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lingarnas omfattning å ena sidan och det för dem anvisade u t
rym m et å den andra; varav framgått, att det nuvarande tillståndet 
vore ohållbart och att en tillfredsställande lösning av denna fråga 
redan under den allra närm aste framtiden av högsta behovet på
kallad. För att avhjälpa detta har från Nationalmusei sida fram 
hållits den utväg att även bottenvåningen i Nationalmuseibygg- 
naden, som disponeras av det under Kgl. Vitterhets-, historié- och 
antikvitetsakadem iens inseende ställda Statens historiska museum, 
skulle upplåtas för Nationalmusei konstavdelning. Härför talade 
särskilt den omständigheten att näm nda akademi förklarat sig 
villig att för ändam ålet avstå dessa lokaler, alldenstund desamma 
vore alldeles otillräckliga för de under akademiens inseende ställda 
statssam lingarna, under förutsättning att akadem ien för sina sam 
lingar erhölle en lokal, som till läge och utrym me kunde befin
nas fullt tillfredsställande.

Såsom en följd av dessa stora m issförhållanden tillåter jag 
mig att beteckna Eders Kgl. Maj:ts nådiga beslut av den 28 
februari 1913, varigenom chefen för Kgl. ecklesiastikdepartem entet 
bemyndigades tillkalla högst fem sakkunniga för att dels utarbeta 
en mera detaljerad plan för de i nationalm useum  förvarade konst
föremålens anbringande och ordnande, ävensom förslag till den 
i stadgarna för museet om förmälda grundplan för samlingarna, 
dels ock, då anledning funnes att antaga, att för förverkligandet 
av en dylik, jäm väl framtida behov avseende grundplan erfordra
des vissa om ändringsarbeten inom nationalm useibyggnaden och 
möjligen även tillbyggnad till densamma, i sistberörda hänseende 
åstadkom m a nödig utredning och därefter framlägga de förslag 
jäm te kostnadsberäkningar för deras genomförande, som av u t
redningen kunde föranledas.

I enlighet härm ed uppdrog chefen för sagda departem ent dels 
åt undertecknad överintendent och chef för Nationalmuseum, in 
tendenten vid Nationalmuseum Anders Georg Göthe och konstnären 
Richard Bergh att utarbeta berörda detaljerade plan ävensom 
förslag till grundplan för samlingarna, dels ock åt undertecknad, 
konstnären R. Bergh och överintendenten Carl Oscar Möller att 
verkställa utredning angående behövliga om ändringsarbeten och 
möjlig tillbyggnad å museibyggnaden samt att framlägga därav 
föranledda förslag jäm te kostnadsberäkningar.



Efter upprepade överläggningar härom kunde de sakkunnige, 
som för verkställande av erforderlig teknisk utredning och upp
görande av kostnadsförslag anm odat hovintendenten arkitekten 
Gustaf Lindgren att medverka, redan den 3 april s. å. avlämna 
sitt betänkande. Till stor del berodde detta på den gynnsamma 
omständigheten — vilket här må tacksam t erkännas — att kom
mitténs ledamot konstnären Richard Bergh framlade ett utförligt 
förslag till de förändrade anordningar, som voro av nöden, till 
vilket de sakkunnige i huvudsak anslöto sig.

Såsom av de sakkunniges betänkande framgår delade de den av 
museichefen så många gånger fram hållna åsikten att ett av de 
förnämsta villkoren för att konstsam lingarna skulle fortfarande 
få tillräckligt utrymme i museibyggnaden vore, att den nedre vå
ningen i museet upplätes för dem. Det är på sin plats att här 
göra några utdrag ur motiveringen härför:

