skånberg, är ett av konstnärens ungdomsarbeten, utfört redan 
1878 i Paris; det är för övrigt den enda stafflimålning i olja, som 
galleriet äger av hans hand (Pl. 6).

De bägge unga konstnärerna, Larsson 25, Skånberg 28 år, voro 
1878 arbetskam rater i Paris under motiga förhållanden. Larsson 
var inne i sin Sturm- und Drang-period. Han hade svårt att få 
några tavlor sålda eller ens att få dem mottagna på de officiella 
utställningarna. Emellertid lyckades det honom att få detta Skån- 
bergs-porträtt in på »salongen», och Larsson själv lärer ha tyckt, 
att denna målning som färg och teknik var det bästa han dittills 
gjort.

Porträttet är m ålat i dessa svala, blåaktiga toner, som vid tiden 
omkring 1880 voro så omtyckta i den franska skolan. Men även 
som konterfej har duken sitt givna intresse. Det bekräftar den 
gamla erfarenheten, att en konstnär vanligtvis lyckas bättre i sina 
kam ratporträtt än i andra.

E tt nytt nam n i målningssamlingen är Olle Hjortzbergs. Han, 
som är van att utföra stora m onum entala väggmålningar i våra 
kyrkor och andra offentliga lokaler, har nu blivit representerad i 
galleriet med en skiss till huvudpartiet av hans väggdekoration i 
Saltsjöbadens nya Uppenbarelsekyrka. Skissen är för övrigt en 
rätt stor och utförd m ålning i vattenfärg på duk med pålagt 
guld i vissa detaljer och ger en god föreställning om det p rak t
stycke av monumental dekorations-målning, som originalet är.

Av de utländska m ålningarna som förvärvats under 1913 är 
Jakob Jordaens’ »Heliga familj» den äldsta och den enda 
från 1600-talet (Pl. 7). Tavlan, som är målad på ek och inköptes på 
den bekanta Steengrachtska auktionen 1913 i Paris av direktör C. 
U. Palm (ett köp, som museet fick övertaga på mycket liberala 
villkor), är ett slags motstycke till den vackra men mycket bion-
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dare »Herdarnes tillbedjan» som museet redan äger. Den senare 
är som bekant den tidigast daterade målning man känner av 
Jordaens (år 1618). Även »den heliga familjen» är troligen ett 
ungdomsarbete men utfört något år senare.

Pl. 7. DEN HELIGA FAMILJEN.
Oljemålning av Jakob Jordaens. H. 121. B. 91.
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Pl. 8. PORTRÄTT AV EN KAVALJER.
Oljemålning av Jean Raptiste Grenze. H. 60. B. 49.

Den franska tavelsamlingen har blivit riktad med ett vackert 
alster av en utav 1700-talets ryktbaraste konstnärer, Jean Baptiste 
Grenze, som hittills ej varit företrädd i vårt eljest så rika franska 1700- 
tals-galleri (Pl. 8). Det är ett porträtt i bröstbild av en ung okänd 
herre, en kavaljer från 1700-talets senare hälft, distinguerad ocli
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intressant med något drömmande, inåtvänt i blicken och ett visst 
vemod i den fint skurna m unnens linjer.

Greuzes stora popularitet hos hans samtid grundade sig för
nämligast på hans, för den tiden så nya och tilltalande, melo
dram atiska skildringar ur den borgerliga klassens liv och hans 
icke så litet sentimentala genreartade bilder av unga flickor. 
Dessa m ålningar undanskym de hos samtiden hans förtjänster som 
porträttör. Dock är det just hans porträtt som bäst vidm akthål
lit hans rykte hos en mera kritisk eftervärld och som ännu i dag 
tvinga oss att i honom erkänna en av det slutande 1700-talets 
genuinaste målare, en verklig »char me ur» med penseln.

Vår tavla står visserligen icke i allra första ledet av de Greu- 
ze’ska porträttbilderna (och själva målningen har dessutom icke 
gått alldeles oskadd genom tiden), men i sin spirituella karaktäris- 
tik av personen liksom i teckningens och koloritens diskreta 
eharm e är den ett äkta barn av Greuze’s nobla konst.

Museets franska målningsgalleri har under året fått ännu ett 
vackert num m er som tillskott till sin briljanta 1700-tals samling, 
nämligen en stor porträttm ålning av Antoine Pesne, fram ställande 
Adolf Fredriks syster och kejsarinnan Katarina II:s mor, furstin
nan Johanna Elisabet av Anhalt-Zerbst, och målad 1743. Tav
lan tillhörde redan förut svenska staten, men har suttit på Grips- 
holm. Då porträttet onekligen har större konstnärligt än histo
riskt värde, har man funnit det lämpligare att sätta in detsamma 
bland rokokom ålningarna i museet än att låta det sitta i det histo
riska porträttgalleriet på Gripsholm. Ty såsom målning är det 
ett av de briljantaste num mer, Pesne någonsin utfört. Antoine 
Pesne, den av den kungliga preussiska familjen ytterst flitigt an
litade och ytterst produktive hovmålaren, hade i Berlin en stor 
ateljé med talrika lärjungar och biträden, i vilken de hos honom 
beställda porträtten utfördes snabbt och billigt. Därav den ofant
liga mängden av porträtt som gå under hans nam n — ensam t i 
svenska statens samlingar finnes ett trettiotal — men som äro 
sinsemellan av högst olika värde. Vad nu vår tavla beträffar, 
kan det icke vara tvivel om att den är ett av m ästarens egen
händiga arbeten; den visar vilken framstående kolorist och de
koratör han i sina bästa stunder kunde vara.



Ett helt århundrade senare är den lilla franska m ålning utförd 
(1841), som bär nam net Jean Francois Millet (Pl. 9). Den är ett ung-

Pl. 9. DAM PORTRÄTT.
Oljemålning av Jean François Millet H. 46. B. 38.
Gåva av bruksägaren A. N. Versteegh.

domsarbete av den store konstnären och framställer i halv figur por
trättet av en borgerlig fru, madame Frigot i Cherburg, i vars
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Pl. 10. »KASKADEN.»
Oljemålning av Gnstave Courbet. H. 53. 11. 41.
Gåva av föreningen »Nationalmusei vänner».

hem  den då 27-årige fattige bonden-artisten åtnjöt gästvänlighet 
under sina konststudier, omväxlande i Paris och Cherbourg. Un
der denna sin förberedelseperiod söker Millet ännu sin väg och 
experimenterar; icke förr än han flyttat till Barbizon (1849) har
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han riktigt funnit sig själv som konstnär. Och ändock har en 
sådan målning som madame Frigots lilla porträtt, som är ett 
alster av denna ungdoms- och förberedelseperiod, icke bara ett 
historiskt intresse utan ock ett konstnärligt värde i sig själv. Det 
ligger något så trohjärtat, rättfram t och innerligt i det sätt varpå 
den unge Millet återger de allt annat än bildsköna dragen hos 
sin välgörarinna. Skildringen får därigenom ett intim t behag, 
varigenom den tilltalar oss mycket mera än de mera granna her
descener i rokokostil, som Millet under samma 1840-tal, man kan 
nästan säga mot sin vilja, utförde i Paris för att kunna livnära 
sig i sin fattigdom. Teckningen är fast och säker, går så att 
säga rakt på huvudsaken, och den sombra, något jordiga färgen
— som tillhör konstnären även under hans fullt utvecklade tid
— har en m ust och en värme, som äro välgörande för ögat. 
Museet äger som bekant förut av Millet en landskapsbild, som 
härstam m ar från en långt senare period av hans konstnärsskap.

Även en annan, med Millet samtida, ryktbar fransk konstnär, 
den store realisten och färgkonstnären Gustave Courbet, har också 
under 1913 blivit representerad i museet, och detta för första gången 
(Pl. 10). Men hans arbete tillhör en senare period än det Milletska 
porträttet. Det är utfört först 1875, två år före Courbets död, och 
framställer ett berglandskap med vattenfall med motiv från Vevey 
i Schweiz, där han tillbragte sina sista år i elt slags landsflykt. 
Den lilla duken med sin varma, mustiga färg är mycket karak
täristisk för Courbet.

Till en något senare tid men framför allt till en helt annan skola 
höra fyra nyfranska målningar av Edgar Degas (en oljemålning 
och en pastell), Auguste Renoir och Alfred Sisley, vilka också höra 
till årets förvärv. Den franska målningssamlingen har som man 
ser blivit rikligen tillökad under året — en hugnesam sak i be
traktande av den utomordentligt stora betydelse den franska sko
lan haft för hela det moderna måleriet i Europa, icke m inst för 
det svenska.

Både Degas och Renoir kunna räknas till »impressionisterna» 
i vidsträckt mening taget; på 1860-talet tillhörde dessa två med 
Manet, Monet, Lhermite, Legros, Cazin m. fl. den så kallade 
Battignolles-skolan, som hyllade dylika, då revolutionära tenden



Pl. 11. PORTRÄTT AV EN UNG PARISISKA.
Oljemålning av Auguste Renoir. H. 40. R. 32.

rad 1896). Motivet är det minsta möjliga: några spensliga löv
träd som spegla sig i vattnet, och färgerna få och späda: ljusgrönt,

ser. Men impressionistiskt i sträng och egentlig mening är bland 
våra tavlor endast Sisleys landskap, »Kanalen vid Loing» (date-



Pl. 12. PORTRÄTT AV KARL XI. 
Miniatyrmålning av Elias Brenner. II. 

B. 03. Gåva av bokförläggaren 
Carl Johan Fahlcrantz.

Pl. 12. PORTRÄTT AV EN  OKÄND Pl. 12. POR TRÄTT AV EN  OKÄND
H E R R E . DAM.

Miniatyrmålning av J. Starbus (?). H. Minialyrmålning av okänd. II. 03 ,i.
03,4. Revisor J. V. Schutzercrantz* Revisor J. V. Schutzercrantz’

testamente. testamente.

Pl. 12. PORTRÄTT AV EN  OKÄND H E R R E . 
Miniatyrmålning av okänd. H. 04. B. 03 

Gåva av fiu  Fanny Lönnerberg 
f. Brändström.
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ljust blått, litet brunt och vitt. Målningen är ganska tunn och 
lös, gjord med lätt touche. Men betraktade på det avstånd, som 
m ålaren avsett, sammansmälta färgerna i ett ackord av både frisk 
och tin klang och med en styrka i anslaget, som man knappt 
väntade på nära håll. Fri, lätt luft, k lart spelande dagsljus är 
det huvudintryck som tavlan ger.

Degas’, den utomordentlige tecknarens, ena tavla är en pastell 
(målad ornkr. 1887) och framställer en bild från en av de äm 
neskretsar, som han med förkärlek behandlade, nämligen teaterns 
dansöser; hans andra tavla, en oljemålning, framställande en 
svartklädd dam sittande i en interiör (målad ungefär vid samma 
tid), är egentligen märklig genom den raffinerade kolorit i ovan
liga toner (ackord av svart, ljusrött och vitt) som m ålaren där 
åstadkom m er. Renoirs oljemålning slutligen (Pl. 11), ett porträtt i 
bröstbild av en ung parisiska (målad omkring 1879), ä rm era  »plein- 
air» i egentlig mening. Den tunnt pålagda färgen skiftar vid när
m are påseende i en mängd toner, som dock smälta samman i 
ett färgackord av både fin och mustig klang, likasom genom- 
dränk t av solljuset.

Tillsam m ans med Manets stora porträtt-tavla, som Nationalm u
seum redan 1896 fick i present av Anders Zorn, bilda nu de 
näm nda m oderna franska tavlorna, som äro salta tillsam m ans i 
ett kabinett, en vacker och homogen grupp av utsökt koloristisk 
verkan i impressionistisk mening, och de ha därmed i vårt gal
leri avgjort stärkt ett modernt element, som dittills varit alltför 
svagt betonat.

Vad beträffar de m iniatyrm ålningar (Pl. 12) som skänkts till 
samlingen må här endast framhållas det intressanta porträttet av 
Karl XI, som sannolikt har Elias Brenner till upphovsman. De 
tre övriga här avbildade m iniatyrerna kunna först efter m era in
gående jäm förande studier bestämmas.

K e s t a u r e r i n g  a v  ta v lo r .  Konservator C. W. Jaensson har 
restaurerat följande Gripsholmstavlor: nr 631, 824, 827, 834, 835, 
allesam m ans smärre djurstycken ur den Ehrenstrahlska skolan, 
vilka överflyttats till Drottningholm, samt två Rrahe-porträtt från 
Östanå: nr 1844 Kristina Katarina Stenbock och nr 1846 Magnus
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Brahe. Smärre lagningar och förbättringar ha vidtagits å Gripsh. 
nr 9, porträttet av Katarina av Braganza, samt å 13 av de Grips- 
holmssamlingen tillhöriga tavlor med religiösa ämnen, vilka för
varas i Mariefreds kyrka.

A Drottningholms slott har Jaensson restaurerat följande tav
lor: Lovisa Ulrikas, Sofia Magdalenas och Hedvig Elisabet Char
lottas porträtt, målade av A. Roslin samt Gustaf III:s, m ålat av 
C. F. von Breda, och Ehrenstrahls stora duk med en isbjörn.

Bland galleritavlorna i Nationalmuseum har han lagat eller lätt 
restaurerat Greuze’s herrporträtt och W ertmullers Danaé, N. M. 
nr 1758 och 1767, samt Elias Martins Utsikt i Stockholm, N. M. 
nr 1470.

Ett av Braheporlrätten från Östanå (se ovan) nämligen Marga
reta Vasas, Gripsh. nr 1850, har restaurerats av fröken Hilda 
Råberg.

Restaurering, lättare eller grundligare, genom konservator Jaens
son av följande galleritavlor har beslutits, nämligen: N. M. nr 408 
av F. Pourbus, 460 av okänd nederländare, 846 av M. van Loo, 
857 av Natoire, 1051 av Masreliez, 1316 av J. Kronberg, 1420 av 
M. Merian, 1696 av J. Paulsen, 1484 av K. Nordström, 1554 av 
R. Thegerström, 1642 av Al fr. W ahlberg, 1717 av K. Staaff, 1752 
av A. Edelfelt, 1762 av J. H. Scheffel, vidare Gripsh. nr 310 av 
Ehrenstrahl, 478 av D. von Krafft, 705 av Ehrenstrahl. Dessutom 
två av Lafrensens gouacher N. M. kat. Bih. nr 77 och 111.

Från  år 1912 kvarstår ännu Ehrenstrahls stora m ålning »Ulrika 
d. ä:s kröning» orestaurerad.

H a iic l te c lm in g s s a m li i ig e ii  (Granberg, Gauffin) har ökats med 
453 nummer, varaf 266 genom köp och 187 genom gåvor.

A. K ö p .

Mars 3. Bergh, Edv. : Utsikt över Riddarholmen och Kungshol
men (1848) samt landskapsstudier, blyerts; Boklund, J.: 
Lira-spelande yngling (1855), akvarell; Brusewitz, G .: 
Italiensk fängelsescen (1839), blyerts; Forssell, C h r.: 
37 förstudier till gravyrer, blyerts och lavyr; Holm- 
bergson, J.: 73 blad, blyerts och svartkrita, med
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ämnen ur svenska historien, Friliofs saga, allmoge
livet, o. s. v.; Krafft, P., d. y .: Porträtt av gravören Chr. 
Forssell, röd- och svartkrita och major A. M. Myhr- 
berg, svartkrita; Kullberg, A.: Skäm tteckningar med 
stockholmsmotiv (1830-talet), blyerts; Larsson, V irg.: 
1600-talskrigare och Gottländsk kyrkportal, akvareller; 
Mazér, C. P.: Hundhuvud, blyerts; Mellin, G. H.: 
36 blad, mest skämtteckningar, blyerts och penna; 
Mörner, Hj.: Scen från en rakstuga i Hannover, 
penna, m. fl. blad; Palm, G. V.: Landskap med björ
kar och ung gran, blyerts; Qvarnström, C. G.: »San
ningen», blyerts; Ringdahl, J.: M arknadsscen (1840), 
blyerts, m. fl. blad; Silfverstolpe, Gudm.; »Bal paré» 
och Sorundabönder utanför Riddarholm skyrkan, bly
erts; W ahlbom , C.: Genre, lavyr; W erner, G.: De
båda M ariorna vid graven, blyerts; W etterling, A.: 
Dogepalatset och Gondol, blyerts; W ickenberg, P. G.: 
»I morgon, mor, har du mig i nykterhetsföreningen!», 
(1834), akvarell; Åkerström, J.: Josef och Potifars 
hustru, lavyr; Frölicli, L. (dansk): Räv, som biter 
en höna, överraskas av två barn, penna och lavyr, 
och konstnären vid sitt staffli, omsvärmad av dim inu
tiva amoriner, blyerts; m. fl. blad av olika konst
närer. 259 nr.

April 1. W ahlbom, K.: Plundring av en by, Rumleborgs in
tagande och Danskarnas flykt över Näckströmmen 
blyerts (1839), ur Engelbrekts historia. 3 nr.

Nov. 19. Limnell, P. E.: Kronprins Karls Augusts jordfästning
1 Riddarholm skyrkan och Kronprins Karl Johan  av
lägger på rikssalen ed till Karl XIII, lavyr och färg.
2 nr.