Av statsrådets ovannäm nda skrivelse framginge, att chefen för 
ecklesiastikdepartementet ansåge nationalmuseibyggnaden kunna 
framgent bibehållas för statens konstsam lingar och för detta än
damål borde nogare avpassas och i mån av behov vidare utveck
las. De sakkunnige förklarade sig helt och hållet dela denna åsikt. 
Nationalmuseibyggnaden har, heter det, alltigenom karaktären av 
ett konstmuseum och skulle aldrig i sin helhet — oavsett den yttre 
stilen, som är helt och hållet ett konstm useums — kunna med 
fördel apteras till historiskt museum, då ett sådant måste upp
föras med hänsyn till detta särskilda ändam ål och enligt modern 
museiteknisk uppfattning, på grund av de många olika tidsepoker 
det även arkitektoniskt sett skall illustrera, fordrar en helt annan 
och omväxlingsrikare grundplan än denna strängt symmetriska 
byggnad har att erbjuda.

Då härtill komme att enligt fackmännens enstämmiga åsikt 
Statens historiska museum borde förläggas i närheten av Nor
diska museets byggnad på Kgl. Djurgården, kunde Nationalmusei- 
byggnadens användning för detta ändamål anses fullkomligt ute
sluten.

Såsom ytterligare skäl för konstsam lingarnas bibehållande i den 
nuvarande byggnaden anförde de sakkunnige det utomordentligt 
gynnsamma, på en gång ståtliga, iögonfallande och centrala läget, 
till vilket någon motsvarighet icke num era skulle kunna uppnås,
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samt att kronan vore ägare till ett parkom råde invid museet, som 
erbjöde fördelaktig plats för dess utvidgande och som icke rim 
ligtvis kunde användas till annat byggnadsändam ål; och förklarade 
sig de sakkunnige vara övertygade om att den vackra och m onu
m entala byggnaden, med de successiva förändringar och tillbygg
nader, som de föreslogo, skulle kunna småningom förvandlas till 
ett fullt m odernt och för en lång framtid bestående konstpalats 
med en synnerligt klar och redig plan.

De sakkunnige övergå därefter till en historisk fram ställning av 
lokalförhållandena inom museibyggnaden. Därur må följande u t
drag här göras:

Det torde vara väl bekant, att behovet av förbättrade och u t
vidgade lokaler för Nationalmusei konstavdelning länge gjort sig 
gällande och år från år blivit allt mera trängande. Vid inflytt
ningen 1866 rymdes de dåvarande samlingarna väl i de för dem 
upplåtna lokalerna. Något då obehövligt utrym me fanns dock 
knappast, även om anordnandet i en eller annan detalj kun
nat utan olägenhet göras m indre spatiöst. Under de förflutna 
47 åren hade ingen ökning av det åt samlingarna anvisade ut
rym m et ägt rum , med undantag därav att de lokaler, som in
till 1884 voro upplåtna för Kgl. livrust- och klädkam m aren, ställ
des till förfogande för mottagande av statens konstslöjdsamlingar, 
som genast fyllde hela det disponibla utrymmet. Under tiden 
hade alla samlingarna inom konstavdelningen högst betydligt 
ökats, såsom de sakkunnige i övertygande sifferuppgifter visade.

Av dessa framgår att skulptursamlingen blivit mer än fördubb
lad, att samlingen av oljemålningar blivit i det allra närm aste 
fördubblad, att m iniatyrsamlingen från en ringa början vuxit till 
ett m ångdubbelt omfång, att handtecknings- och gravyrsamlingarna 
blivit mer än fördubblade och att konstslöjdsamlingen, som till 
större delen nybildats inom museet, nått en högst ansenlig u t
veckling, varvid anm ärktes att av de av konung Carl XV testa
m enterade samlingarna av konsthantverk fortfarande omkring
2,000 n r kvarstode å Ulriksdal.

Redan omkring 1885 hade utrym m et varit starkt anlitat och 
delvis otillräckligt.

F rån och med år 1902, säga de sakkunnige, återkomm er detta 
ämne årligen i museichefens berättelser under uttalande av djupa



bekymm er över de rådande förhållandena. Svårigheterna att på 
ett något så när tillfredsställande sätt anordna de stora samlin
garna i de för dem anvisade små lokalerna, heter det sålunda i 
årsberättelsen för 1906, »hade under tiden på betänkligt sätt ökats: 
statens konstsam lingar lida under detta tillstånd. Konstforsk
ningen berövas en del av sitt material, som endast med svårighet 
kan studeras i de illa belysta vindsrum men, och allmänheten 
saknar i m useisalarna konstverk, som den lärt sig uppskatta och 
glädjas åt under åratal.»

Hittills hade, fortsätta de sakkunnige, dessa högst behjärtans- 
värda och väl motiverade fram ställningar icke kunnat föranleda 
någon Eders Kgl. Maj:ts åtgärd, enär frågan om nybyggnad för 
Statens historiska museum ännu icke funnit sin lösning. Vid 
detta förhållande, fortsätta de sakkunnige, torde det vara nödvän
digt att tillse, om icke det hittillsvarande utrym m et inom konst
avdelningen skulle kunna på ett fördelaktigare sätt utnyttjas ge
nom vidtagande av ändamålsenliga förändringar i byggnaden.

I överensstämmelse härm ed hemställde de sakkunnige, även där
vid anslutande sig till det ovan näm nda av konstnären Richard Bergh 
framlagda utförliga och om stor sakkunskap vittnande förslaget, 
att omdaningen av Nationalmuseibyggnaden och därmed följande 
förändrad installering av dess konstskatter m åtte försiggå succes
sivt under tre på varandra följande perioder.

Enligt denna plan skulle under åren 1913—16 en del mer och 
mindre ingripande förändringar göras i den nuvarande byggnaden, 
varigenom densammas resurser i så hög grad som möjligt utnytt
jades, dels under det följande decenniet en tillbyggnad uppföras, 
för vilken plats redan funnes i statens ägo. Utrym mesförhållan
dena skulle därmed gradvis förbättras ocli i början av det tredje 
decenniet svenska statens konstskatter vara installerade i ett rym 
ligt och dem i allo värdigt hem, som vore ägnat att främja fol
kets konstintresse, smaken och skickligheten hos konstnärer och 
konsthantverkare samt den vetenskapliga forskningen på konst
området. De, när man såge till slutsumm an, dryga kostnaderna, 
skulle bliva för statsbudgeten mindre betungande, därigenom att 
de fördelades på en lång följd av år. Dessa kostnader uppginge 
i alla fall till synnerligen måttliga belopp vid sidan av dem som 
skulle erfordras för uppförande på annan lämplig plats av ett
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nytt konstmuseum, avsett att ersätta den m onum entala och 
vackra nationalmuseibyggnaden och därtill motsvara tidens ökade 
krav.

Genom planens genomförande i dess helhet bleve den nationella 
delen av konstsam lingarna särskilt framhävd, och det vore där
igenom lättare att förstå att Sverige ägt och ägde en hög konst
odling och vore att betrakta som ett konstland av rang. Helt visst 
skulle museet också därigenom komma närm are vårt folks hjärta 
och få en nationellt uppfostrande betydelse.

Vad kostnaderna beträffade ansågos dessa för de under den 
första perioden (1914—1916) ifrågasatta arbetena kom ma att er
fordra ett belopp av tillsammans 350,000 kronor.