B. Gåvor,
April 1. Professor Mårten Sondéns handteckningssamling (jämte 

hans gravyrsamling och bibliotek) inlöst för 70,000 kr. 
av ett antal konstvänner och av dem till statens 
samlingar överläm nad:
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Ahlgrenson, F.: Frith. Kjellberg, karikatyr, blyerls och 
Aug. Söderman på Furusund 1860, akvarell; Ander,
K . : 5 genrebilder, blyerts, penna, svartkrita; Ander
son, N.: P. G. W ickenberg studerande anatomi, blyerts; 
Bennet, C. S.: G. Löwenhjelm, M. Brahe, J. A. v. 
Hartmansdorff, m. fl., blyerts, penna, Karl XIV Johan 
med stab till häst, akvarell; Brandelius, G.: J. G. 
Sandberg, akvarell och Fr. W eslin, blyerts; Carpelan, 
W. M.: Sergel, dansande, med en bägare i handen, 
lavyr; Caton, J. L .: Porträtt av grossh. J. G. Block, 
penna, slottsm urm ästare W almstedt, rödkrita, m. fl.; 
Dardel, F. von: Porträtt, mer eller m indre karike
rade, av J. Arsenius, J. Boklund, G. Bildt, J. Bo- 
linder, C. J. Bonde, B. Cederström, Cl. Cronstedt, 
Er. af och Ed v. Edholm , J. Ekm an, Fr. Kjellberg, 
Sv. Lagerberg, J. Lagercrantz, G. Saloman, F. von 
Sallza, A. Skjöldebrand, W. Stråle, Alfr. W ahlberg, 
m. fl., några penna, men de flesta akvarell; Desprez, 
J. L.: Arkadiskt landskap, penna och lavyr och Skiss 
till kostym i »Gustaf Vasa», akvarell; Dreyer, G.
L . : C. Fr. von Breda, blyerls; Engström, Alb.: Arth. 
Sjögren, blyerts; Ericson, J.: Carl W ilhelmson, bly
erts; Gellerstedt, A. T.: Carl Curman, bläck; Gillberg, 
C. G.: 4 lapp-porträtt, blyerts; Hallbeck, C. S.: N. 
J. O. Blommér vid staffliet, lavyr, och Karl Wetter- 
hofif, blyerts; Hellqvist, C. G.: Självporträtt, blyerts; 
Hjelmqvist, A.: »Fritz», blyertsteckning för etsning; 
Hiittling, G. A.: L. Lsestadius, blyerts; Höckerl, J.: 
J. M. Stäck, blyerls; Kronberg, J.: Parkscen från 
1600-talet, akvarell; Köhler, J. G.: P. Lindhberg, bly
erts; Larsson, C.: M. Sondén, blyerts; Lindegren, Am.: 
C. G. Qvarnström, blyerts; L indström , Maur.: Land- 
skapsskiss, blyerts; Linnerlijelm, J. C.: 2 landskap, la
vyr; Malmström, Aug.: På stranden sittande viking, 
gouaclie och Parisisk gatuscen (1874) blyerts; Martin, 
El.: C. M. Bellman?, svartkrita, utsikter över Lång
holmen och vid Experim entalfältet, Vadstena slott före 
restaureringen (1829) m. fl. blad, akvarell; Mellin,
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G. H.: P. A. Sondén, blyerts; Nordström, K .: 8 land
skaps- och figurteckningar (1887) penn- och skrap- 
pappersritningar; Nyberg, Iv.: Två skräddare på sy
bordet, penna; Palm, G. V.: Italienska landskap 
(1841, 1850), blyerts och akvarell samt bilder från 
Visby (1879) akvarell; Pasch, L., d. ä.: Arv. Bernh. 
Horn, blyerts; Roos, L. IL: J. B. Du Puy, akvarell: 
Röök, L. J. von: Osterian vid Ponte Molo (1821), 
blyerts och tusch samt Karl Johans torg i Norrköping, 
lavyr; Scholander, F. W .: Edv. Stjernström, akva
rell; Schonberg, F.: Eig. Schwab, blyerts; Schwab,
E , : självporträtt, portr. av T. Schonberg, Rich. L ind
ström, m. fl., blyerts; Törnros, N.: självporträtt, bly
erts; Törnå, O.: landskap, blyerts; W ahlbom , C.: 
Häst med klövsadel (1845), blyerts och Ryttarstrid, 
penna; W erner, G.: J. Boklund, karikatyr, blyerts:
W estin, F.: G. O. Palmstierna, P. A. Rudbeck och 
G. F. Åbergsson, svartkrita; W etterbergh, J. A.: Egr. 
Lundgren, A. V. Malm, J. Ringdahl, E. J. Stagnelius,
F. Westin, m. fl., blyerts; Zoll, K.: C. G. Carleman, 
blyerts; Zorn, A.: O. Grafström och »Frukosten , 
blyerts, för den senare m jukgrundsetsning; Österlind,
A.: Hj. Sandberg, blyerts; Edelfelt, A. (finsk): Stu
diehuvud och genre (l87l), blyerts; Heyerdahl, H. 
(norsk): F. Odelmark; m. m. 161 nr.

Jun i 30. Av revisor J. V. Schutzercrantz, genom testam ente: 
Akvarellerade teckningar till »Kongl. svenska riddare
ordnarnas dräkter, av Adolf Schutzercrantz».

Utsikt av Gripsholm, lavyr av okänd konstnär.
»Ryska fanor och standarer erövrade under konung 

Karl X:s och Karl XILs krig, ritade och kolorerade 
av Adolf Schutzercrantz». Titelbl. och 25 pl. 4:o.

Riksdagens inblåsning 1839, akvarellerad pennteck
ning av Adolf Schutzercrantz.

Lägre hovtjänsleman, kostymbild, blyertsteckning 
av Adolf Schutzercrantz. 36 nr.
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Dec. 10. Gåva av framl. grevinnan Signe Hamilton, f. Sköldberg, 
genom konstnären Albert Engström.

Höckert, ,1.: Porträtt och karikatyrer (däribland
självporträtt) av framstående personer i Jönköping 
koleraåret 1851 och anspelningar på detta. 15 nr.

Av dessa talrika, under året inkom na handteckningar (453) äro 
många belysande för de resp. konstnärerna, och fram tida mono
grafi-författare, som till äventyrs kunna komma att närm are in
tressera sig för ifrågavarande artister — de gamlct äm nena börja 
ju  att tryta — skola finna samlat ett rikt material bland J. Holm- 
bergsons 73 blad, Clxr. Forssells 37, o. s. v. Det gäller annars om 
flertalet av de övriga bladen att de äga mer ikonografiskt än 
strängt konstnärligt värde, såsom t. ex. Maria Röhls 65 i sitt slag 
förträffliga porträtt, in. m. i svartkrita ocli blyerts, Fr. von Dar- 
dels 33 akvarellporträtt, m. fl.

Till de ur konstnärlig synpunkt yppersta under året inkomna 
bladen höra Fr. Westins svartkritsporträtt på blåtonigt papper 
av statsrådet och lantm arskalken frih. G. O. Palm stierna och 
kom mersrådet Cronius, And. Zorns ungdom sporträtt från 1878 
i med vitt förhöjd blyerts på gult papper av den till Nordamerika 
tidigt utvandrade kamraten vid konstakadem ien Olof Grafström 
och den 1898 i blyerts utförda raska teckningen för m jukgrunds- 
etsningen »Frukosten», Karl Nordströms ypperliga pennteckningar 
från slutet av 1880-talet och Carl Larssons blyertsskiss till det ena 
av hans etsade porträtt av prof. Mårlen Sondén.

Gravyr- och planschverksamlingen (Ciranberg) har ökats 
med 1,512 nr., varav 160 genom köp och 1,352 genom gåvor.

A. K öp .

Mars 3. Larsson, C.: Nyare etsningar. 24 nr.

» » Munch, E.: Självporträtt och porträtt av Aug. Strind
berg. Litografier. 2 nr.

» » Seuttner, M.: Stockholms slott. Färglagt koppar
stick. 1 nr.

» » Forssell, C hr.: 91, Holmbergson, J.: 2 och Röhl, M.: 3
kopparstick. 96 nr.

3 .
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Mars 3. Martin, EL: »Fader vår», gravyrer med ilera färger. 
Bundet ex. 1 nr.

» » Nordhagen, J.: Rembrandts Claudius Civilis. E ts
ning. 1 nr.

» » Thiis, J. : Norsk Malerkunst i Nationalgalleriet. P lansch
verk. 1 nr.

» » Trulson, Anders, 1874— 1911. Planschverk. 1 nr.

April 1. Anckers, N.: Ålänningar, Vinterskymning, Korvetten 
Freja i storm, Bottenrevet. Etsningar. 4 nr.

Jun i 30. Nordhagen, J.: Porträtt av B. Björnson och L, Dietrich- 
son. Etsningar. 2 nr.

» » Dessins de l’École française du XVIII:e siècle, provenant 
de la collection H. (J. P. Hesseltine). Paris 1913. 
4:o. 1 nr.

» » Burlington fine art club. Catalogue of a collection of 
italian sculpture and other plastic art of the renais
sance. London 1913. 4:o. 1 nr.

» » Vasari Society s reproductions of drawings by old masters. 
Part VII (1911—12), Part VIII (1912—13). London. 
4:o. 1 nr.

Aug. 26. Klauber (?): Ehrenstrahl (»David Klocker Pittore»). Färg
lagt kopparstick. 1 nr.

Sept. 20. Litografiskt Allehanda. Del. 1—5. 1 nr.

» » L’art décoratif de Léon Bakst. Essai critique par 
Arsène Alexandre. Notes sur les ballets par Jean 
Cocteau. Paris 1913. Lit. fol. 1 nr.

» » Dohme, Rob.: Möbel aus der königlichen Schlössern zu 
Berlin und Potsdam. Berlin 1889. Fol. 1 nr.

» » 25 dessins de maîtres. Bibliothèque de Lyon. 1 nr.
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Sept. 20. Chéret, J.: Sittande dam med solfjäder. Litografi. 1 nr.

Okt. 13. Av Skånska konstnärslaget:
Norlind, Ernst, och Lundegård, Justus.: Etsningar- 
Petersen, Carl 0 .: Färgträsnitt. 4 nr.

» » Handzeichnungen deutscher Meister in der herzoglich 
Anhaltschen Behörden-Bibliothek zu Dessau. 1 nr.

» » Raphaels Zeichnungen, herausgegeben von Oskar Fischei. 
1 nr.

» » Zeichnungen von Albert Besnard, herausgegeben von 
Hans von Singer. 1 nr.

Nov. 19. Le Clerc. S.: Plafond de la Chambre de lit de M. le 
Baron de Tessin. 10 kopparstick, hophäftade. 1 nr.

Dec. 10. Bauer, W .: Mohammed II i Aga Sofia. Etsning. 1 nr.

» » 25 Zeichnungen von Rem brandt aus der Sammlung von 
Dr C. Hofstede de Groot. Amsterdam 1913. 4:o. 1 nr.

» » Gulbransson, Olof, 50 unveröffentlichte Zeichnungen, 
herausgegeben von Alfred Mayer. München 1914. 
4:o. 1 nr.

» » Larsson, Carl: Andras barn. 32 målningar. Färgtryck 
med text. Stockholm 1913. 4:o. 1 n:r.

B. Gåvor.
Mars 3. Av M Henri Beraldi, Paris

» »

Lepére, Auguste : Port de Nantes. Färgträsnitt. 1 nr.

Av m arinläkaren dr. Ax. W idstrand:
The great historic galleries of England & The North
brook gallery. Ed. by lord Ronald Gower. 5 dir. 
London 1881 — 85. 4:o. 2 nr.

3> » Av änkefru Eva Upm ark: Gustaf Upmark (d. ä.). E ts
ning av Axel Tallberg. 1 nr.
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April 1. Från Kgl. biblioteket överlämnade porträttdubletter u r 
o . Juni 2.) den s.k. Rosersberg-samlingen, jäm l. K. br. 9 maj 1913: 

Tyskarna Adam, Bause, Berger, Bernigeroth ( ll) , 
Brühl (3), Busch (2), Böcklin (4), Chodowiecki, Crusius, 
Custos (104), Diricksen, Dürr, Franck, Fritzsch (8), 
Gründler, Haid (66), Haublin, Heckenauer, Heum ann,
B., L. och W. Kilian, Krügner, Küsell, Major, Mans
feld, Mayer, W. G., Mentzel, Micliaëlis, Montalegre, 
Nilson, J. E., Philips, Rembold, Romstet (ô), Sandrart 
(4), Sartorius, Schleüen, Schmidt, J. G. (2), Sysang (7), 
Troschel (2), Uhtich, Vogel, W estermayer, Wolffgang (4); 
fransmännen Alix, Aubert, Gathelin (5), Chauveau, 
Collin, Daudet, Daumont (2), De Blois, De Lorraine (3), 
Desrochers, De Vaux, Drevet, Duhamel, Dupin (2), 
Dupuis, Ingouf, Larmessin, (8), Lasne, Lepicié, LeVasseur, 
Lombart, Maleuvre, Marcenay, Moitte, Molés, Moncornet, 
Picart (2), S:t Hubin, Sandoz, Sornique, Surugue, T ar
dieu (2), Thomas, Tilliard, Trou vain, Voyez (2); neder- 
lândarna Blooteling, Bouttats, De la Cour, Gunst, P. van, 
Hagens (3), Hollar, W. (3), Holsteyn, P., Hondius, Hoss- 
panijon, Houbraken (4), Lauvers, Lommelin (3), Meurs, 
Neeffs, J., Passe, S. de, Philips J. G., Savry, S., Schenk 
(7), Schooten, Sichern (22), Veremulen, Visscher, C. och 
N., W akkerdak, W oumans (3); italienarna Antonini, 
Folino, B. (2), Pazzi, Vangelisti, Zucchi; engelsmännen 
Caldwall, Cook, King, Sherwin, Smith, Tookey, W issing; 
ryssarna Subow (12), Tschemesow (2); danskarna Cle
mens, Haas, J. H. (14) och M., Tegner, J. W. m. tl- 
kopparstick, mezzotinter, m. m. 511 nr.

April 1. Professor Mårten Sondéns samling, överlämnad av ett 
antal konstvänner.*

Svenska gravörer:
Äldre: Akrell, C. F. (45), Andersson, C. (39) och S.

(57), Bi urman, G. (4), Brunow (9), Caton, J. L. (5), Cor-

* D. V. s. utom ett större antal porträtt, som under 1913 ännu icke till na
tionalmuseum överlämnats.
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dier, J. A. (15), Cumelin, J. P. (13), Floding, 1\, Forssell, 
Ghr. (15), Fredsberg, A. (10), Geringius, P. (9), Gillberg, 
G. G. (21) och J. (20), Gjörwell, C. (2), Godenhjelm, B. 
A. (finne), Grandel, J. (3), Gryselius, P., Hardtm ann, W., 
Heland, M. R. (23), Himberg, C. F. (18), Hjärne, Urb. 
(3), Hoffbro, G. L. (4, träsnitt), Holmbergson, J., Hyltén 
A., HyphofF, G., Kjölström (3), Kurck, Marg., Lemoine, 
G. G. (3), Lilljedahl, J. (6), Lindström, G. J., Lundgren,
C. G. (17), Martin, E. (20) och J. F., (13), Mulder, J., 
Nisser, W., Padt-Brugge, D., Reim, J. E. (3), Ruckman 
G. (74), Silfverling, J. (4), Silfverstolpe, G., Snack, J. (16), 
Taraval, G. (3), Trautm an, V., Venus, C. (ll), W all
berg, G., Westin, F., W immer, J. (7), W rede, O., W right, 
W. von (4), W ulfcrona, M. F., Åkerlund, E. (27), Åker
man, A. (4), Årre, Ö. (7).

Nyare: Anckers, N. (33), Ander, K. (48), Andrén, V., 
Bauer, J., Bergdahl, B. (24), Blomberg, H., Burmeister, 
G. (10), Cramér, E., Engström, A., Ekroth, E. (4), Prins 
Eugen (4), Gellerstedt, A. T., Gripensvärd, O., Gustafs
son G. (16), Hallén, A. (3), Holmström, O. (4), Häll
gren, E. (7), Kronberg, J. (2), Larsson, C. (18), Lewen- 
haupt, A., Lindberg, Ad. (2), Lindborg, Ing. (4), Linde
gren, Agi (6), Lindholm, V. (2), Lindman, Ax. (2), Luck, 
C. (4), Nordenberg, B., Norstedt, R. (4l), Schonberg, T. 
(7), Schwab, E. (12), Sjögren, A. (25), Söderlund, G. 
(10), Tallberg, Ax. (54), Zoir, E. (10), Zorn, A. (20), 
Åberg, E. (5).

U tländska:
Polacken J. Falck, holländarna P. Schenck, J. Suyder-

hoef och G. Visscher samt engelsmännen J. Cary och
Gaywood. 6 nr.

Maj 3. Av konstnären Carl Larsson:
Etsningar, utförda av givaren. 2 nr.

Av fil. stud. Per Hallberg:
Utsikt av Uppsala. Litografi av El. Fr. Martin. 1 nr.
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Jun i 30. Av revisor J. W. Schutzererantz, genom testamente: 
Olof W allqvist, gravyr av J. F. Martin.

Sorgdräkt vid Karl XIV Johans begravning, lito
grafi av Adolf Schutzererantz. 2 ex., det ena i färg.

Kungl. svenska riddareordnarnas dräkter 1833, ri
tade och litografierade av Adolf Schutzererantz.

Scener utur soldatlivet, ritade och litografierade av 
Adolf Schutzererantz.

Svenska krigsmaktens fordna och närvarande m un
deringar, ritade och litografierade av Adolf Schutzer- 
crantz 1849. 5 nr.

Aug. 26. Av konsul G. F. Liljewalchs dödsbo:
Etsningar, utförda av A. Zorn. 5 nr.

» » Av amanuensen Ax. Gauffin:
Bernadotte. Helfig. Stålstick. Pauquet del. 1 nr.

Dec. 10. Av Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1912 och 1913. 2 ex., det ena med 

signerade blad. Stockholm 1912, 1913. 4:o. 4 nr.

Tillväxten i gravyr- och handteckningssamlingen under året har, 
som synes, varit mycket rik, vilket främst beror på förvärvet av 
den Sondénska samlingen.

Som bekant hade framlidne professor Mårten Sondén under ett 
flertal år samlat företrädesvis svenska gravyrer och etsningar, lito
grafier, planschverk m. m., vilken samling var den mest omfat
tande som fanns i privat ego i landet. Sedan känt blivit att han 
ämnade avyttra densam m a och därvid uttalat en önskan att den 
skulle i sin helhet bliva svenska statens egendom, sattes för detta 
ändam ål av intresserade personer i gång en insamling, som kröntes 
med den framgång att inom några veckor det behövliga beloppet 
— 70,000 kr. — var tecknat. Därtill bidrogo i främsta rum m et 
en anonym givare med 35,000 kronor samt vidare föreningen 
Nationalmusei vänner och flere enskilda personer, bland vilka 
här må näm nas bankiren Nils Asp, konsul Knut Bohman, ingenjör 
Gustaf Cedergren, bankir Teodor Dieden, generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson, konsul Helge Ax:son Johnson, hr E. Ohlsson, direktör 
Ragnar Olander, bankir Nils Persson, apotekaren Carl Piltz, hov
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apotekaren Vilhelm Sebardt, f. v. statsrådet Carl Swartz och bank
direktören Knut W allenberg, förutom ett antal anonym a givare. 
För insamlandet av dessa bidrag står museum i främ sta rumm et 
i tacksamhetsskuld till bankiren Erik Severin för det osparda, 
med stor uppoffring av tid och arbete förenade nit, varm ed han 
möjliggjort, att den Sondénska samlingen blivit statens egendom. 
Då det ansågs lämpligast att denna till följd av sitt innehåll ej 
stannade i en enda statsinstitutions ägo utan fördelades på flera 
institutioner till komplettering av deras m otsvarande samlingar, 
uppsattes av överintendenten vid Nationalmuseum  och riksbiblio
tekarien Erik Dahlgren ett förslag till fördelning med särskilda 
bestämmelser, som godkändes av professor Sondén och donato
rerna, i följande form:

Kungl. Biblioteket må äga företräde till därför behövliga por
trätt och det fåtal svenska planschverk, som i biblioteket för när
varande saknas; biblioteket må dessutom erhålla de svenska gra
vyrer, på vilka nationalm useum  icke gör anspråk;

Nationalmuseum må ha företräde till de egentliga konstbladen 
av gravyrer, etsningar m. m., till planschverk och övriga böcker, 
ävensom porträttblad (med undantag av de för Kungl. biblioteket 
behövliga) samt till de för museum behövliga bladen i samlingen 
av Zornetsningar;

Uppsala universitetsbibliotek må erhålla övriga Zornetsningar 
(med undantag av de svenska porträtt, vilka Kungl. biblioteket 
kan komma att utvälja) samt de för universitetsbiblioteket behöv
liga planschverk och böcker, på vilka de båda övriga institutio
nerna icke göra anspråk.

Fördelningen av det hela har uppdragits åt riksbibliotekarien 
dr Erik Dahlgren och åt överintendenten och chefen för Natio
nalmuseum dr Ludvig Looström i enlighet med professor Son- 
déns önskan. Arbetet med fördelningen har icke under året hunnit 
avslutas, varför närm are upplysningar om resultatet kunna med
delas först i en följande årsberättelse.