Sedan Eders Kgl. Maj:t täckts till 1913 års riksdag framlägga 
nådig proposition i huvudsaklig enlighet med detta sakkunniges 
förslag och riksdagen bifallit detsamma, har Eders Kgl. Maj:t 
enligt skrivelse av den 4 juli 1913 till Kgl. statskontoret funnit 
gott

dels fastställa de i ärendet framlagda ritningarna för utförande 
av nu ifrågavarande ändringsarbeten inom nationalm useibyggna
den att lända till efterrättelse vid arbetets utförande, med rätt 
för överintendentsäm betet att, i samråd med de i ärendet till
kallade sakkunniga, vidtaga sådana smärre ändringar i det upp
gjorda förslaget, som kunde befinnas lämpliga och ej ökade den 
beräknade kostnaden,

dels ställa det av riksdagen på extra stat för år 1914 anvisade 
anslagsbeloppet, 112,000 kronor, till överintendentsämbetets förfo
gande för därmed avsett ändamål,

dels ock anbefalla statskontoret att av sistberörda belopp redan 
under år 1913 på rekvisition tillhandahålla överintendentsäm betet 
för arbetets snara igångsättande en summa av intill 49,500 kro
nor att efter ingången av år 1914 gottgöras utav ovanberörda, för 
sagda år anvisade extra anslag.

Arbetet med om ändringarna togo därefter sin början, sedan över
intendentsäm betet gjort anmälan härom, vilket skedde i slutet av 
år 1913. Den 15 december avstängdes alla de mot norra fasaden 
i våningen två trappor upp belägna salarna och rum m en för all
mänheten, ävensom de utmed gamla svenska salen vettande k a 
binetten fram till kupolsalen. Tyvärr tog detta arbete så lång
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tid i anspråk att endast kabinetten innanför den franska salen 
kunde öppnas i början av juni 1914, under det att de övriga rum 
men från och med den gamla s. k. Ehrenstrahlska salen höllos 
och fortfarande hållas stängda, enär de måste användas såsom 
magasin för de tavlor som för om ändringsarbetets fortsättande 
måst nedtagas från väggarna i kupolsalen och den s. k. gamla 
svenska salen med närliggande kabinett, vilka samtliga voro ut
rym da den 12 juni. Här skulle nu bland annat ljusöppningarna i 
taken göras större för bättre belysnings erhållande, samt repara
tioner och ommålning företagas i enlighet med de sakkunnigas 
förslag. Samtidigt utökades fönsteröppningarna å norra sidan 
av övre trapphallen, där enligt samma förslag större och smärre 
svenska målningar från 1800-talets midt skulle upphängas och 
lämpliga skulpturverk från samma tid uppställas. Nödvändigt 
torde dock bliva att endast sparsam t använda denna hall för 
m ålningar och i all synnerhet undvika anbringandet av smärre 
sådana därstädes, på det icke den m onum entalt arkitektoniska 
hållning hallen nu äger och av byggnadens arkitekt är avsedd att 
äga må därav lida. Samtliga dessa arbeten voro dock ej avslu
tade vid årsskiftet.

Hittills har om ändringsarbetet ej fortskridit i det tempo som 
i förslaget förutsatts, vilket till någon del får tillskrivas det ut
brutna kriget, som vållat svårigheter för transporten av i utlandet 
beställda materialier. Värre är dock, att frågan om ny byggnad 
för Statens historiska museum ej under året kom mit närm are sin 
lösning. Så länge den frågan kvarstår olöst, kom m er utrymmes- 
frågan för statens konstsam lingar alltid att förbliva i det förtviv
lade läge, varuti den befunnit sig sedan tiotal av år tillbaka. En 
snar lösning av frågan om ny byggnad för Statens historiska m u
seum är lika oeftergivlig för detta museum som för Nationalm u
seum. Detta vågade jag fram hålla redan i m ina första under
dåniga berättelser över statens konstsam lingars tillväxt och för
valtning, och jag känner det som en bjudande plikt att göra det 
även i denna årsberättelse, som är min sista.