Härjämte förklaras den stora tillväxten under året av den sam 
ling grafiska blad, som jäm likt Kungl. brevet av den 9 maj 1913 
överlämnats från Kungl. biblioteket, bestående huvudsakligen av 
porträttdubletter, tillhörande den gamla, av konung Karl XIII
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bildade Rosersberg-samlingen, som senare tillhört konung Karl XV 
och genom honom överlämnats till biblioteket. Ur denna sam 
ling har — sedan Kungl. biblioteket för sina behov gjort nödigt 
urval — för Nationalmuseum fått genom undertecknad och inten- 
dententen Granberg uttagas vad som saknades i museets samling, 
uppgående till 511 blad. De utgöras nästan uteslutande av äldre por
trätt, huvudsakligen framställande utländingar. Rikast företrädd är 
tysken D. Custos, med 104 både ikonografiskt och ur kostym syn
punkt intressanta porträtt i helfigur av furstar och fältherrar från 
1500-talet, ur det s. k. Ambraser-verket, samt därnäst hans lands
man J. Haid med 66 mezzotinter, nederländarna C. och Chr. van 
Sichem med 22, dansken J. H. Haas med 17, ryssen A. Subow 
med 12, tysken J. M. Bernigeroth med 11 o. s. v. I motsats till 
della förvärv, om fattar den till museum kom na Sondénska sam 
lingen av »konstblad» nästan uteslutande svenska arbeten, såväl 
äldre som nyare. Somliga gravörer äro däri särdeles rik t före
trädda, såsom bland de äldre G. Ruckman med 74, Sam. Anders
son med 57, C. F. Akrell med 45, C. Andersson 39, E. Åkerlund 
27, M. R. Heland 23, C. G. Gillberg 21, J. Gillberg 20, o. s. v. 
Men ett icke ringa antal av dessa blad äro rena obetydligheter, 
bidrag till den äldre svenska gravyrkonstens historia, om man så 
vill, men knappt av värde annat än ur sällsynthelens och kuriosi
tetens synpunkt. Långt större konstnärlighet präglar det ganska 
stränga urvalet ur prof. Sondéns betydande samling av »konstblad». 
I denna del av kollektionen, som på grund av det livliga intresse, var
med sam laren följde den moderna svenska elsningskonstens utveck
ling, väsentligen utgjordes av en ofantlig mängd etsningar av skiftande 
betydelse, är exempelvis Ax. Tallberg representerad med icke m indre 
än  54, Knut Ander med 48 (musei samling av denne för tidigt 
bortgångne konstnärs arbeten är därigenom så gott som komplett), 
Reinh. Norstedt med 41, Nils Anckers 33, Art. Sjögren 25 (ex-libris), 
J. Bergdahl 24 (riksdagskarikatyrer), And. Zorn 20, Carl Larsson 
18, G. Gustafsson 16, Eigil Schwab 12 blad, o. s. v. Ännu 5 
Zorn -etsningar tillföllo museum genom gåva av konsul C. F. Lilje- 
walchs dödsbo. Genom köp ökades samlingen av Carl Larssons 
etsningar ytterligare med 24 nr och kollektionen av Chr. Forssells 
kopparstick med 91 nr, som göra musei samling av denne för
tjänstfulle gravörs verk i det närmaste fullständig.
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Samtliga vid avdelningen anställda Ijänstemän ha varit behjälp
liga vid gravyr- och handteckningssamlingnrnas tillhandahållande 
å t allmänheten. Intendenten Granberg har dessutom inventarie- 
fört under året inkom na blad samt lappkatalogiserat större delen 
av dem. Amanuensen Gauffin har avslutat beskrivningen av de 
spanska gravyrerna och påbörjat lapp-katalogiserandet av de franska, 
större formatet (A.-Blot) och sam arbetandet av musei olika hand- 
teckningssamlingar. Amanuensen Wettergren har efler sitt återin- 
träde i tjänsten fortsatt lapp-katalogiserandet av tyska gravyrer, 
mindre formatet (Lebsché-Morace). Amanuensen Brising har un
der året huvudsakligen varit sysselsatt med vetenskaplig under
sökning av den antika skulptursam lingen.

Avdelningen för konsthantverk (Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsam m ans 232 num mer, av vilka 

31 förvärvats genom köp och 201 erhållits i gåva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1912 i Tillväxt
Summa

års slut 1913 !

Ke ra miska föremål ..... 5,861 21 5,882
Cxlas.................................. .......................  922 12 | 934
Emalj .............................. 592 181 773
Enlfl och silver 590 7 597
TTr . ........  374 2 376
Oädla metaller .............. .............  1,652 Qti 1,655
Möbler, träföremål __ ........................  674 4 678
Elfenben o. d. .................. 241 241 ;
S ten .................................. ..........................  255 ; — 255 :
Textil konst...................... ........................  1,062 1 1,063 1
Diverse .......................... ......................... ! 623 i 624 ;

Summa J 12,846 232 13,078 !

A. In k ö p .

Mars 3. Pokal av glas med svenska riksvapnet och Hessen- 
Kassels hjärtvapen, slipat och snidat arbete. Svensk. 
1700-talets förra del.
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Mars 3. Pokal av glas med Fredrik I:s namnchiffer med kung
lig krona, slipat och snidat arbete. Svensk. 1700-talets 
förra del.

» » Gräddsnäcka av tenn, rokokostil, stämpel 1785. Svensk.

» » Ståndare i skulpterat och förgyllt trä, 1700-talet.

April 1. Pokal av glas med Karl XII:s namnchiffer under kunglig 
krona inom kartusch med lager och palmer. Slipat 
och snidat arbete. Svensk. 1700-talets början.

» » Pokal av glas med Fredrik l:s namnchiffer under kung
lig krona inom kartusch med lager och palmer. Slipat 
och snidat arbete. Svensk. 1700-talets förra del.

» » Vinglas med allegori och inskrift i slipat och snidat 
arbete. Svensk. 1700-talets början.

» » Krus av stengods m edN assaus vapen, dat.: 1701; å tenn
locket avtryck av en Karl XII:s medalj. Nassau. 1700- 
talets början.

» Solitaireservis i porslin, bestående av bricka, choklad-

» »

kanna, gräddkanna,sockerskål och kopp med fat, dekor.: i 
färger och guld. Sign. Numphenburg. 1700-talets slut, 
i originalschatull, k lätt med röd chagrin.

Dosa med Karl XIV Johans bröstbild i förgylld relief. 
Sign: Morel.

Maj 3. Flaska av s. k. Tschirnhausglas med silverpropp och 
kedja. 1700-talets början.

» » Skål av glas åttkantig, rik t slipat arbete. Svensk. 1700- 
talets början.

Jun i 2. Tre koppar av porslin, målade med svenska vyer och 
sign. av W ilhelm Heinemann i Stockholm. 1800-talets 
förra del.
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Jun i 3. Vas av fajans med lock dekorerad med blommande 
trädgrenar i hög relief och i färger. Sign.: »Rörstr» L. B.

Juni 30. Kanna av glas med allegori (pelikan) i snidat och 
slipat arbete. Svensk. 1700-talet.

» » Ugnskakel, 3 st., dekor, med figurframställningar i blå 
camaïeu. Holländska. 1700-talets början.

» » Fickur av guld, boetten rik t dekorerad med vas à 1 an
tique och girlander, drivet och ciselerat arbete med 
besättning av stenar (»strass»). Sign: Berthoud, Paris. 
1700-talets slut.

Sept. 20. Blom kruka av fajans, kolossal, dekor, i blå camaïeu 
(fotstycket saknas). Sign: AK, Delft. 1700-talets början.

» » Kopp med fat och lock av porslin (s. k. trembleuse), 
dekor: landskap i gult och guld. Ej sign:

Okt. 13. Figurin av s. k. »stenporslin»: stående Bacchus. En
gelsk. 1700-talet.

Nov. 19. Apoteksflaska av majolika. Faenza. 1400-talets slut.

» » Tallrik, djup (s. k. tondino), av italiensk maj olika. Casa 
Pirota- 1500-talets mitt.

» » Skål av majolika. Faenza. 1500-talets första tredje
del.

» » Apoteksburk (s. k. albarello) av italiensk majolika. 
Faenza. 1500-talets början.

» » Apoteksburk (s. k. albarello) av italiensk majolika. 
Faenza. 1500-talets början.

» » Skål av glas på fot, dekor, med en m ittrosett av glas
trådar. Venedig. 1500-talets mitt.

» » Skål av glas på låg fot, dekor, i rutm önster. Venedig. 
1500-talets mitt.
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B. G åvor.

Mars 3. Av dr Dezsö Bayer: Budapest.
En facsimileavbildning av den ungerska s. k. »Ste- 

fanskronan», utförd i förgylld metall.

» » Av professorskan Thérèse Kjellbergs arvingar:
En samling av dosor i emalj, 181 nummer, huvudsak

ligen från 1700-talet, bildad av fru Kjellberg.

April 1. Av herr Henrik W eylandt (genom testamente):
En fingerring av silver med »bebådelsen» i drivet, 

genombrutet arbete. Svensk, omkr. 1500.

Maj 3. Av fröken Elisabet Bergenstråle.
Bordduk av linnedamast med invävda figurfram ställ

ningar. 1600-talet.

» » Av civilingenjör Ossian Ström :
Tvättfat och kanna av glas, rikt slipat arbete, fatet från 

omkr. 1700, kannan senare. Svenskt.

Ju n i 30. Genom testamente av revisor W ilhelm Schützercrantz : 
Fickur av guld, boetten i drivet arbete. Sign.: Bour- 

dillon Stockholm. Stämpel, årsbokstav (1762).

» » Urnyckel till dito graverad.

» » Hängsmycke (dekoration) av guld med emalj : Gustaf 
II Adolfs profilbyst åt h. 1600-talets mitt.

» » Medaljong i guld, den s. k. Svensksundsmedaljen.

» » Ordensdekoration i förgylt silver och emalj : riddarekors 
av franska orden »Pour le mérite militaire».

» » Dosa av m asurbjörk med Gustaf II Adolfs landstigning 
i Tyskland, snidat arbete i hög relief av Sofia Isberg. 
1800-talets mitt.

Piphuvud av m asurbjörk med Schiitzercrantzska vapnet, 
snidat arbete i relief av Sofia Isberg. 1800-talets mitt.



Juni 30. Kritpipa med Gustaf III:s namnchiffer och datum  1772 
d. 19 aug.; m ärkt: W ettervik, Stockholm.

» » Sekretär av mahogny med »uppsats», kring lådorna
mässingslister samt nyckelskyltar och beslag av mässing 
Svensk. 1700-talets slut.

» » Av fru Olga Due:
Brudkrona av förgyllt silver, med pressade ornam ent 

och hängande »löv». Svensk. 1700-talet.

Aug. 26. Av major Ax. B. von Schinkel:
Ett par ljusplåtar av försilvrad koppar. 1700-talet.

Okt. 13. Av bryggaren Anders Bjurholm (genom testamente):
Dryckeskanna av silver, rikt drivet och ciselerat ar

bete i 1500-talets stil; komp: av V. Andrén, utförd av 
A. B. C. G. Hallbergs verkstad.

Nov. 19. Av herr I. T ra u gott:
Två tallrikar av porslin. Sign. La Courtille.

Den mest betydande av dessa gåvor är professorskan Thérèse 
Kjellbergs samling av emaljdosor och andra föremål i emalj, upp
gående till 181 nummer.

Dosor hava alltid varit synnerligen omtyckta föremål för sam
lande. Deras små dimensioner och växlande, nätta former, betin
gade av de olika ändam ål, för vilka de på sin tid varit avsedda, 
göra dem lätta och behagliga att hantera, de många skiftande ma
terial, vari de äro utförda, den ofta betydande konstnärlighet som 
blivit nedlagd på deras utstyrsel göra dem lockande att åter och 
åter betrakta, allt egenskaper, som den äkta samlaren alldeles 
särskilt värderar.

För museerna tillkommer ytterligare den egenskapen hos alla 
dessa små dosor: snusdosor, muschdosor, luktdosor, pastiljdosor 
o. s. v., som alltid i former och dekorering följt noga med de 
växlande moderna, alt de ofta utgöra synnerligen typiska exem
pel på de historiska konststilarnas karaktäristika.

Den dossamling, som nu skänkts till museet, är klokt nog be
gränsad till emaljdosor, varigenom den fått en homogenitet och 
en rikhaltighet, som redan i sig gör den betydande.
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I denna stora samling äro naturligtvis en mängd olika länders 
och olika fabrikers tillverkningar representerade. Detta slags emalj-

Pl. 13. DOSOR I EMALJ.

a. b. c.
Pl. 14. DOSOR I EMALJ a—b; MARIE BE RGS FA JAN S c.

arbeten, varvid emaljgrunden lades över ett underlag eller stomme 
av kopparplåt, varefter målningen å densamma utfördes, hade sin 
egentliga blomstringstid under 1700-talet. Den ojämförligt största

produktionen kom från England, där 
i Battersea invid London och i små
staden Bilston tillverkningen drevs 
fabriksmässigt och spreds över hela 
världen. Även denna samling är syn
nerligen rik på dessa engelska dosor, 
vilka ofta nog ha ett konstnärligt och 
framför allt ett tidstypiskt värde.

I Tyskland voro Augsburg och se
nare Berlin huvudorterna för denna 
tillverkning, och samlingen har också 
att uppvisa några vackra pjeser sär
skilt från den preussiska huvudstaden.

En av de intressantaste dosorna är 
en större snusdosa, där emaljmålnin- 

Pi. 15. f ic k u r  AV GULD AV S’en är gjord på fajans, icke på kop- 
AUGUSTIN BOURDILLON. Sthlm. par, och som visar alla tecken att för
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skriva sig från fajansfabriken vid Marieberg. Samlingen har föröv- 
rigt ett flertal verkligt smakfulla dosor av flere olika tillverknin- 
gar. (Fig. 13— 14).

En annan gåva — testamente av revisor W. Schutzercrantz — 
innehåller åtskilliga huvudsakligen kulturhistoriskt värdefulla min- 
nen efter medlemmar av denna 
nu utdöda ätt.

Konstnärligt värdefullast är ett 
vackert fickur av guld, signerat av 
den särskilt för sina smakfulla 
boetter kände stockholmsguldsme- 
den Augustin Bourdillon; uret bär 
årsbokstaven för 1762. (Fig. 15.)

En sällsynthet av högst ovanlig 
art ehuru av huvudsakligen histo
riskt värde, har genom denna sam
ling tillförts museet, nämligen ett 
exemplar av den minnesmedaljong 
med Gustaf II Adolfs bröstbild åt 
höger, som antagligen efter konun
gens död överlämnades till honom 
närstående högre m ilitärpersoner.
I statens historiska museum fin
nas två dylika med en nedtill hän
gande dödskalle, vårt exemplar, i 
guld och emalj, saknar denna. På 
baksidan synes en krönt vase och 
bokstäverna G. A. R. S. (Gustavus 
Adolphus Rex Suecise). Dessa 
heders- eller minnestecken buros 
på bröstets högra sida strax utan
för arm hålan, såsom framgår bland annat av ett porträtt av 
okänd krigare i Magdeburgs Kaiser Friedrichs-museum.

Ett Gustaf Adolfsminne av anspråkslösare art erhölls från 
samma håll i en i m asur snidad dosa med en framställning av 
Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland, utförd av den för sina 
skickligt gjorda träsniderier bekanta mamsell Sofia Isberg, som 
arbetade under förra århundradets m itt och dog i Motala 1875.

Pl. 16. DRYCKESKANNA AV SILVER. 
1800-talets slut. H. 43 cm.
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Den av fabrikör A. Bjurholm genom testamente till museet 
skänkta dryckeskannan av silver utgör ett vackert prov av svensk 
guldsm edskonst vid 1800-talets slut. (Fig. 16).

Ännu en gåva bör särskilt nämnas, emedan den ingår såsom 
en del av den ganska betydande tillökning i museets svenska glas-

Pl. 17. POKALER AV GLAS FRÅN KUNGSHOLMS GLASBRUK.
1700-talets början.

samling, som under året ägt rum. Denna gåva (av ingenjör Ossian 
Ström) utgöres av ett: tvättfat med kanna i slipat glas från om
kring år 1700 och sannolikt av svensk tillverkning, ehuru dess 
proveniens ännu ej kan närm are bestämmas.

De övriga nytillkom na glaspjäserna äro alla inköp och avsedda 
att komplettera museets särdeles vackra och intressanta samling 
av svenska glas. En ståtlig pokal med Karl XII:s namnchiffer 
och en med Fredrik I:s samt två mindre, den ena med svensk in
skrift, äro alla goda prov av den glastyp efter venetiansk förebild 
som är karaktäristisk för Kungsholms glasbruk, antagligen ända 
från dess början och säkert långt in på 1700-talet. (Fig. 17.) E n annan- 
typ från samma glasbruk representeras av en stor pokal med 
svenska riksvapnet och Hessen Kasseis hjärtsköld, en typ, som
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PL 18. SKÅLAR OCH KANNA AV GLAS. 1700-talets början. Svenska.

synes ha tillverkats uteslutande under Fredrik I:s regering och 
som helt och hållet har det böhmiskt-schlesiska glasets karaktär, 
d. v. s. är rikt dekorerad med slipning (faceltering) och snitt 
(ritning). Vad beträffar herr Ströms 
gåva samt en åttkantig skål av 
fullkomligt samma typ och lika 
slipning, som också inköpts, torde 
dessa föremål kunna hänföras till 
en något äldre tid. (Fig. 18.) På den 
keram iska avdelningen har sam lin
gen av Nassau-stengods riktats med 
elt större krus, dekorerat med Nas- 
sau-Catzenels vapen under furste- 
liatt och med årtalet 1701 samt å 
tennlocket en avgjutning av en y t
terst sällsynt Karl XII:s medalj, an
tagligen utförd av M. Brunner i 
Nürnberg. (Fig. 19.) Samlingen av 
Delftfajans har fått en mycket stor 
blom kruka av särdeles elegant form 
och med rik dekoration i blå ca
maïeu; den är signerad AK, ett 
monogram, som betecknar ilera 
olika Delftfabriker, men i detta fall
torde böra beteckna Albertus Kiel, P1 19 k r u s  av  STENGODS, 
som arbetade p å  1700-talets mitt. Nassau. H. 33 cm.
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Den ovanligt ståtliga pjesen saknar tyvärr sin fot. Samlingen av 
europeiskt porslin har gjort ett gott förvärv i en liten choklad
servis för en person, en s. k. »solitaire» av Nymphenburg-porslin 
från 1700-talets senare del. (Fig. 20).

Det mest betydande förvärvet på den keram iska avdelningen 
äro de föremål av italiensk maj olika som inköpts på auktion i 
Berlin ur Adolf von Beckeraths samling.

Museets bestånd av maj olika utgöres som bekant huvudsakligen 
av den praktfulla Urbinosamlingen, som ända sedan drottning 
Kristinas tid funnits i statens samlingar. Dessa föremål äro alster 
av 1500-talets högt uppdrivna tekniska och artistiska skicklighet, 
prydda med en ytterligt rik figural dekoration, övergående till 
fullständiga figurtavlor, komponerade av tidens förnämste konst
närer. Museet har däremot alldeles saknat det föregående år
hundradets, »quattrocentons», majolika, ungrenässansens enkla och 
rena former, dess fria, rent ornam éntala dekoration, en majolika- 
konst direkt utgången ur verkstaden, en äkta keram isk stil.

Det är denna majolikakonst, som allt mera kom mit till sin rätt

Pl. 20. CHOKLADSERVIS (SOLITAIRE) AV PORSLIN; 
Nymphenburg; i schatull. L. 32 cm.

såsom föremål för samlande och över vars härstam ning och u t
veckling W ilhelm Bodes stora arbete »Die Anfänge der Majolika
kunst in Toskana» (1912) kastat ett länge saknat ljus.
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Den von Beckerathska samlingen hade sin styrka i denna quattro- 
centons majolika, och de föremål, som därifrån inköpts för museet, 
äro valda såsom typer för olika arter av denna. (Fig. 21.)

Pl. 21. APOTEKSKÄRL OCH FAT AV ITALIENSK MAJOLIKA.
1500-talets början.

Vid samma tillfälle inköptes även två skålar av venetianskt glas 
från 1500-talets mitt, ett par eleganta prov på denna konstnärliga 
tillverkning under dess bästa tid.

U tg iv n a  a r b e t e n  från Nationalmusei konstavdelning år 1913:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1912. Under

dånig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för Na
tionalmuseum. 81 sid. Nr 37 av Meddelanden från National
museum.



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

sterna 1913. 106 sid. 8:o-
— —, Kgl. akademiens för de fria konsterna samlingar av m ål

ning och skulptur. På Kgl. akademiens uppdrag utgivna 
av Ludvig Looström, dess sekreterare. Häfte 1—6. 4:o.
130 sid. och 60 planscher samt illustrationer i texten.

------ , Sällskapet Iduns porträttutställning i Konstakademien. I
konst och konstnärer, sid. 1— 11.

------ , Svensk-historiskt kinesiskt porslin. I Konst sid. 11— 13
och 27—29.

------, E tt nytt arbete om svensk möbelkonst. I Svenska slöjd
föreningens tidskrift, sid. 70—74.

G. Göthe: E tt svenskt porträttgalleri, samlat av Hugo Rehbinder,
efter hans anteckningar beskrivet av Georg Göthe. 70 sid., 
30 pl., 4:o.

------ , Skulpturen under 1700-talet. Johan Tobias Sergel. I Svensk
konsthistoria, utgiven av Axel L. Romdahl och Johnny 
Roosval, sid. 426—452.

------ , F rån  Nationalmuseum; tavelgalleriets tillväxt under 1913.
— Sergel och W ertmüller. I Konst och konstnärer 1913, 
sid. 73—78 och 85—89.

O. Granberg; Inventaire général des trésors d ’art en Suède, dressé 
et publié par Olof Granberg. Tome III. 112 sid., 101 pl., 4:o.

------ , Målarna Volders. I Konst och konstnärer, sid. 56.
------ , Artiklar om äldre nederländska och tyska konstnärer. I

Nordisk familjebok.
K. W åhlin: De skandinaviska skolorna. I M ålarkonsten i nittonde 

århundradet, sid. 317—350.
------, Carl Larsson som parisare. I Ord och Bild, 22:a årg., sid.

241—252.
------ , Konst. I Svenska kalendern 1914, sid. 118— 131.
------ , Redigerat Ord och bild, 22:a årg.
H. Brising : Images classiques. Introduction à l’étude de l’art

grec. Avec 128 illustrations. Paris, H. Champion 1913. 
230 sid.

------ , Le relazioni artistiche della Svezia coll’ Italia. I Nuova
Antologia (Roma) 1913. 23 sid.

52
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A. Gauffin: Musiken i m ålarkonsten. 16 sid. och 64 pl. 4:o.
------, Frihetstidens och gustavianska tidens måleri. —  Måleriet

från Karl XIV Johans tid till och med Karl XV:s. I Svensk 
konsthistoria, utg. av A. Romdahl och J. Roosval. Tills. 80 sid.

----- , John Kruse: Rembrandts färger. Rec. i Ord och bild, 22:a
årg., sid. 622—624.

------, Några ord om en konstnärsdebut samt prins Eugens gal
leri. I Konst, sid. 5 —6, 18—22.

------ , Rosendal, I Sv. slöjdför:s tidskrift, sid. 93—102.
------, Lämnat m eddelanden till The Studio, London.
E. Wetlergren: Studier från Strängnäsutställningens avdelning för 

måleri. I Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs 
1910. Studier I. Sid. 216 -261 .

------ , Georg von Rosen. I Ord och bild, 22:a årg., sid. 65— 90.
------, Ekarne, Torsten Laurins villa på Djurgården. I Svenska

hem, sid. 25—33.
------, Sedan den 1 juli redigerat och läm nat m eddelanden till

Svenska slöjdföreningens tidskrift.
------ , Läm nat meddelanden till Kunstchronik, Leipzig. Bl. a.

Neuerwerbungen des Stockholms Nationalmuseums i häf
tena för 5 sept. (spalt 617—620) och 14 nov. (sp. 115—118).

B o k s a m lin g e n  (Göthe). Hela ökningen för året utgör 294 
num mer, varav tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 
68, allmän konsthistoria 48, arkitektur 4, skulptur 8, måleri 21, 
handtecknings- och gravyrkännedom  3, konsthantverk 3, kataloger, 
lexika och diverse 139.

Samlingen har fått mottaga gåvor av:
Generalverwaltung der königl. preussischen Kunstsammlungen 

(Berlin), Königl. Bayerische Direktion d. Staatlichen Galerien in 
München, Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst (Haag), 
La société de l’histoire de l’art français (Paris), Kommerskolle
gium, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Kungl. akadem ien för de 
fria konsterna, Kungl. vitterhets-, historié- och antikvitetsakade
mien, Svenska slöjdföreningen, Svenska teknologföreningen, Sve
riges allm änna konstförening, Stadsfullmäktige i Stockholm och 
Göteborg, Västergötlands fornminnesförening, Nordiska museet
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(Stockholm), Grafiska sällskapet (Stockholm), Sveriges teaterhisto
riska samfund, redaktionen av Ord och bild; museer och utställ
ningar i Berlin, Boston, Bremen, Breslau, Bryssel, Budapest, Ca- 
tanzaro, Chicago, Cincinnati, Detroit, Filadelfia, Hamburg, Han
nover, Köln, S:t Louis, New-York, Petersburg, Pittsburg, Toronto 
(Canada), Sevilla, W ashington; Bergen, Helsingfors, Köpenhamn, 
Kristiania, Trondhjem ; Göteborg, Hudiksvall, Lund, Malmö, Skara, 
Stockholm, Strängnäs; konsthandlarna Amsler & Ruthart, Heine
m ann, H. Helbing, F. Müller & C:o, R. W. P. de Vries, H. Bu- 
kowski; författarna J. Brinckmann, C. Doucet, M. Eidern, J. 
Bottiger, Joh. Forsberg, Karl Thunell; konstsam lare och andra 
konstvänner: Torsten Laurin, C. U. Palm, Agi Lindegren, E. 
Benedicks, frih. Rehbinders dödsbo, Pierpont Morgan.

Depositioner ocli flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum.

a. Skulpturföremål.
Nov. 19. Av löjtnanten Helge W erner:

Örn med utbredda vingar. I brons. Av italienske 
skulptören Carlo Fontana.

b. Målningar.

Mars 3. Av föreningen Nationalmusei vänner:
La Moisson. Pastell av Pissarro.
Vargenville. Oljemålning av Monet.
Chateau Gaillard. Oljemålning av Monet.
Environs de Montereau. Oljemålning av Sisley. 
Bords du canal du Loing. Oljemålning av Sisley. 
Environs de Paris. Oljemålning av Sisley.
Samtliga återlämnade.

Maj 3. Av fröken Elisabet Bergenstråhle :
Porträtt av grevinnan Sara Margareta Posse, f. Dii- 

ben. Pastellmålning tillskriven G. Lundberg. I konst
samlingens förråd.
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Jun i 30. Av bankiren Alfred Berg:
La baronne de Neubourg-Cromiére. Oljemålning av 

Alexander Roslin. Återlämnad.
Skulptören Pajou. Oljemålning av densamme. Åter

lämnad.

Aug. 26. Av bankiren Alfred Berg:
Tre sällskapsscener, interiörer från Gustaf III:s tid, 

oljemålningar av P. Hilleström d. ä. Återlämnade.

Okt. 13. Av anonym ägare genom direktör Thorsten Laurin:
Vy från Venedig. Oljemålning tillskriven Francesco 

Guardi. Å terläm nad.
Nov. 19. Av grosshandlaren Emil Österlind:

Porträtt av en okänd ung dam. Oljemålning av A. 
Roslin. Återlämnad.

Porträtt av en okänd ung dam. Oljemålning av A. 
U. W ertmuller. Återlämnad.

Av konstnären Carl Larsson:
M idvinterblot vid Uppsala tempel. Skiss i pennteck

ning och vattenfärg till föreslagen väggmålning i Na
tionalmuseum, av Carl Larsson. Återlämnad.

c. Konsthantverk.
Under året har början gjorts med en serie låneutställningar ur 

enskilda samlingar, och ha för detta ändam ål i avdelningen varit 
deponerade:

18 febr.—11 mars.

4 april—17 maj.

14 m aj—25 juni.

Av H. K. H. Kronprinsessan:
En samling moderna bokband av engelska 

bokbindare, tillhöriga H. K. H.

Av Kgl. lantbruksakadem ien:
17 adresser till akad:s 100-års jubileum.

Av brukspatron Gustaf Benedicks:
En samling föremål av gammal italiensk 

maj olika. 47 n:r.
Av grosshandl. Emil Österlind:

En samling arbeten av elfenben, plaketter 
av J. Cavalier. 69 n:r.



27 sept.—20 okt. Av H. M. Konungen:
Ett urval föremål ur H. Maj:ts samling 

av gammalt svenskt silver.
Samtliga återlämnade.

I övrigt ha i avdelningen under året blivit deponerade:

Maj 3. Av fröken Elisabet Bergenstråhle:
Pendyl av hvit m arm or och guldbrons, sign.: Detour 

Paris.

Sept. 20. Av d:r G. Insulanders stärbhus:
Sévres-kopp med fat. — Vas och figurin av Marie- 

bergsporslin.

» 27. Av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riks
förbund:

Grupp i silver, engelskt vandringspris för M araton
löpning.

B. Deponerade från Nationalmuseum .

a. Skulpturförem ål:

Mars 3. Till utrikesministerhotellet:
Karl XIV Johan. M armorbyst av J. N. Byström.

April. 1. Till jubileum sutställningen i Breslau 1913:
Karl XIV Johan. Medaljong av J. T. Sergel. (Avgjut- 

ning av N. M. n:r 706.) Återlämnad.

b. Målningar:
April 1. Till jubileum sutställningen i Breslau 1913:

Porträtt av C. J. Adlercreutz. Oljemålning, kopia 
efter C. F. v. Breda (Grh. n:r 809).

Karl XIV Johan. Miniatyr av Sparrgren. (N. M. 
n:r 93.)

Generalmajoren K. M. Klingström. Miniatyr av 
Sclimitz. (N. M. n:r 302.)

Excellensen greve K. M. Posse. Miniatyr av Bossi. 
(N. M. n:r 66.)
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Generalen K. v. Cardell. Miniatyr av Bossi. (N. M. 
n:r 102.)

Excellensen A. F. Skjöldebrand. Miniatyr av Bossi. 
(N. M. n:r 241.)

Generalen Hj. Mörner. Miniatyr av Rylander. (N. 
M. n:r 216.)

Samtliga återlämnade.

Dec. 10. Till Artillerimuseum:
De här ovan uppräknade, från Breslau återlämnade 

m ålningarna.
32 akvareller av C. J. Ljunggren. Handteckn. saml. 
1 handteckning av Hj. Mörner. » »
1 » » W etterling. » »

C. Återlämnad deposition, 

a. Målningar:

Nov. 19. Till Kgl. överintendentsämhetet:
Porträtt av C. G. Tessin. Oljemålning av fransman

nen L. Tocqué.

T). Till Nationalmuseum ha flyttats:

Från Gripsholm:

April 1. För kopiering: Karl I av England. Kopia efter A. van 
Dyck.
För någon tids utställning:

Katarina av Bragnza. Oljemålning av P. Lely. Åter
lämnad.

Prinsessan Johanna Elisabet, Adolf Fredriks syster. 
Oljemålning av A. Pesne.

Från Drottningholm:
April 1. För reparation: Hedvig Eleonora. Byst i marmor, till

skriven Nicolaus Miliich. Återlämnad.
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E. Till Gripsholm ha flyttats:
Från  Mariefreds kyrka:

Maj 3. På grund av kyrkans förseende med värmeledning: 16 
st. Gripsholmssamlingen tillhöriga oljemålningar. Åter
lämnade till kyrkan.

Statens konstsamlingar å de kgl. lustslotten.
Gripsholm. Såsom i det föregående nämnts, har samlingen av 

Braheporträtten i det s. k. Brahe-rummet kompletterats dels med 
ett helfigursporträtt av Per Brahe d. y:s första fru? grevinnan 
Kristina Katarina Brahe, f. Stenbock (f. 1608, f  1650) (Gripsholm 
n:r 1844), dels med ett dylikt, framställande riksdrotsen greve 
Magnus Brahe (f. 1564, j  1633) (Gripsholm n:r 1846), fader till 
Ebba Brahe, konung Gustav II Adolfs trolovade.

För restaureringarna under året i Gripsholmssamlingen har 
ovan sid. 28 redogjorts. Några smärre omflyttningar av porträt
ten ha under året ägt rum, dels ur kronologisk, dels ur dekorativ 
synpunkt. Åsättandet av nya etikettlappar av förgyllt bly under 
porträtten har fortgått med ett 100-tal n:r. Tack vare det stora 
anslag å 25,000 kronor, som 1899 års riksdag jäm likt Kgl. brevet 
av d. 19 maj s. å. beviljat för restaurering av tavlor, tillhörande 
statens samlingar företrädesvis å Gripsholm, har Gripsholm ssam 
lingen kunnat under årens lopp försättas i ett synnerligen pryd
ligt och ur konserveringssynpunkt synnerligen tillfredsställande 
skick, så att därvarande konstverk nu göra sig vida bättre gällande 
än förut varit fallet, och samlingen i sin helhet kom m it att fram 
träda mera till sin fördel. Tyvärr ha under den senaste tiden 
en del staten tillhöriga, under Kgl. husgerådskam m arens vård 
ställda möbler o. d. blivit från slottet bortflyttade, till skada för to
taleffekten. Mest störande är i detta fall utbytet av ryggstycket 
till den i rikssalen uppsatta tronhim m eln mot ett m odernt grönt 
draperi, som illa harm onierar med den stora samling porträtt av 
konung Gustav Vasas samtida, som upptager väggarna i densamma. 
Det är att hoppas, att denna anordning endast är tillfällig, så 
m ycket mera som den till detta ryggstycke hörande dyrbara tron
himmeln, som på konung Oskar II:s bekostnad utfördes på 1890- 
talet och av honom skänktes till Gripsholms slott, fortfarande sit
ter kvar i rikssalen.
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Drottningholm. På grund av fortgående reparationer o. d. i en 
del av slottsrummen har ett flertal tavlor måst undansättas för att 
alltefter som reparationen avslutats återuppsättas eller magasine
ras. Det senare gäller särskilt större delen av de i teaterhuset 
därstädes förvarade tavlorna, vilka nedtagits på grund av teaterns 
förestående invändiga reparation.

De fyra enleveringsgrupperna i gips av Bouchardon, vilka se
dan några år varit uppställda i hörnen i den stora tillbyggda 
salen åt den s. k. engelska trädgården, ha efter en noggrann restau
rering inklätts av en omhägnad till skydd mot åverkan.

Den stora Herkulesstoden, som utgör m ittpartiet av fontänen 
i slottsparken, har måst nedtagas och likaså de kring densamma 
uppställda fontänfigurerna med anledning av att de m urade ställ
ningar, varå de varit uppsatta, m åst ombyggas till följd av det 
förfallna skick, vari desamma sedan någon tid befunnit sig. Själva 
Herkulesstatyn har samtidigt efter nedtagningen undergått en när
mare besiktning med den påföljd, att en del rothål i bronsen 
igensatts för att förekomma vattnets inträngande. Detta arbete 
har efter inläm nat kostnadsförslag under uppsikt av mig utförts 
av Herman Bergmans konstgjuteriaktiebolag och i vederbörlig 
ordning blivit godkänt.

Nationalmusei nämnd. Jäm likt nådiga stadgarna för Na
tionalmuseum av den 31 december 1912 utgöra från och med
d. 1 april 1913 intendenterna under ordförandeskap av överinten
denten en museinämnd, som handlägger vissa frågor enligt stad
garnas närm are bestämmelser. Med dessa stadgars ikraftträdande 
har, såsom i det föregående näm nts, den förra Nationalmusei 
nämnden, som utgjordes av intendenten, konservatorn samt tre av 
Eders Kungl. Maj:t förordnade personer jäm te tre suppleanter, 
upphört att fungera. Den nya nämnden, som för närvarande ut- 
göres av mig samt intendenterna Göthe, Granberg och Folcker, 
och vid restaureringsfrågors handläggning dessutom av konserva
torn C. W. Jaensson, har under året haft 9 sam m anträden.

Statsinköp av levande svenska konstnärers arbeten. 
Jäm lik t nådiga stadgarna för Nationalmuseum av den 31 decem
ber 1912 skall förslag till inköp för medel från det å museets sta
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uppförda reservationsanslaget till inlösen av levande svenska konst
närers arbeten upprättas av överintendenten efter sam råd med 
vederbörande intendent, som äger att till protokoll anteckna sin 
avvikande mening. Enligt dessa bestämmelser hava följande un 
derdåniga förslag till inköp blivit till Eders Kungl. Maj:t ingivna:

Den 14 april 1913:
»Ellen». Oljemålning av Richard Bergh. Pris 5,000 kr.
»Porträtt av konstnärens moder». Oljemålning av Carl Wil

helm son. Pris 6,000 kr.
25 st. etsningar av Carl Larsson. Pris 650 kr.

Den 21 maj 1913:
Skiss i vattenfärger och guld till figural dekoration i Uppen

barelsekyrkan i Saltsjöbaden av Olle Hjortzberg. Pris 3,000 kr.

Den 10 december 1913:
»Prinsessan och trollen». »Broder S:t Martin och de tre trol

len». Akvareller av John Bauer. Pris 600 kr.
Samtliga dessa inköpsförslag hava vunnit Eders Kungl. Maj:ts 

bifall.

Tjänstemännen. (Semester. Studieresor.) Överintenden
ten har begagnat sig av en och en halv månads semester, under 
vilken överintendentsbefattningen författningsenligt uppehållits av 
intendenten Göthe samt, vid sjukdomsförfall för denne, under 14 
dagar av intendenten Granberg.

Intendenten Göthe har (se ovan) under en m ånad innehaft för
ordnande som överintendent. Han har i en och en halv månad 
åtnjutit semester. Hans intendentsbefattning har under hans för
ordnande som överintendent uppehållits av amanuensen Gauffin 
och under hans semester av amanuensen Brising.

På underdånig ansökning av intendenten Göthe, som uppnått 
pensionsålder, har Eders Kungl. Maj:t i nåder medgivit, att han 
må kvarstå vid sin befattning tills vidare, intill dess han den 5 
oktober 1914 uppnått 68 års ålder.

Intendenten Granberg har (se ovan) på grund av sjukdomsförfall 
för intendenten Göthe innehaft förordnande som överintendent i
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14 dagar, varunder hans intendentsbefattning uppehållits av am a
nuensen Brising. Han har åtnjutit semester i en och en halv månad, 
då hans befattning uppehållits av am anuensen W ettergren i 14 
dagar och av amanuensen Brising i 1 månad, samt tjänstledighet 
i 1 månad, då hans befattning uppehållits av am anuensen Gauf- 
fin. Granberg har med utgången av 1912 upphört att bestrida 
sek re ter a rgö ro målen.

Intendenten Folcker har åtnjutit semester i en och en halv må
nad, varunder hans befattning uppehållits av amanuensen W et
tergren. Med understöd av museimedel har Folcker den 25 okt. 
— 15 nov. företagit en resa till Hamburg, Berlin m. fl. orter i 
Tyskland för studier särskilt i och för en ny katalog över en av
delning av konstslöjdssamlingen samt i och för inköp för den
samma å en auktion i Berlin (se sid. 50) enligt uppdrag av över
intendenten. Hans befattning har under tiden uppehållits av 
amanuensen Paulsson.

Amanuensen W åhlin , som under åren 1896—1904 uppehöll sekre
terarbefattningen, har, sedan intendenten Granberg avgått från 
denna befattning, med årets början återinträtt i densamma. W åhlin 
har fortfarande varit befriad från regelbunden tjänstgjöring som 
amanuens med skyldighet att tillfälligtvis inträda vid behov. Nå
gon bestämd avlöning till honom har i följd härav ej utgått.

Amanuensen Brising, som åtnjutit tjänstledighet för konststudier 
i Rom från årets början till den 1 maj samt för enskilda ange
lägenheter den 16—30 september, har tjänstgjort 3 dagar i veckan.

Amanuensen Gauffin, som åtnjutit tjänstledighet för att med un
derstöd av museimedel idka konststudier i Paris och andra orter 
i Frankrike samt i Madrid från årets början till den 21 juni, har 
i övrigt tjänstgjort 3 dagar i veckan. Under sin vistelse utom 
lands har Gauffin haft i uppdrag att insända förslag till lämpliga 
inköp för samlingarna.

A m anuensen W ettergren , som åtnjutit tjänstledighet för enskilda 
angelägenheter från årets början till den 10 juni samt för konst
historiskt arbete den 20 aug.— 19 sept. och den 5— 18 dec., har 
tjänstgjort 3 dagar i veckan.

Till amanuens har jag antagit fil. lic. Gregor Paulsson, som bör
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ja t tjänstgöra (3 dagar i veckan) den 25 okt. och varit tjänstledig 
för konstvetenskapligt arbete från den 15 dec. till årets slut.

Såsom e. o. biträde har fil. kand. Karl Asplund på uppdrag av 
mig granskat och ordnat samlingen av Egron Lundgrens hand
teckningar och akvareller.

Med anledning därav, att fröken Mary Schlytern i 30 år med 
u tm ärkt nit och skicklighet bestritt kamrerargörom ålen, har Eders 
Kungl. Maj:t på min underd. framställning täckts tilldela henne 
guldmedalj i 5:e storleken med inskrift: Illis quorum  meruere 
labores, att å bröstet bäras.

På grund av Eders Kungl. Maj:ts nådiga befallning av den 
9 maj 1913 till mig att till prövning och avgörande företaga av 
intendenterna Göthe och Granberg gjorda ansökningar att få med 
sina tjänster vid Nationalmuseum förena hittills innehavda befatt
ningar, den förre såsom lärare i konsthistoria vid Kgl. konsthög
skolan, den senare såsom bibliotekarie vid Kungl. akadem ien för 
de fria konsterna, har jag redan till näm ndprotokollet den 10 
september 1912 med avseende å Göthes ansökan anfört, att jag 
haft tillfälle att närm are följa denna Göthes lärarverksam het så
väl som hans arbete i Nationalmuseum och därvid aldrig funnit 
hans lärartjänst, som består i 2 kvällstimm ars föreläsningar i 
konsthistoria 7 m ånader om året, på något sätt inverka hinder- 
ligt för hans tjänstgöring i museet, utan att hans egenskap av 
lärare på ett fördelaktigt sätt supplerat hans arbete såsom musei- 
tjänstem an. Med avseende å Granbergs ansökan att tills vidare 
till 1 januari 1915 (eller den återstående delen av den treårspe
riod, för vilken han senast blivit av Akademien för de fria kons
terna vald till dess bibliotekarie) få kvarstå i denna befattning 
har Nationahnusei näm nd i enlighet med mitt förslag i sitt proto
koll för den 20 december 1912 vitsordat, att Granbergs bibliote
kariebefattning, som upptager honom två kvällstim m ar tre dagar 
i veckan under 8 m ånader av året, aldrig inkräktat på hans be
fattning vid Nationalmuseum och därför ej heller under den när
maste tiden kunde anses verka hinderligt för hans tjänstgöring 
där, varför näm nden tillstyrkt nådigt bifall till hans ansökan. 
Den sakliga prövningen hade sålunda givit till resultat, att den
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ifrågasatta föreningen av tjänster hittills icke varit hinderlig för 
sökandenas tjänstgöring i Nationalmuseum.

Då jag ej haft något skäl att antaga, att förhållandena i det 
hänseendet skola bliva annorlunda hädanefter, har jag dels på 
grund härav, dels med stöd av den omfattande utredning, som 
löneregleringskommittén ur formell synpunkt förebragt rörande 
den författningsenliga möjligheten för ordinarie tjänstem an att 
förena de tjänster, förevarande ansökningar åsyfta, dels av kom
mitténs med avseende härå uttalade mening, de gjorda ansök
ningarna bifallit.

Undersökning af konstsamlingar. Såsom extra biträde 
har varit anställd amanuensen Nils Sjöberg för undersökning och 
katalogisering av en del samlingar, till kom plettering särskilt av 
lappkatalogerna i Nationalmuseum. Under året har han för Na- 
tionalmusei räkning genomgått följande samlingar, för vilket ar
bete här må i korthet en redogörelse läm nas:

I riksdagshuset förvaras en serie porträtt i stort format av de 
båda kam rarnas talm än, bland vilka m ärkes G. U. Troilis bild 
av ärkebiskop Sundberg och C. T. Staaffs av landshövding G. F. 
Asker. Här finnes dessutom en massa riksdagsporträtt, byster 
och medaljonger, hit skänkta av deras upphovsm an skulptören 
Sven Andersson. Alla äro väl ej så framstående konstverk, men 
de hava stort, personhistoriskt värde. En mängd modern svensk 
landskapskonst har även blivit hit donerad.

Riksbanken har några m oderna porträtt av sina chefer samt 
en miniatyrsamling, som bland annat innehåller Alexander Coo- 
pers glänsande bild av den unge sköne Magnus Gabriel De la 
Gardie samt Signacs emaljer av Hedvig Eleonora och Karl NI.

Riddarhusets serie av lantm arskalkar, knäfigursporträtt, äro del
vis kopior, av vilka flera av de äldsta äro starkt omarbetade i 
gustaviansk smak. Men här förekomma också goda originalpor
trätt, såsom Per Södermarks bild av greve Hugo Henning Hamil- 
ton — den ännu bättre skissen tillhör Uppsala universitet — K. F. 
v. Bredas bild av Michael Anckarsvärd, Karl Lagerbring och F re
drik Magnus Brahe, J. G. Sandbergs av Gustaf Adolf Sparre, Arvid 
Posse och Carl De Geer. Bland övriga porträtt må näm nas Bou-
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chardons stålliga byst av Per Ribbing och ett autentiskt porträtt 
av Ebba Brahe som medelålders.

På rådhuset i Stockholm finnes J. Sevenboms kända vyer från 
1700-talets Stockholm, samt serier av överståthållarnas och borg
m ästarnas porträtt. Dessutom F. W estins stora porträtt av Karl 
XIV Johan från 1816 och J. T. Sergels m arm orbyst av Gustaf III.

I börshusets olika lokaler förvaras porträtt av stadsfullmäktiges 
ordförande, P. Hilleströms stora tavla: Gustaf III m önstrar borger- 
skapets kavalleri, samt några märkliga byster: Bouchardons ypper
liga av J. Alströmer, J. T. Sergels av överståthållaren Karl Sparre 
och J. P. Molins av F. Schartau.

På Nya kyrkogården börjar, glädjande nog, Stockholm få ett 
helt bildgalleri, och en mängd av de personer, mer eller mindre 
märkliga, som här begravts under de sista decennierna hava fått 
sina drag förevigade i sten eller brons på vården.

Av statens ämbetsverk hava under året genomgåtts utrikes
departementet, generalpoststyrelsen och telegrafstyrelsen. Utrikes
departem entet äger hela raden av sina chefer, och bland dessa 
m ärka vi G. Th. Creutz av P. Krafft d. ä. 1785 och F. W. Ehren- 
heim av K. F. v. Breda. Bland sviten av generalpostdirektörer 
kan framhållas F. W estins 1817 daterade bild av G. B. M. Stac- 
kelberg.

Av de samlingar med m ilitärportrält, som finnas i Stockholm, 
ha under året blivit genomgångna de som finnas vid generalsta
ben, Svea garde, Göta garde, Svea artilleri, Fortifikationen, Ar
tillerihögskolan, Marinförvaltningen, Flottans station ocli Sjöofficers- 
sällskapet.

Generalstaben äger porträtt i stort format av samtliga sina che
fer. Bland dessa m ärkas F. W estins bild av Magnus Brahe, da
terad 1835 och G. V. av Tibell från 1811, C. Staaffs av general
m ajor J. A. Hazelius 1865. Svea garde har bland sina chefspor
trä tt P. Krafft d. y:s av J. A. Sandels samt K. F. v. Bredas av 
A. L. Friesendorff, Bror Cederström, F. R. v. Fersen och V. 
Bennet (1807). Dessutom förvaras här en stor samling porträtt 
av regementets officerare från 1720—30-talen, deponerade från 
Gripsholm, som ger en ypperlig bild av det börjande rokokopor- 
trättm åleriet i Sverige under dessa årtionden. Göta garde har 
bland sina chefsporträtt G. U. Troilis bilder av G. G. R. Linde-
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bergs av C. F. Lorichs från 1831. Från Svea artilleriregementes 
samling kunna som de märkligaste näm nas porträtten av H. I. 
v. Vicken, signerat av J. H. SchefFel 1731, E. U. Rudebeck sign.
G. U. Troili 1861 ocli F. W estins bild av den unge Vilhelm von
Schwerin, den i Fänrik Ståls sägner besjungne. Fortifikationen 
äger ett synnerligen intressant porträtt av Gusiaf II Adolfs gene
ralkvarterm ästare Frans de Traytorrens, setatis suae 63 A:o 1651 
med en signatur, som kan läsas L. de Liez, dessutom flera krigs
historiskt intressanta bataljm ålningar. M arinförvaltningen har en 
del gipsmedaljonger av mer ovanliga m ästare från 1700-talets slut 
ocli 1800-talets början: Cainberg, Åberg, Törnström, S. Hoff-
meister.

Av privata samlingar äro genomgångna översten greve Erik 
Oxenstiernas, greve Bengt Oxenstiernas, överstelöjtnant G. Silver
svärds, fru Tersmedens, f. Strömberg, fru Olof W ijks och greve
H. Spens.

Grevinnan Aina M annerheim har en större samling porträtt av 
medlemmar av släkterna Rjörnstjerna och v. Stedingk. Bland de 
förra m ärkas i främsta rum m et general Magnus Fredrik Björn- 
stjerna (1779—1847), m ålat i Stockholm 1843 av fransm annen 
E. Mascré, samt en liten vacker m iniatyr av general O. M. Björn- 
sljerna (f. 1819) som barn, signerad av G. Andersson. Fältm arskal
ken Curt v. Stedingk (1746—1837) är målad av K. F. v. Breda, 
ocli hans vackra It u  Ulrika Fredrika Ekström  av J. G. Sandberg 
1816, en mycket god målning. Karl XIII:s porträtt, signerat av 
P. Krafft d. y. 1817, och Karl XIV Johans m arm orbyst av J. N. 
Byström äro kungliga presenter till fältm arskalken Stedingk. Främ st 
bland målningarna torde likväl vara D. Becks präktiga porträtt 
av den åldrige rikskansleren Axel Oxenstierna, daterat 1654.

Generalmajoren och f. d. landshövdingen greve Harald Spens 
har en stor samling familjeporträtt. M ärkligast äro bilderna av 
kam m arherre Jakob Spens (1710— 1755) och hans fru av J. H. 
Schetfel, samt lagman C. G. Spens (1741— 1816) och hans grevinna 
av K. F. v. Breda, mannens m ålat före Bredas utresa, synnerligen 
intressant, fruns senare. Greve Spens äger dessutom B. E. Fogel- 
bergs första skisser till de tre nordiska gudarna, Oden, Tor och 
Frej.
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Grevinnan Augusta Elliot, f. Spens äger andra Spensiska por
trätt, bl. a. ett vackert D. v. Krafftsporträtt av general Axel Spens 
(1681— 1745), och Höckert har m ålat ägarinnans ungdom sporträtt.

F ru  Noréus har efter sin man, en dotterson till P. Krafft d. y., 
flera intressanta målningar av de båda P. Krafft, de bästa den 
äldres bilder av sin hustru och dotter, båda testamenterade till 
Nationalmuseet.

Kam m arherre V. v. Hofsten äger sin släkts porträtt, kom merse
rådet Bengt Erland v. Hofsten (1689—1752), hans fru och son 
Henrik höra till J, H. Scheffels allra bästa arbeten, fru Kristina 
v. Hofsten, f. Geijer, (1762—1826) är signerad L. Pasch pinx 1786.

Detta arbete med undersökning av konstsam lingar i riket för 
Nationalmusei räkning har under de senare åren fortgått med det 
resultat, att en stor del av de mera betydande sådana blivit för
tecknade och utgöra en för den konsthistoriska forskningen syn
nerligen viktig avdelning av Nationalmusei arkiv. Särskilt har 
den visat sig vara till största nytta för forskningarna i den svenska 
konsthistorien, och i all synnerhet för studiet av äldre svenska 
porträtt, ett studium, som i vår tid tagit stark fart och sysselsatt 
ett flertal forskare. För att göra dessa undersökningar ur p rak
tisk synpunkt mera givande ha, på grundvalen av desamma, sär
skilda lappkataloger utskrivits över porträtten, vilka ordnats i 
bokstavsordning efter de porträtterade personernas nam n, vilket 
arbete utförts av fröken Greta Looström, sedan år 1909 anställd 
såsom biträde vid museet. Hon har dessutom om händerhaft 
diariiföringen över inkom na räkningar, avskrifter av offentliga 
handlingar m. fl. arkivalia, ordnandet av klichésamlingen, inven
tarieförteckningar över fotografisamlingen m. m.

Tjänsteresor. Överintendenten har under året i och för vård 
och tillsyn av de staten tillhöriga, under hans överinseende ställda 
konstsam lingarna på de kungl. lustslotten företagit tjänsteresor till:

Gripsholm den 7 februari, 10 m ars och 4 april i ekonomiska 
ärenden samt för vård och tillsyn av sam lingarna; den 17 april 
för att med anledning av Mariefreds kyrkas förestående invän- 
diga reparation vidtaga nödiga anordningar av de Gripsholms slotts 
samlingar tillhörande, i kyrkan förvarade konstverkens bortflyt- 
tande därifrån; den 5—7 juli för ordnandet av Braherum m et samt
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för uppsättning i andra delar av slottet av där befintliga tavlor; 
den 14— 16 juli för uppsättning av tavlor, för ekonomiska ären
den samt för samlingarnas förevisande för en del folkskolor; den 
20—22 augusti, åtföljd av konservatorn, för att i anledning av att 
restaureringen av Mariefreds kyrka avslutats till näm nda kyrka 
återflytta och återuppsätta tavlorna; samt den 10 oktober, åtföljd 
av intendenten Folcker, för tillsyn av samlingarna och för åtgär
der angående fotografering.

Drottningholm den 26 februari för undanflyttning av tavlor med 
anledning av pågående reparation i festvåningen, livarvid det av 
konsul Helge Jonsson skänkta porträttet av Lovisa Ulrika, m ålat 
av A. Pesne 1744 (se meddel. 1913), hade medförts för uppsätt
ning; den 17 juni för flyttning av konstverk; den 20 juni, åtföljd 
av konservatorn, i och för en del anordningar med anledning av 
italienska konungaparets förestående besök; den 17 juli, 25 au
gusti och 2 sept. med anledning av ombyggandet av den stora 
Herkulesfontänen och på densam m a uppställda bronsers nedtag- 
ning m. m.; den 9 september med anledning av reparationerna å 
Ilerkulesgruppen samt tavlors återuppsättning; den 19 september, 
åtföljd av intendenten Göthe, för placering av tavlor med anled
ning av förestående reparation av Drottningholm s teater; den 23 
september, åtföljd av intendenten Göthe, för flyttning av tavlor.

Ulriksdal den 8 oktober, åtföljd av intendenten Folcker, för 
tillsyn av samlingarna samt för inventarieföring.

Rosersberg den 31 oktober med anledning av att restaureringen 
av slottet blivit fullbordad, för tillsyn av samlingarna.

Överintendenten har dessutom företagit tjänsteresor till:
Norrköping den 24 februari för att taga kännedom  om konst

föremål, avsedda att säljas å auktion på Aug. Landegrens sam
lingar, samt om konsthandlaren Jean Lawskis efterlämnade sam 
lingar, varvid inköp gjordes.

Uppsala den 12 juli i och för avtal med överbibliotekarien vid 
universitetsbiblioteket angående fördelningen av den Sondénska 
samlingen.

/



Intendenten Göthe har dessutom d. 14 och 15 aug. vistats å 
Gripsliolm för att slutföra det stora tavetinventariet samt den 4 
och 25 sept. å Drottningholm för en del anordningar i sam lin
garna.

Konservator Jaensson har dessutom på uppdrag av mig vistats 
på Drottningholm i tjänsteärenden den 3 och 4 juli och på Grips- 
holm  den 27 okt.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till sam lingarna har  
under året beviljats 723 personer, varav 489 män och 234 
kvinnor.

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1912
i

1911 ! 1910 ! 1909 1908

j
| Mån ................................................................... ' 450 235 257 241 | 215

! Kvinnor ............................................................ 215 211 206 ; 234 205

Tillsam mans ; 665 446 i 463 475 420

Efter uppgivet ändam ål fördelas dessa för år 1913 sålunda:

|
Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen........................... 39 33
i
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Teckning i skulptursamlingen ......... ............. 11 11

» i konstslöjdsam lingen.................... .. ! 71 114 185

Studier i allmänhet ........................................... 368 87 455

Tillsam mans 489 234 723
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De personer som erhållit denna tillåtelse ä ro :

Män
1

Kvinnor Summa

Konstnärer, tecknare .......................................... 86 67 153

Lärjungar vid konsthögskolan . .................... 67 13 80

» » övriga högskolor ................... 26 1 27

tekniska skolan ...................... 66 100 166

av enskilda k onstnärer............... 7 10 17

Yrkesidkare................................................................ 33 13 46

Skriftställare och konstvänner, därav Nat - 

musei vänner 213 ................... ........................ 204 30 234

Tillsam mans 489 ! 234 723

Av under året kopierade m ålningar komma på:
a) italiensk-spanska skolan 10 kopior efter 6 konstverk
b) nederländsk-tyska » ....  28 » » 20 »
c) franska > ....  33 » 23
d) engelska » 6 » » 2 »
e) dansk-norska » ... 11 8
f) svenska » ..... .... 128 » 66

216 kopior efter 125 konstverk

Av de kopierade konstverken ha nr 1678 Orrspel av Liljefors 
återgivits 7 gånger, nr 1186 Hertiginnan av Orléans av Nattier 6 
gånger, nr 1505 Havsörnar av Liljefors, nr 1580 Afton vid sjö av 
Bergström och nr 1704 Vårt land av Hesselbom vardera 5 ggr.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 680 studiebe
sök tillhandahållits 2,147 nr volymer, portföljer och enskilda blad. 
För de tre närm ast föregående åren ställa sig dessa siffror på 
följande sätt: 1,001 och 2,785 (1910); 638 och 1,600 (1911); 611 
och 1,549 (1912).

För illustrationsändam ål ha fotograferats 585 nr, under de tre 
närm ast föregående åren 409 (1910); 570 (1911); 463 (1912).



Ekonomi. Sammandrag av räkenskapen 1913

Behållning Inkomster Summa Utgifter 1913
o 1
Aterlevere- Behållning Summa

från 1912 1913 ring j till 1914
;xi. x\ LiiTiciiiiLCi m t a t i .

5: 31 120,881: 43 120,886: 74 j Ordinarie statsanslag ........... 118,986: 16 2,928:33 3,132:68 125,047:17

8,496: 92 7,960: - 16,456:92 i Öfriga statsanslag................... 10,651:27 —— 1,645:22 12,296: 49

375: 79 6,310: - 6,685:79 Förevisningsmedel ............... 3,146:23 3,539: 56 6,685:79

—: 65i 3,268: 62 3,269: 27 i  K atalogm edel........................... 3,059:50 209: 77 3,269:27

278: 59 1,542: 73 2,821:32 G ripsholm sm edel................... 1,362:80 458: 52 1,821:32

------ 1 5 0 :- 150: — ! Försålda gipser....................... 150: — — - — 150: —

9,157: 26 140,112: 78 149,270:04 ' B  E n s k i ld a  m e d e l. 137,355: 96 2,928: 33 8,985: 75 149,270:04

415,605:11 25,156: 57 440,761:68 J. S. Gieseckes donation... 24,031: 37 416,730: 31 440,761:68

i 101,491:16 4,509: 32 1 106,000:48 J. H. Scharps donation ... 6,000: — 100,000: 48 106,000:48

10,195:44 426: 50 10,621:94 Jacques Lamms prisfond... 1 0 : - 10,611:94 10,621:94

10,383:03 459:35 10,842:38 Jacques Lamms stip.-fond 10: — 10,832: 38 j  10,842:38

9,386:05 ; 5,455: 78 ! 14,841:83 Femårsfonden ....................... 3:50 14,838: 33 14,841:83

1 Gåfvor till konstsamlingar-
:

65,000: — _ _ — 65,000: — i  nas ökande........................... — !  65,000: — 1 65,000: —
j  ’

1,707:03 3,272: 26 4,979:29 Räntor å d:o d:o................... 2,563:19 |  — |  2,416:10 4,979: 29

;  613,767:82 39,279: 78 653,047:60 32,618: 06 620,429:04 653,047: 60
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I avdelningen för konsthantverk ha föremål tillhandahållits för 
studier och kopiering 671 num m er vid 570 studiebesök. F ler
talet studerande utgöres av elever vid Tekniska skolan i Stock
holm. Motsvarande siffror under de tre närm ast föregående åren 
voro 680 och 630 (1912); 862 och 805 (l91l); 718 och 715 (1910).

Besöken på de olika m ånaderna fördelas å söckendagar så lunda :

M å n a d Fridagar
!

Bet.-dagar
i

Med frikort Summa

Januari ........................... 3,106 511
1

373 3,990
4,252Februari........................... 3,282 562 408

1 Mars ... 1,997 891
457

591 3,479
; April ............................... 2,585 786 3,828

Maj ................................... 2,824 495 544 3,863
1 Jun i................................... 3,402 1,358 523 5,283
; Juli ................................... 6,256 2,151 257 8,664

Augusti .......................... 5,640 2,136 261 8,037
! Septem ber....................... 3,701 917 645 5,263

Oktober ........................... 2,884 729 683 4,296
i November ....................... 2,805 593 798 4,196

December ....................... i 1,792 j 346 387 2,525

Summa | 40,274 11,146
i '1

6,256 57,676 j

Besöken å  sön- och helgdagar torde enligt en ungefärlig räk 
ning under året uppgått till närm are 150,000, varigenom totalan
talet besökande under år 1913 kan beräknas till i run t tal över 
200,000 personer.

Katalogmedlens tillökning utgör kr. 3,268: 62, 
influtna vid försäljning av lilla svenska målnings-

katalogen..............................................................................  kr. 1,080: —
influtna vid försäljning av stora svenska målnings-

katalogen del I ...................................................................  » 54: —
D:o d:o del II ..........................................    » 101: 25
influtna vid försäljning av sku lp turkatalogen.......  » 180: —

» » » » stora franska katalogen... » 315: —
Transport kr. 1,630: 25
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Transport kr.
influtna vid försäljning av »Fuhrer» ............................... »

» » » » vägledning i konstslöjd-
sam lingarna ................................  »

Avtryck av kopparplåtar ....................................  »
Influtna genom bokhandeln ..........................................  »

1,630: 25 
495: —

292: 50 
732: 50 

18: 37
Samma kr. 3,2(58: 62

Enskilda medel.

l) J. S. Gieseckes donations inkom ster utgjorde:
b yresmedel ...................................................................... kr. 24,837: 50
räntem edel o. d .................................................................  » 299: 85

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 247,530: 69
utgör vid årets s lu t ........  ............................................... » 245,570:98

Fastigheternas värde upptages till kr. 275,000 för n:r 59 Drott
ninggatan och till kr. 140,000 för n:r 11 Holländaregatan, till
sam m ans kr. 415,000.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 2,895: - .
x\v årets behållning överföras till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra vid årets slut kr. 1,326: 71.

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

Till inköp av konstsam lingarna ha disponerats kr. 5,900.
De för donationsändam ål disponibla medlen utgjorde vid 1913 

års slut kr. 0: 48.

3) Jacques • Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 
10,195:44, utgjorde vid årets slut kr. 10,611:94.

4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,383: 03, utgjorde vid årets slut kr. 10,832: 38.

5) Femårsfonden, som vid årets början ulgjorde kr. 9,386: 05, 
har ökats till kr. 14,838: 33.

Stockholm den 20 mars 1914.
Underdånigst 

Ludv. Looström .



Bihamj till Meddelanden från Nationalmuseum n:r 38.

S T  U D I E R
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Studier till Nationalmusei aiitiksämliiigs historia.

Nationalmusei anliksam ling är till sin huvudsakliga del en ska
pelse av det 18:e seklet och har jämförelsevis väl bevarat sin u r
sprungliga karaktär, vilket i våra dagar förlänar samlingen ett 
särskilt intresse. Kärnan däri bildades genom Gustaf III:s inköp 
från Volpato och Piranesi, och den yttre anledningen var konung
ens italienska resa åren 1783— 1784. Konungen var som bekant 
särskilt intresserad av litteraturen och teatern, följaktligen mottog 
han med glädje Volpatos erbjudan att förvärva en serie avbildningar 
av dessa konsters gynnare, Apollon och de nio muserna. Även den 
»Minerva Pacifera», som han inköpte genom Fredenheim, och serien 
av romerska byster, som tillsändes honom av Piranesi, torde ha 
tilltalat hans litterära intressen lika mycket som hans rent konst
närliga — passionen för romerska kejsarporträtt är för övrigt ett 
karakteristiskt drag hos alla samlare från denna tid. Slutligen 
giva de många dekorationspjäserna vittnesbörd om tidevarvets 
sm ak för den antika ornamentiken.

Man får dock icke tro att hela svenska statens antiksamling 
härstam m ar från Gustaf III, ty vissa föremål däri äro betydligt 
äldre, medan andra, till ganska stort antal, hava förvärvats i se
nare tid. Särskilt har den keram iska samlingen under det se
naste århundradet blivit väsentligt tillökad.

Olyckligtvis veta vi ganska litet angående de pregustavianska 
antikerna i Sverige. Endast så mycket står fast att de till allra 
största delen blivit utförda ur landet eller på annat sätt gått för
lorade. Den första kungliga person som bildat en antiksam ling 
är drottning Kristina, vilken bland de m assor av tavlor och andra 
konstsaker som hon hopbragt även ägt en del antika föremål. 
Det bekanta inventarium  över Kristinas konstsam lingar som för
fattats av bibliotekarien Du Fresne* och avskrivits av C. G. Tes-

* Jfr S an der. Nationalmuseum I, sid. 33.
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sin, upptog 86 statyer av brons, 166 statyer av m arm or och 13 
statyer av terracotta, förutom en ansenlig mängd medaljer, men 
det är omöjligt att avgöra hur mycket av allt detta som varit 
antikt. Tessin skriver med rätta att härav framgår:

1. Hwad ansenlig Medailleskara fölgde den flygtiga Drotning 
Christina u tur Sverige.

2. Ätt alt hwad rart war, stod under utländingars discretion.
3. Att Inventarierne tyckas med flit wara så otydeliga och 

sum m ariska inventerade; ty Du Fresne war kiännare.
4. Att af hela detta Inventarii innehåld föga eller intet öfrigit 

finnes, utan merendels alt har dels fölgdt drotningen, dels blifwit 
af främ mande plundrat, dels gådt i rök wid Slottsbranden.

Man finner ett spår av de antiker som Kristina utfört ur landet 
i inventarierna över tavlor, skulpturer m. m. tillhöriga drottningen 
av Sverige, vilka år 1656 befunno sig i Antwerpen, på vägen till 
Rom; där figurera nämligen »onze anticques de bronze, grands 
et petits» jäm te åtskilliga andra föremål som icke uttryckligen 
näm nas såsom antika men som på grund av sitt ämne mycket 
väl kunna vara det.*

Vad angår den antiksamling som Kristina hopbragte i Rom så 
har den visserligen ingenting att göra med det nuvarande Natio
nalm useum , men ämnet äger i alla fall ett visst konsthistoriskt 
intresse, icke minst därför att denna samling kom att bilda grund
fonden till det storartade antikmuseet i Madrid. Vi lära känna 
den genom Nikodemus Tessin d. y.:s beskrivning av drottning 
Kristinas samlingar i Palazzo Riari (nu Corsini) år 1688, av vilken 
en översättning utförd av C. F. Fredenheim  efter det tyska origi
nalm anuskriptet finnes i Kungl. Bibliolekel. Den är avtryckt i 
Granbergs arbete om Drottning Kristinas tavelgalleri (Stockholm 
1896, p. 175— 180). F or övrigt hava flera utländska forskare med
delat detaljer angående Kristinas antikinköp, så Carlo Fea: Miscel- 
lanea, Vol. V, s. 226, 227 och 239 samt företalet till Feas över
sättning av Winckelmann: Storia delte arti del disegno, s. 32, och 
hans Opere del Mengs, s. 420; vidare Maj fei: Raccolta di Statue 
n:r 112-—119 och 122 där Faunen och Muserna äro avbildade. 
De skulpterade gemmorna äro återgivna i kopparstick av Pietro 
Santo Bartolo i Museum Odescalchum (Romse MDCCLIIl). Notiser

* G ranberg. Kejsar Rudolf II:s konstkammare. Appendice, p. XLV.



angående Madridsamlingens historia återfinnas i Hiibner: Antike 
Bildwerke in Madrid (Berlin 1862). På den senaste tiden ha 
Kristinas konstsamlingar, särskilt hennes medaljer, blivit behand
lade av Carl Bildt i skilda skrifter: »Svenska minnen och märken 
i Rom», m. fl. arbeten. Som bekant var kardinal Decio Azzolino 
Kristinas universalarvinge, men då han avled kort tid efter drott
ningen blevo samlingarna skingrade. Deras vidare öden bilda ett 
intressant kapitel i de stora utländska konstsam lingarnas historia, 
vilket emellertid icke kan närm are beröras i detta sammanhang.

Det är troligt, redan på grund av uppgifterna om antalet av de 
statyer som Kristina ägde i Stockholm och den betydligt mindre 
summa av antiker som näm nas på genomresan i Antwerpen, att 
några av de henne tillhöriga antikviteterna blevo kvarläm nade vid 
utresan. Härmed stämmer vad Carl Gustaf Tessin skriver i sin 
dagbok den 2 juni 1758:

»Mig är obekant, antingen de Buster och Bilder, som finnas i 
Kongl. Bibliothequet blifwit tagna i Prag, eller w arit ibland dem, 
som Heinsius hitbrackt ifrån Italien och om hwilka läses i Ge Is i i 
Hist. Bibi. Reg. p. 89.

De 17 Buster i Marmor och 9 Bilder i Bronze som där ännu 
cfwar äro, stå uppräknade i samma wärck pag. 91. Men en bättre 
kännare tillhörer, att stadga deras rum  antingen ibland Antiquer 
eller Moderner, hwarom jag mig närm are yttra skall, om min till 
slut sig skyndande lefnad tillåter mig att i en knippe ihopsamla 
Swenska strödda konstskapelser.»

Ännu en gång den 19 mars 1764 om näm ner han dessa konstverk.
»Je demanderais volontiers, où est ce que Mr. Archenhollz dans 

ses Mémoires de Christine, Tome IV, p. 273 a pris, que Mr. Celsius 
a découvert qu’il y a à Stockholm 17 têtes de m arbre et 9 de 
Bronze du Cabinet de cette Reine. Cette decouverte n’est nouvelle 
qu’en ce qu’elle a été donnée au Public. Je pense même, qu’il 
y faut ajouter le beau Buste colossal de Commode, qui fait partie 
de la succession de feu mon Pere, et qui indubitablem ent vient 
de Pragues.»

Den av Tessin näm nda bysten av Commodus (N. M. n:r 100), 
som han ärft efter sin fader omtalas vidare här nedan. Det ar
bete om Kungl. Biblioteket som åsyftas är författat av Magnus
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von Celse och bär titeln : Bibliothecæ Regiœ Stockholmensis Historia, 
Auctore Magno Ô. Celsio. Holmiæ MDCCLI. Här om näm nes den 
expedition som Nic. Heinsius företog till Italien år 1651 på upp
drag av drottning Kristina och varigenom förvärvades en mängd 
rara böcker, mynt, m arm orbyster och statyer, som ham nade i 
biblioteket och myntkabinettet. Möjligen är det, som Tessin på
pekar, desamma* vilka om näm nas längre fram i boken (sid. 96) 
med följande ord: »Supersunt marm orea capita septendecim, quo
rum  non pauca, utpote Homeri, Zenonis, Demosthenis, Ciceronis 
etc. veras optimæ antiquitatis notas ostendunt. His accedunt 
aeneae statue novem, operis nec vulgaris, quae omnia ornabunt 
olim novum Bibliothecae atrium, quod in palatio Regio splendi- 
dissimum liodie adornatur.»

Den som i viss mån upptog Kristinas traditioner som konst
mecenat var Lovisa Ulrika. Hennes medel och möjligheter voro 
visserligen betydligt mindre, men å andra sidan hade hennes sam 
lingar den välsignelsen med sig att de stannade kvar inom lan
det. Lovisa Ulrika var, som hennes korrespondens utvisar, varm t 
intresserad av antiken. Den 9 april 1748 skriver hon till sin mor 
Sophia Dorothea av Preussen:*

»J’ai trouvé, par un hasard, à acheter un cabinet de médailles 
romaines que le roi Gustave Adolphe (!) avait pris à Prague** 
et qui avait appertenu à l’Empereur. Il avait été donné ici à 
une personne qui, après la mort, l’a lâissé à la famille qui n ’en 
a pas connu le prix. Ce qui est sûr, c’est qu’il n ’est point équi
voque, les armes de l’Em pereur étant sur le cabinet qui contient 
plus de quatre mille médailles en bronze et argent, avec plusieurs 
statues antiques de bronze, des lampes sépulcrales, des vases 
lacrim aux et une urne. J ’avoue que cet achat m ’a fait beaucoup 
de plaisir. Je m ’en amuse à présent presque toute la journée, 
mais c’est une étude qui demande beaucoup d’application.»

(Uppsala Bibliotek.)

* A rn h eim , Luise Ulrike, die schwedische Scliwester Friedrichs des Grossen. 
Ungedruckte Briefe an Mitglieder des preussisclien Königshauses. Gotha 1910. 
II, p. 103.

** Gustaf Adolf liar aldrig varit i Prag. Däremot liar som bekant svenska ar
mén år 1648 under drottning Kristinas regering hemfört från Prag hela det dyr
bara konstkabinett som tillhört kejsar Rudolf II.
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Den 25 november 1748 (?) skriver hon till sin syster Amalia:*
»Mon plus grand plaisir, ce sont mes livres et l’étude des an

tiquités ........ J ’ai de fort belles médailles romaines en bronze,
or et argent, et je puis compter en tout que ma suite va ju squ’à 
six jusqu’à sept mille romaines. J ’ai aussi de fort beaux bustes 
de marbre antiques: un Antonin Pie, un Jupiter Ammon, et une 
Isis de marbre. D’ailleurs j ’ai encore des bronzes antiques, entre 
autres une Isis d’Egypte d ’une beauté parfaite, des lampes antiques 
et des vases lacrimaux. A la suite de ces folies antiques ajoutez 
celle des ta b le a u x ........»

(Charlottenburger Kgl. Hausarchiv.)

1 januari 1749 (?) skriver hon åter till sin syster:
»Je suis folle encore de bustes de m arbres antiques. J ’en ai 

5 (4?) des plus beaux, venus de Rome en droiture, des bronzes, 
plusieurs fort beaux, entre autres une Isis avec l’enfant Horus 
sur ses bras. C’est une piece qui vient de Bender; quand le Roi 
Charles XII. envoya des officiers** en Égypte, ils apportèrent cette 
pièce.»*** (Charlottenburger Kgl. Hausarchiv.)

Det förnämsta konstverket i Lovisa Ulrikas antiksam ling torde 
ha varit det s. k. Deianirahuvudet, som i våra dagar tillskrivits 
Phidias’ epok, även om det icke, som en utländsk forskare har 
föreslagit, skulle härstam m a från själva Parthenon (N. M., n:r 47). 
Om ett annat huvud som verkligen hade tillhört Parthenon och 
som kom till Sverige 1798 men senare gått förlorat skola vi tala 
närm are här nedan. Vad den s. k. Deianira beträffar, så vet man 
att huvudet ursprungligen tillhört Lovisa Ulrika, som under den 
tid då hon var kronprinsessa låtit föra det till Drottningholm, 
jäm te några andra antika saker, vilka näm nas i elt egenhändigt

* A rnheim . Op. cit. II. p. 139—40.
** Sparrc, Gyllenskepp och v. Loos. Karl XII skickade även två vetenskap

liga expeditioner till Palestina: i den första deltog orientalisten E n e m a n , som 
efterlämnat en intressant beskrivning av de antika monumenten i Konstantinopel, 
sådana de befunno sig i juni 1710 (tryckt i B eben’s Resebeskrivning 1768), den 
andra (1715) till Palestina och Egypten, skildrad av H en ric B en ze liu s  i hans bok, 
kallad Pakestina. Av v. Loos finnes en serie mycket intressanta teckningar efter 
de turkiska monumenten i Konstantinopel i Nationalmuseum.

*** A rn heim . Öp. cit. II. p. 156—157.
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inventarium  av riksrådet Carl Gustaf Tessin i oktober 1749 (av
skrift i N. M:s arkiv). Enligt Tessins anteckning skulle huvudet 
varit placerat på golvet i biblioteket. I samma inventarium  näm 
nas också några antika bronser, nämligen:

Baccante, med fot av svensk marmor, tillsamm ans ung. 7 tum 
hög.

Sittande Iris (Isis?), foten av vit och röd marmor.
Sittande satire på piedestal av svensk marmor.
Sittande Meleager, på vänstra sidan en hund, under högra foten 

vildsvinet.
Gående mansbild, Jyfter upp högra armen.
Draperiet av en byst, utan huvud, stående på en bas av svensk 

m arm or, h. 71/2 tum in ailes.
Antique Ceres med en Corne d’abondance, h. 4 tum.

På tal om pregustavianska antiker kan man icke förbigå den 
lilla antiksam ling som bildats av Carl Gustaf Tessin på Åkerö. 
Den hör till de rester av hans en gång så rika konstförråd, från 
vilka han aldrig skilde sig och som först skingrades genom auk
tionerna efter hans död. En hedersplats bland de tessinska an- 
tikerna intog den förut näm nda bysten av Commodus (N. M. n:r 
100) på vilken ägaren, själv satte så stort värde att han ansåg den 
aldrig horde komma ut av Sverige och som på hans tid ännu 
bar spår av förgyllning i skägget, vilket med rätta ansågs tala 
för dess antika ursprung. I ett inventarium, påbörjat den 18 
april 1763,* om näm nas följande antika konstsaker:

Statuer, Vaser, Basreliefs, Bildtlinggeri och flera 
Konst arbeten. Bronze och Metall.

Röda C ab in ettet.

5. En liten Antique Statue / : tyckes Hetrurisk : /. 
Stående Bild, med ett drapperie från vänstra axlen un
der om median. Omkring hufvudet breda spetziga 
blad, fästade wid en Calotte. bl/2 tums hög, utom 
piedestalen, som är af swart betzat träd ....................... 86

Åkerö arkiv.
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6. En liten antique Hetrurisk Statue. En präst 
med twenne offerskålar, en i hvar hand. En callot 
på hufvudet. 4 tum s hög, utom piedestalen, som är
af swart betzat träd ............................................................... 30

7. En liten antique Statue, öfwersänd ifrån Smyrna
där han funnits i jorden år 1745. Nakot mansbild, 
som bär en vase på wänstra axlen. 5 tum s hög, utom 
piedestalen af swart betzat träd ........................................  72

8. En liten antique Statue. En nakot stående Ve
nus med en Hetrurisk flätad hufvudbonad. 21/ 2 tums 
hög utom piedestalen af swart betzat träd ...................  30

9. En dito antique liten Statue. Nakot mansbild med 
Hetrurisk mössa. W änstra handen på wänstra höf
ten. 41/ , tum s hög, utom piedestalen af swart betzat träd 30

10. En liten antique Statue. En stående drappe- 
rad Mercurius. 3 tums hög utom piedestalen af swart 
betzat träd .......................................  ....................................... 30

11. En liten antique Statue. Halftsittande nakot 
qwins-bild, som håller upp wänstra arm en och w änstra 
benet. Hetrurisk bufwudbona. 4x/ 2 tum s hög, utom 
piedestalen af swart betzat träd 30

12. En liten antique Statue. Hetrurisk stående 
mans-bild, hållande en aflång skiöld i w änstra han
den. 4 y 2 tums hög, utom piedestalen af swart betzat träd 30

13. En liten antique Deus Crepitus med långt skiägg.
2 tums hög, utom piedestalen af swart betzat träd 20

14. En springande häst. 7 tum s lång, på en låg
swart träd fo t.............................................................................. 120

15. En antique lampa. En Priapus, på en låg tri-
kantig förgyld fot. In alles 8 tum s hög ....................... 300

16. En dito, antique-m oderne........................................
17. En antique lampa. En högbent fogel, på en

glatt rund fot ........................................................................................  48

Marmor.
Gr ef ven s sä n g k a m m a re.

3. En öfwermåttan skiön antique och mer änn lef- 
werne-stor buste af hwit m arbre de Paros; K ej sar

6



Commodi hufvud med lejonhuden, 29 tum s hög. N.B. 
detta oförlikneliga hufvudet är i kåppar stuckit af 
Bischop; och i skiägget synes ännu tecken af för
gyllning, såsom oförnekligt bewis till dess antiquitet.
Är dessutom af den aldra fulkombligaste Conserva- 
tion. Bör aldrig komma utur Swerige ....................... 6000

Röda Cabinettet
9. Ett antique Pigbarn-hufvud af hwit marm or,

med lagerkrantz; N.B. något skadadt på näsan. 4 x/4 
tum s hög, utom piedestalen af swart betzat träd  36

10. Ett litet barn, antique i hvit marmor, liggande
på en tunn bricka af giallo antico. 4x/ 2 tum s i dia
meter. N.B. Ena armen och benet b å r t a ...................  18

Winden.

11. Ett hufwud af hwit marmor, en ung Bacchus 
med windrufwor i håren. l 1/2 tums högt. Till detta 
hufwudet finnes kroppen äfwen af hvit m arm or; men
bägge benen äro borta. Kroppen är 21 tums hög ... 100

12. En gammal buste af hwit marmor, hufwudet
w ändt åt högra axlen. 17 tum s högt.............................. 150

13. Ett antique mans hufwud med kårta hår, nä
san något stött. Hvit marmor. 9 tums högt ............. 50

14. Ett qwinshufwud af hwit marmor, med ett
kläde kring håren. l l 3/d tums högt .............................. 200

15. Ett qwinshufwud mycket uphögt en has relief
af hwit marmor. Sielfwa skifwan 18V2 tum s hög 14V2 
tums bred. N.B. afstött i ena h ö rnet.............................. 200

16. En antique basrelief i marmor. Ett sittande 
nakot qwinfolk drager täcket af en karl, som ligger 
på en säng: nederst i ena hörnet en liten figur. N.B.
Ena hörnet afstött. 15y2 tum s lång. 14 tum s hög... 300

I Tessins dagbok för 1757, p. 205 finnes införd en gravyr 
föreställande Commodus, jäm te följande anm ärkning: »L’estampe 
sert à prouver l’originalité et la célébrité du beau Buste de l’Em 
pereur Commode en m arbre de Paros à Barbe dorée, que je pos-
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sède à Äkeröö. Le teins et les m alheurs ont respecté ce précieux 
M onument que j ’ai scû sauver des débris de ma fortune. Ce 
morceau est hors de prix pour sa beauté: Je voudrais bien savoir 
l’Histoire de sa marche: Tout ce que j ’en ai pû apprendre, c’est 
qu’il a été enlevé du Cabinet de l’Em pereur à Pragues. Puisse- 
t-il rester long tems à Åkeröö, comme un témoin durable de 
l’Amour, qui m ’anime pour les Beaux-Arts!»

De betydligaste inköpen av antiker gjordes emellertid såsom 
redan näm t av Gustaf III * Den 28 m ars 1783 hade han på för
ord av C. F. Fredenheim  utfärdat en instruktion för gravören 
Francesco Piranesi i Rom att vara hans agent i allt vad som 
rörde de sköna konsterna. Det betonas uttryckligen att fullmak
ten icke sträckte sig utanför konstens område, det huvudsakliga 
uppdraget för agenten var att insända rapporter angående nya 
utgrävningar och fynd, eller annat som tilldrog sig inom den 
rom erska konstvärlden, samt att läm na förslag till inköp av an
tikviteter, målningar, gravyrer och andra konstalster. Den 15 aug. 
ger Fredenheim på Gustaf III:s vägnar order om köpet av en vas 
av grön granit och 2 Venusbilder av m arm or, som Piranesi offe- 
rerat i brev av d. 4 juni. Som present till Fredenheim  medföljde 
en Titusbyst, enligt uppgift funnen i Titi term er men i själva 
verket ett m odernt arbete — den befinner sig ännu i Museum dit 
den skänktes av Fredenheim. På hösten 1783 reste Gustaf själv 
till Italien, och Piranesi var honom till mötes i Pisa, där konungen 
uppehöll sig någon tid vid baden. Vid jul kom Gustaf till Rom, 
och Piranesi räknade på att få göra en betydande affär med ko
nungen. Det var därför en stor m issräkning för honom att denne 
på inrådan av skulptören Sergel inköpte av gravören Volpato se
rien av Apollon och de nio muserna. Han skriver därom senare, 
den 14 maj 1784 till Fredenheim :

........ »Je lui tis (Konungen) la proposition des m arbres que
vous savez, et il les trouva apropos de ce qu’il voulait faire. 
Mais le sculpteur (Sergel) ayant été consulté fut d’avis, qu’il y en

* En del av de härmed förknippade omständigheterna har A. Geffroy behand
lat i en uppsats med titeln »Essai sur la formation des collections d’antiques de 
la Suède». Revue Archéologique 1896. — Se också »Gustave III et la Cour de 
France», Paris 1867, av samme förf.



avait trop et que l'air les aurait gâté! voilà des belles raisons. 
J ’étais en déséspoir avec un tel homme qui cependant était au 
moins en apparence le plus près du Roi, lorsqu’il vint le grand 
aum ônier Mr le Baron de Taube. Il me parut un Ange qui ve
nait apporter du ciel quelque secour à mes maux. Il connut 
d’abord la malignité et la cabale du Sculpteur et ayant ensuite 
examiné l’état des choses, il a fait tout ce qu’il a pu faire, c’est 
à dire de me faire nommer Agent g é n é ra l ........ Un jour le séna
teur Sparre étant venu voir mes marbres avec lui (Sergel) à me
sure qu’il les trouvait bons, en ma presence même, il cherchait 
à les avilir: quelle affronterie! — Cependant l'achat des Muses, 
qu ’il a fait faire à Sa Mte n ’est rien de particulier. A l’exception 
de quelq’une les autres ne sont pas ni belles, ni Muses, comme 
Vous savez. Nous savons bien comme elles avaient été ramassées 
à son grès. La tête d ’Apollon est la plus vilaine qu ’on puisse 
voir. Il n ’y a un Suédois qui ait approuvé cet achat, et M1 Vol- 
pato devait attendre encore bien du temps à les débiter sans la 
cabale de M1 Sergel. Il a fait faire aussi quelques dépenses en 
des petites copies en bronze qui sont bien peu de chose: ce qui 
est bien plus miserable lorsqu’on considère qu’il pouvait faire 
passer à Stockholm quelques morceaux vraim ent de bon antique 
qui aurait fait honneur à la Suède.»

Det är starkt tvivel underkastat, om Volpatos antiksam ling verk
ligen var så underlägsen Piranesis egen som denne vill låta på
skina. Den innehöll utom Apollon och de nio m userna, vilka i 
alla händelser äro ganska goda draperifigurer, även två andra 
statyer av ett visst värde: Diana och en Prästinna. Priset för 
alla var 6,000 riksdaler, vilket får betraktas som synnerligen m ått
ligt i jämförelse med vad som betalades för det som Piranesi se
nare kom att leverera.

Under vistelsen i Neapel 1784 inköpte Gustaf III 56 antika va
ser m. m., därav 17 större vaser i två färger, 7 i tre färger, 6 
öppna svarta skålar, 1 tvåfärgad d:o, samt 25 mindre vaser, flaskor 
och lampor.

Piranesi lyckades emellertid väcka konungens intresse för en 
staty av Endym ion som skulle ha uppgräfts i Villa Adriana i 
augusti 1783; den förvarades vid denna tid i Villa Picchini (Ma- 
refoschi) utanför Porta Pinciana. Den sågs på detta ställe av



konungen, som uttalade sin önskan att köpa den, men det dröjde 
ända till den 19 augusti 1785 innan affären definitivt avslutades. 
Priset var 4,000 rom erska scudi, plus 200 scudi » qu’il m ’a fallu 
promettre ä divers, particulièrem ent à celui qui a fait descendre 
de sa prétention le comte Centini, et à notre avocat. Il y a eu 
quelques vélléitis de la Russie à l’égard de cette statue; mais ces 
gens vont très lentement; j ’espère qu’ils seront dupes, et que la 
statue ira à Stockholm.» Piranesi beklagar sig i mycket starka 
ordalag över statyns ägare: »ce coquin de Monsignor Mareloschi 
ne laisse pas de faire des petites oppositions pour me tourm enter.
Il est malin de nature et tantôt un peu de fou ............ Ce chien
de Prelat a traité ce négoce comme s’il s’agissoit du plus vilain 
des hommes.» (Se närm are uppgifter om Endym ion i »Antik 
konst i Nationalmuseum», XXXVI, samt angående Sergels utta
landen om statyn L. Looströms arbeten: »Kungl. Akademiens för 
de fria konsterna samlingar av m ålning och skulptur», sid. 102 
och »Johan Tobias Sergel, en gustaviansk tidsbild», sid. 29).

Det var Piranesis avsikt att även förmedla köpet av antikerna 
i Villa Negroni, belägen i närheten av den plats där nu Termini- 
stationen ligger. Ägaren, en rik köpm an vid nam n Staderini, ut 
bjöd 1785 villan och dess konstsam lingar till salu; de senare för
värvades slutligen av Thom as Jenkins, som i sin tu r sålde vissa 
delar till påven Pius VI. En förteckning på samlingen, bifogad 
ett brev av Fredenheim  till Gustaf III, av den 31 maj 1785, be
finner sig bland de gustavianska papperen i Upsala universitets
bibliotek.

Bättre lycka hade Piranesi slutligen med sin egen antiksamling, 
vars större del han ärvt efter sin fader, vilken som man vet var 
en stor amatör särskilt av vaser och kandelabrar, varöver han 
utgivit ett magnifikt arbete. Samlingen var värderad av experter 
till 6,253 sekiner och Piranesi erbjöd sig att avstå den för en 
livränta av 630 sekiner om året. Anbudet antogs och konstverken 
ankonimo den 1 sept. 1785 till Stockholm, där de med otålighet 
väntades av Gustaf III. »Jag återtänker alltid med rörelse», skri
ver G. F. Fredenheim  1802 till konung Gustaf IV Adolf, den 22 
och 23 i samma m ånad, »då högstsalig konungen täcktes med mig 
sysselsätta sig ända in över m idnatten och låta uppföra och i sina 
egna rum  uppställa dessa tunga konststycken, vilka sedan funno
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sin största prydnad i Endymion, som ankom den 18 ju li 1786, 
köpt den 19 augusti 1785; och slutligen den sköna Minerva, som 
jäm te de fyra kolonnerna af atheniensisk m armor, vilka tillhört 
kejsaren Hadrianus*, ankom den 5 juli 1793, så att högstsalig 
konungen endast såg denna Minerva i ritning. Som konsternas 
gudinna efterföljde henne inrättningen av Museum, vilket Eders 
Kgl. Maj:t och hertigen stiftade 1794.»

Den italienska katalogen över Piranesis samling har publicerats 
av Geifroy i Revue archéologique 1896, m an finner där även titeln 
till en fransk förteckning över konstverken, redigerad vid deras 
ankom st till Stockholm. Det existerar emellertid i Nationalmusei 
arkiv en 3:e katalog som icke omnämnes av Geifroy; den var 
den första som insändes av Piranesi och är skriven på franska, 
men överensstäm mer med den italienska katalogen utom i vissa 
detaljer: sålunda finner man där några arbeten, »deux colonnes 
de blanc et noir» och »un grand vase avec le fond cannelé», om 
vilka det säges att de blivit sålda till Ryssland; även om en 
basrelief »de bon stile, représentant la chasse de Meleagre et 
Atalanta» anm ärkes att den är såld. Titeln på denna katalog ly
der: »Denombrement des marbres qui se trouvent dans le Moseon
du Chev. Francois Piranesi scavoir Statues, Bustes, Bas-reliefs, Vases, 
Candelabres, Colonnes, Cippes, Trépieds, Anim aux et Pierres pré- 
cieuses». I stället för de sålda styckena har emellertid Piranesi 
t den slutliga sändningen infogat några andra.

Gustaf III.s antiksamling räknade enligt den efter hans död 
upprättade bouppteckning av d. 4 dec. 1792 inalles 183 n:r (in
beräknat den senare hemkom na Minerva). Den övergick i det 
1794 nyinrättade Kungl. Museum, som hade sin bostad i en fly
gel av kungl. slottet. Ritningarna till rumm ens aptering och in
redning voro gjorda av arkitekten Sundvall, och vid statyernas 
placering biträdde, utom Fredenheim, skulptören Sergel som sm ak
råd. Interiörerna äro kända genom Hilleströms målningar. Vissa 
föremål blevo emellertid stående på de kungl. lustslotten, särskilt 
Drottningholm, och återkommo därifrån först vid inflyttningen i 
den nya nationalmuseibyggnaden. Intresset för antika konstverk 
befann sig efter Gustaf III:s död i ett ständigt sjunkande och m an 
aktade dem huvudsakligen som dekorationspjäser. Hur mycket

* De äro av vercle an tico  och pryda nu portalerna i Nationalmusei övre vestibul.
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man egentligen förstod antiken, därom vittnar en anteckning i 
Drottningholms inventarium  1796, enligt vilken därstädes förvara
des »en käpp med doppsko och guldknapp (!) som skulle ha till
hört Julius Cæsar». Den var köpt av hertig Fredrik Adolph un
der hans vistelse i Rom.

En enda man fanns dock som efter bästa förmåga sökte vårda 
det anförtrodda arvet, om han också icke på grund av de tryc
kande tidsförhållandena förmådde i näm nvärd m ån föröka det. 
Denne man var överintendenten Carl F redrik Fredenheim . Det 
var han som fört alla underhandlingarna med Piranesi och han 
hade själv varit i Rom 1788—1789, där han bl. a. företagit ut
grävningar på Forum  Romanum. Han är också den förste som 
utgivit en publikation över svenska statens antiksam ling under 
titeln E x Museo Regis Sveciae Antiquarum e niarmore Statuarum  
Apollinis Musagetœ Minervae Paciferae ac Novem Musarum Series 
Integra post Vaticanam unica cum aliis setectis Priscœ Artis Moni- 
mentis Adcurante C. F. F. MDCCXC1V. Den innehåller 20 planscher 
i koppartryck med en ytterst kortfattad text. Några av plåtarna 
hade förut varit publicerade i Guattanis Monumenti antichi 1784, 
andra äro utförda av gravören Heland. De utländska gravörerna 
äro Moschetti, Giov. Ottaviani, Perini, Piroli, F. Rastaini. Verket 
recenserades i Göttingische Anzeigen den 10 mars 1796. Någon 
större spridning torde det icke ha fått. Fredenheim  var själv 
ägare av några antika konstverk, nämligen Herkules, Juno, Vir- 
gilius och Titus (den sistnämnda troligen identisk med Piranesis 
förut omtalade present) vilka uppräknas av den franske resanden 
Fortia de Piles (Voyage en Suède, 1791— 1792). Samme författare 
näm ner också en antik satyr i skulptören Sergels ägo: »Il possède 
une statue antique d ’un faune dont il fait le plus grand cas; il 
est debout, les jam bes croisées, appuyé contre un tronc d’arbre, 
au pied duquel est un petit enfant: la tête a été restaurée ainsi 
que le bras droit; le reste est de la plus belle conservation».

Fredenheim fortsatte korrespondensen med Piranesi, men en
dast för tavelsamlingens vidkomm ande ledde denna sent omsider 
till något näm nvärt resultat, vilket f. ö. var av ganska tvivelaktigt 
värde (inköpet av den s. k. Martelliska samlingen). Piranesi hade 
allt mera dragits över till politiken och spelade på detta område 
en mindre lysande roll som Reuterholms spion mot Armfelt;
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dessutom gjorde han sig känd för sin frikostighet med utdelande 
av svenska vicekonsulspatent till alla möjliga personer i italienska 
småstäder. E tt enda konstverk av allra första rang förvärvades 
emellertid under Gustaf IV Adolfs tid till antiksamlingen men 
detta liar tyvärr senare gått förlorat. De härm ed förknippade 
om ständigheterna äro så pass intressanta att de förtjäna relateras.

Det förlorade Partlienonfragnientet.

I C. F. Fredenheims anteckningar (Kgl. Bibi., avskrift i N. M.) 
läses följande:

1798, juni 14. Genom kam reraren Malmgren, mera present än 
depot från den utrikes avreste grefve Carl Axel Löwenhielm, major 
vid Svea Lifgarde, af

1. Deux morceaux des épis de la Statue de Ceres Kleusine, 
pris à Eleusis le 22 Ju in  1794.

2. Deux lampes funéraires prises dans la tombe de F Amazone 
Anthiope qui m ourut à Athènes auprès du Thesée.

3. Tête d ’un Thessalien prise à Athènes sur le temple de 
Parthenon, et du basrelief de la main de Phidias. Det sistnäm nda 
verkligen ett mycket uniquet och dyrbart stycke: det är egent
ligen ansiktet som höjt sig från grunden, och derifrån lösbrutits.

1798 Juni 18. —- —■ — Hufvudet af Phidias visades af mig åt 
Riks-Marskalken, och Gen. Amiralen Grefve Ehrensw ärd 
samt Sergel som alla voro mycket edifierade deraf. Det 
är ej så förstördt som det kunde vara såsom 500 år äldre 
än vår tideräkning, och marquerai* fullkomligt det stora 
Grekiska maneret.

Den 4 November 1799 skrifver Löwenhielm till Fredenheim :
Vous paraissez mettre de l’intérêt à ma Tête — eh bien 
je vous l’envoie. Placez la au Muséum ainsi que les 8 
médaillés si vous trouvez qu’elles vaillent la peine. C’est 
une manière comme une autre de faire passer son nom 
à la postérité — mais ce n ’est pas cette idée qui m ’a 
séduite. J ’ai voulu saisir la seule occasion de témoigner 
d ’après mes moyens, ma reconnaissance à S M. pour tous 
les bienfaits dont il daigne m ’honorer. Si vous avez des



ordres à me donner pour ¡ extérieur, je les recevrai avec 
plaisir, je pars dès que la Reine aura accouché.

Votre très hum ble serviteur
Ch. de Löwenhielm. (N. M:s arkiv).

På detta brev finnes av Löwenhielms hand antecknat följande: 
»Detta hufvud är tagit år 1794 den 2(i Julii ibland Rui- 
nerne af Parthenon i Athén. Det tillhörde Basreliefs af 
Södra sidan af Templet, som föreställde Gentaurernes 
Lapithernes och Thessaliernes krig. Dessa Basreliefs voro 
af Phidias hand.

(Se Pausanias beskrifning om Grekland). 
Förärades åt Kongl. Museum af Carl Löwenhielm den 4 
November 1799.»

Enligt en anteckning i N. M., förmodligen av Fredenheim, för
varades huvudet i fråga » uti Konungens Museum och Handteck- . 
ningsskåpet». Slutligen skriver Fredenheim  i sin dagbok att han 
den 22 jan. 1800 »visade H:s Maj:t det af Gref Carl Löwenhielm 
till Museum skänkta hufvud från basrelieferne på Minerva' tem 
pel i Athen». Efter denna tid har varje spår av detta dyrbara 
Parthenonfragm ent gått förlorat och alla efterforskningar ha varit 
förgäves.

Mindre donationer och förvärv.

Vid genomseende av kungl. brev och andra handlingar som 
förvaras i N. M:s arkiv finnes på flera ställen om näm nda gåvor 
och förvärv till antiksamlingen, ehuru dessa samtliga äro av vida 
mindre betydelse än de hittills uppräknade. Dessvärre äro också 
beskrivningarna på de inkom na föremålen ofta så ofullständiga att 
man i de flesta fall blott gissningsvis och ibland alls icke är i stånd 
att identifiera dem. Då dessutom proveniensuppgifterna för de 
enskilda konstverken böra förbehållas katalogen måste denna 
korta översikt inskränka sig till ett om näm nande av de olika 
källorna :

1789, den 11 nov. skriver Nils v. Rosenstein till konungen att 
han på en auktion inköpt »en antique Buste af kejsar Augustus, 
hvilken väl är m utilerad men kan restoreras. På Sergells till
styrkan köpte jag den för Eders Kongl. M:t och har redan af
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Regerings Rådet Zibet blifvit betald. Sergell sade at det varit 
skada om densam m a kommit till någon annan än Eders Kongl. 
M:t. Hela kostnaden var 10 Rdr. Tillika har jag enligt Sergells 
råd köpt trenne andra hufvuden men på öppet köp så at Eders 
Kongl. M:t efter behag kan behålla dem eller icke.»

(Orig. i Gustavianska samlingen i Upsala Ribliotek Vol. 39, af- 
skrift i N. M.)

1796, den 4 juli, flyttades från slottsmagasinet till Museum på 
anhållan av Fredenheim  diverse av honom »insatte m ålningar 
och dessutom Etruriske vaser och små bronser efter Cantzlirådet 
Berch.» — Vilka dessa voro är nu omöjligt att veta.
1821 skänktes av konsulatsekreteraren i Tunis frih. Carl af Wet- 

terstedt 2 antika lam por och en liten urna av lera funna 
bredvid amfiteatern vid El Jemme.

1832, den 10 mars utfärdade konung Carl Johan ett kungl. 
brev med anvisning på statskontoret till betalande av transporten 
från Marseille till Stockholm för en av svenske m inistern grefve 
C. G. Löwenhielm skänkt samling av antika m arm orpjäser. Kam
reraren vid Kungl. Museum L. J. v. Röök har över dessa upp
gjort en »Förteckning på Fragm enter af antika Grekiska Monu
m enter i m arm or, som Envoijen vid W ienska Hofvet Herr Grefve 
Löwenhielm låtit komma ifrån Troja, och skänkt Kongl. Museum».

N:o 1. En stol däruppå någon statue suttit: på plinten är en 
grekisk inskrift.

N:o 2. Cenotaphe med inskrift.
N:o 3. Liten basrelief föreställande ett fruntim mer, med in

skrift.
N:o 4. D:o en ryttare.
N:o 5. Basrelief. E tt fruntim m er sittande.
N:o 6. D:o. En m an som offrar.
N:o 7. Fragm ent av en gravvård med basrelief.
N:o 8. D:o.
N:o 9. Fragm ent av en gravvård med en genius.
N:o 10. D:o.
N:o 11. En liten basrelief med inskrift.
N:o 12. Fragm ent av en basrelief med tvenne figurer.
N:o 13. D:o.
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N:o 14. Tavla med inskrift.
N:o 15. D:o.
N:o 16. Corinthisk Capital till en pilaster.
N:o 17. D:o.
N:o 18. Fragm ent av en Console.
N:o 19. Fragment av huvudet av en mansperson.
N:o 20. Stycke av en fris hörande till en gravvård.
N:o 21. Caisse med en ros.
N:o 22. Fragm ent med en pateres.
N:o 23. Fragment med ägg.
N:o 24. Fragm ent av en gravvård.
N:o 25. Fragm ent av en gravvård med m ercuri stav och andra 

sinnebilder.
I memorial av d. 23/2 1 832 omtalas dessa 25 m arm orpjäser så

som ankomna och härstam m ande från Troas och Cyzicus.

1833, d. 18 maj, utfärdades kungl. brev angående ett anslag av 
50 rdr till inköp av en samling antika vaser (av vem näm- 
nes icke).

1836, d. 19 nov. har Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien 
i Kgl. Museum deponerat 2 huvuden i vit m arm or, funna 
på afrikanska M edelhavskusten och skänkta till Akademien 
av amiralen kom mendören Nordensköld.

1847 skänktes av H. K. H. prins Oskar 22 st. antika vaser sam
lade under en resa till Grekland.

1858 sålde kam reraren vid Kgl. Museum P. W. Grubb en antik 
m arm orbyst av en faun jäm te en kopia efter en antik byst 
för tillsamm ans 500 rdr banco. Enligt intyg av bildhug- 
garne Qvarnström och Molin var faunhuvudet »arbetat 
med en djärv och kraftig mejsel och alldeles ostridigt an
tikt, med undantag av halsen som är en m odern men väl 
utförd restauration.»

1862, d. 28 okt. skänkte grosshandlaren C. O. Levertin till m u
seum en antik byst (N. M. n:r 66).

1865 (Museiprot. 28.3) inköptes efter framlidne kam m arherren, 
friherre C. A. E. Reuterholm, en antik trefot av brons, 
för 56 rdr b:o samt fragmenter av rom erska gravstenar



för 2 rdr 20 öre, vilka konstsaker i museikatalogen fingo 
n:ren 952, 953, 954.

1866 skänktes av H. M. änkedrottning Josephine en större sam 
ling konstsaker, varibland förutom moderna föremål och 
några egyptiska antikviteter befunno sig följande: en stor 
assyrisk relief från Assliur-nasir-pals palats i Nimrud, nära 
Niniveh (N. M. 856). 8 antika bronser, däribland en ar
kaisk s. k. Apollonfigur (N. M. 307—314).

1868 skänktes av d. v. hertigen av Östergötland, prins Oskar, di
verse antikviteter från Sardes i Mindre Asien, nämligen 8 
st. kvinnliga figurer, kvinnohuvud eller fragment därav, 3 
st. vaser, 1 mindre kruka, 2 skålar, 1 amfora av röd lera, 
10 större och mindre flaskor och 6 lampor, eller tillsam 
mans 31 n:r (Museiprot. 19.5).

1870 (Museiprotokoll d. 13. 7) skänktes av konsul F. W. Spiegel
thal i Smyrna en samling antika föremål av m arm or, brons, 
terracotta och glas, till ett antal av 127 num m er enligt 
särskild förteckning i N. M:s arkiv. Vad som förlänar 
dessa föremål ett ovanligt arkeologiskt intresse är att de 
påträffats vid en av givaren föranstaltad utgrävning i Per
gamon. De närm are omständigheterna om näm nas i gåvo
brevet, som förtjänar att citeras i sin helhet.

Smyrna d. 2 Ju ly  1870.
Herrn Professor Boklund, Stockholm.

Hochgeehrter Herr!

Soeben von einer Tour nach Pergamo zurückgekehrt, beeile 
ich mich, Ihnen einige interessante Funde mitzutheilen; nicht weit 
von Pergamo liess ich einen 25 bis 30 Fiisse hohen Tum ulus 
eröffnen und fand in der unversehrten Grabkammer viele Köpfe 
und Statuetten von Terracotta, nebst 20 oder 30 gut conservier- 
ten Grab-Lampen, Münzen aus der Attalischen Zeit von Kupfer 
und Silber, und auf dem oberen Theil des Tum ulus eine voll
ständig gut conservierte weibliche Statue ungefähr 31/2 Fass hoch 
von weissen feinen Marmor in einer trauernden Stellung und auf 
einen Säulenstumpf gelehnt, die Hände über die Brust gefaben —



dieser Tum ulus befand sich in dem W einberg eines Griechen 
und bezahlte ich ihm die Summe von 10 Pfund Sterling für die 
Erlaubniss denselben zu eröffnen, dafür sollte sämmtliche Sachen, 
die ich fände mir zugehören, und bin ich mit dem Resultat sehr 
zufrieden; diese Statue und sämmtliche Terracottas mache ich 
hierm it dem Königlichen Museum zum Geschenk — die grosse 
Hitze 38 Grad Reaum ur im Schatten — hielten mich davon ab, 
meine Ausgrabungen weiter auszudehnen und werde ich in No
vember dorthin zurückkehren, um weitere Versuche anzustellen — 
die Statue kommt nächste Woche per Cameel hier an und werde 
ich sie sofort photographiren lassen und das Bild zusenden, W ün
schen sie nun, dass ich diese Statue nebst den Terracotten per 
England nach Stockholm sende oder soll Sie hier bleiben bis ein 
Kriegsschiff eintrifft und erwarte ich Ihre weiteren Ordres.

Pergamo ist nicht sehr weit entfernt von Smyrna — man fährt in 
2 Stunden mit der Eisenbahn nach Menemem, dem alten Tem- 
nos, von dorten gebraucht man 12 gute Stunden zu Pferde um 
nach Pergamo zu gelangen. Man findet dorten sehr schöne Skulp
turen und Sachen und ist dieser Ort mein Augenmerk für An
tiken und werde ich jedenfalls im Herbst weitere Ausgrabungen 
daselbst machen — was ich finde ist für das Königl. Museum 
und bitte ich nur mir gefälligst mitzutheilen auf welchem Wege 
ich diese Sache spediren soll.

Verzeihen Sie m ir hochgeehrter Herr Professor, Sie mit meinem 
Schreiben belästigt zu haben und genehmigen Sie die Grüsse

Ihres ergebenen 
F. W. Spiegelthal.

Föremålen sändes från Smyrna med fregatten Vanadis och för
des till Karlskrona, därifrån till Stockholm med ångaren Nore, 
som ankom d. 13 jun i 1870. Av de i förteckningen om näm nda 
127 pjäserna äro endast de bästa utställda offentligt i N. M. och 
om näm nda i katalogen.
1870 (nämndprot. 9. 1. 71) skänktes av protokollssekreteraren N. F. 

Sander 2 antika terracottabilder, nämligen en stående mans- 
figur från Thebe, och ett Athenahuvud, fabriksstämpel å 
grepen av ett vattenkrus.
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1871 (näm ndprot. 5.6) skänktes av m ålaren Egron Lundgren ett
stycke av en antik ornamentsfris från Palatinen i Rom.

1872 (nämndprot. 4. 3) deponerades av K. Vitterhets-, Historie- och
Antikvitetsakademien 33 st. antika föremål av terracotta, 
testamenterade till akademien av frih. B. von Beskow.

1876 (nämndprot. 12.6) inköptes på auktion efter framlidne kap
tenen B. Cronstrand 61 antika arkitekturfragm ent av m ar
mor och terracotta för ett pris av 394 kr. 65 öre. Tryckt 
förteckning finnes bland handlingarna.

1880 (nämndprot. 2. 6 och 6. 9) skänktes av svensk-norske konsuln
i Pirseus M. N. Rodocanachi en samling av 56 antika före
mål i lera och brons, enligt utförlig förteckning i Museets 
inventarium .

1881 (nämndprot. 7. 3) skänktes av d:r Carlo Landberg 344 före
mål, enligt uppgift huvudsakligen funna på feniciskt om
råde (Sidon). Förteckning bland handlingarna. Härtill 
hörde bl. a. en större glassamling som funnits vid byn 
Medjal Zavan, 2 tim m ar fr. Tyrus i en s. k. gravbrunn. 
Glasföremålen härstam m a, enligt nedlagda mynt, från kejsar 
Hadriani tid. Likaså hörde till gåvan en liten statyett av 
Harpokrates, av gott arbete. Andra föremål utgöras av 
smycken som bäras av drugerfolket, vidare mynt, terra- 
kottafragment m. m.

1881 (nämndprot. 4.4) skänktes av engelske ministern Erskine 21 
antika föremål av lera, marmor, glas och brons, samlade 
under givarens vislelse i Athén. Största intresset bland 
dessa tilldrager sig en arkaisk bronsfigur (N. M. 714). — 
Samma år skänktes av kommendören vid flottan, Ulner, 
en antik amfora hemförd från Smyrna med fregatten Va
nadis och inköptes 4 st. egyptisk-grekiska fornsaker från 
sjökaptenen C. E. Göransson (nämndprot. 4.4). Av prins 
Oskar mottog museet ett antikt lerkärl från Chios (näm nd
prot. 8. 8). Slutligen bestämdes efter underhandlingar med 
konsul M. N. Rodocanachi i Pirseus att genom honom  in
köpa en samling av 261 grekiska fornsaker, mest i terra- 
kotta till ett pris av 2,000 frcs (nämndprot. 24/1? 7/2, 4/J , 
varav hälften erlades av Rodocanachi.
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1885 (nämndprot. 1.6) skänktes av konsuln i Alger, J. A. Nord
ström, 24 n:r rom erska fornsaker från afrikanska medel
havskusten.

1886 (nämndprot. 7.5) deponerade Vitterhets-, Historie- och Anti
kvitetsakademien 204 n:r egyptiska och rom erska forn
saker, mest lam por och smärre vaser m. m.

1887 (nämndprot. 7. 10 m. fl.) deponerade Tekniska skolan 149
antika vaser, lam por m. m. i utbyte mot en deposition av 
träsnideriarbeten från N. M. Förem ålen voro ursprung
ligen inköpta för d. v. Slöjdskolan genom professor L. 
Dietrichson och härstam m a från skilda orter i Grekland.

1890 (nämndprot. 5.12 1889 och 14.3 1890) skänktes av fru A. 
Retzius, f. Hierta, ett antal arkitekturfragm ent från Italien, 
Grekland och M. Asien, samlade av kaptenen B. Cron- 
strand.

1890 (nämndprot. 3. 7) skänktes av konsuln i Larnaka (Cypern), 
mr Charles W atkins 141 vaser, terrakottastatyetter m. m. 
funna på Cypern, de flesta härstam m ande från staden Cu
rium. Till denna gåva lades av samme givare ytterligare 
82 n:r bestående av cypriska gravstenar, terrakottapjäser 
m. m. (nämndprot. 5. 12).

1892 (nämndprot. 5. 4) skänktes av generalkonsul J. A. Nordström
i Alger 5 st. föremål funna i en rom ersk grav i Cherchel.

» (nämndprot. 16. 9) överlämnades enligt testamente av framl. 
ingenjör G. M. Lamm 6 st. smärre antikviteter.

1893 (nämndprot. 15. 9 och 15. 12) skänktes av docenten S. Wide
15 fragment av en större figurgrupp, i vilken möjligen in
gått en Apollonfigur från Palatinen i Rom. Fyndorten 
anges närm are i brev från givaren till intendenten d. 6 
sep t., 5 dec. o c li 19 dec. 1893.

1894 (nämndprot. 12. l) skänktes av prins Oskar Bernadotte 10
st. vaser och smärre antikviteter förvärvade i Grekland.

1895 (nämndprot. 11. l) deponerades av Statens Ilistor. Museum
ett antikt satyrhuvud av vit m arm or (inv. n:r 9532) skänkt
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av prof. Ernst Åberg och enligt uppgift funnet vid Eljem
1 Tunis 1849.

1895 (nämndprot. 13. 9) inköptes genom professor S. W ide 7 an
tika vaser och 1 Tanagrastatyett för ett pris av 500 frcs, 
varjämte som gåva av samme person överlämnades 3 vaser.

1896 (nämndprot. 17.4) skänktes av docenten L. Kjellberg en
större lekytlios.

1896 (nämndprot. 18. 9) inköptes genom amanuensen F. R. Martin
2 st. grekisk-egyptiska porträtthuvuden i vaxmålning från 
Faijum  och 4 st. porträtthuvuden i gips från El Kargeli för 
en summa av tillsammans 700 kr.

1898 (nämndprot. 12. 4) inköptes genom doc. L. Kjellberg en antik 
s. k. ögonskål.

1901 (nämndprot. 5.7) inköptes genom doc. L. Kjellberg två terra-
kottasarkofager av s. k. Klazomenätyp. (Två fragment 
hörande till den större sarkofagen inköptes 1903).

1902 (nämndprot. 15. 12) inköptes genom doc. L. Kjellberg 2 st.
antika marmorreliefer från Sardes. Avbildning av den ena 
reliefen, en s. k. dödsmåltid, i årsberättelsen för 1902, 
sid. 7.

1909 (nämndprot. 21. l) skänktes av doc. L. Kjellberg en samling 
(l4  n:r) arkaiska dekorationsfragment m. m. av terrakotta 
funna vid en av framlidne konung Oscar II m. fl. bekostad 
utgrävning vid Larissa i Mindre Asien.

Några enstaka föremål av ringa betydenhet, som under årens 
lopp blivit inköpta eller skänkta till museet, hava här icke blivit 
upptagna. Två antika skulpturer av intresse, den ena en Sa- 
rapisstatyett (»Pluto»), skänkt av konung Karl XV (n:r 40), den 
andra ett m yroniskt atlethuvud (n:r 59), skänkt av kyrkoherde 
Ekdahl, ha icke heller kunnat infogas i ovanstående översikt, 
enär datum för deras inkomm ande i museet icke kunnat bestäm 
mas. Närmare uppgifter angående de enskilda föremålens pro
v e n ie n s  m åste  fö rb eh å lla s  k ata logen .
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