År 1914 kan med allt skäl betraktas som ett lyckoår för Na
tion almusei samlingar, ty penningmedel för konstförvärv ha i rik t
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m ått inström m at och direkta gåvor av konstverk likaså. I förra 
avseendet är i främsta rum m et att näm na de belopp som av 
Eders Kgl. Maj:t anvisats för inköp å den Baltiska utställningen 
i Malmö år 1914. I slutet av år 1913 ingav chefen för utställ
ningens konstavdelning professor Oscar Björck en anhållan om 
nådigt tillstånd att anordna ett penninglotteri, av vars beräknade 
nettobehållning, 250,000 kronor, Nationalmuseum skulle erhålla
125,000 kronor, att användas till inköp å utställningen av där ex
ponerade arbeten av svenska eller utländska konstnärer. I un 
derdånig skrivelse av den 8 december 1913 tillstyrkte jag med 
anledning härav på det varmaste det väckta förslaget, då Natio
nalm useum  genom detsamma skulle, utan att statsmedel behövde 
tagas i anspråk, riktas med framstående m oderna konstverk och 
vårt folk därm ed sättas i tillfälle att, bättre än vad hittills varit 
fallet, erhålla en välbehövlig inblick i den samtida konstutveck
lingen utom vårt lands gränser. Då intresset för konst, glädjande 
att säga, vore i våra dagar i stigande även inom folkets breda lager, 
glädjande icke m inst därför att det vittnade om en stigande kultur, 
vore det en oavvislig plikt att på allt sätt söka tillgodose detsamma. 
Men även från en annan sida sett borde vi taga vara på det av 
professor Björck givna uppslaget. De utländska stater, som kom- 
me att deltaga i utställningen, kunde icke göra detta utan direkta 
ekonom iska uppoffringar och detta deltagande skulle nog även 
förorsaka de enskilda utställarna kännbara utgifter. Deras bered
villighet att det oaktat antaga vår inbjudning ålade oss nästan 
som en skyldighet att något så när hålla dem skadeslösa. När 
utlandet inbjudit vårt land till deltagande i en internationell 
konstutställning, vidtoges av det inbjudande landet — i regel åt
m instone — åtgärder för att de utställande konstnärernas verk 
komme att till någon del stanna i landet, särskilt i dess museer. 
Även vi borde känna oss ha en sådan förpliktelse, och därtill 
läm nade det av professor Björck givna uppslaget ett ypperligt 
tillfälle att utan uppoffringar från statens sida fullgöra.

Sedan utställningsstyrelsens förvaltningsutskott förklarat sig icke 
hava något att erinra mot det gjorda förslaget, vilket tillstyrktes 
även av Eders Kgl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län, 
täcktes Eders Kgl. Maj:t enligt nådigt brev av den 28 febr. 1914 
bifalla ansökningen.
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Enligt meddelande från utställningslotteriets vederbörande hade 
emellertid efter dragningen ett överskott, som då uppgick till 
m inst 15,000 kronor, uppstått å näm nda lotteri. Då de ovan 
näm nda 125,000 kronorna nästan uteslutande använts för inköp 
av målningar, skulpturverk och teckningar men ej räckt till nö
diga förvärv av konsthantverk, då för dylika förvärv Natio
nalmuseum ägde ett årligt anslag av endast 4,000 kr., vadan en 
väl behövlig komplettering av samlingens äldre bestånd vore i 
hög grad önskvärd, och då den Baltiska utställningen erbjöd rik 
liga tillfällen härtill, ingick jag den 26 augusti 1914 med under
dånig framställning, att, enär i planen för näm nda lotteri funnes 
intagen den föreskriften, att, därest vid lotteriets avslutande något 
överskott förefunnes, detsam ma skulle användas till ändam ål som 
av Eders Kgl. Maj:t bestämdes, Eders Kgl. Maj:t täcktes av det 
dåvarande överskottet anvisa ett belopp av intill 12,000 kronor 
att i enlighet med gällande bestämmelser för inköp till National
museum användas till förvärvande å Baltiska utställningen av 
alster av m odernt konsthantverk; vilket Eders Kgl. Maj:t i nådigt 
brev av den 17 september s. å. biföll.

Nationalmuseum disponerade således för inköp å den Baltiska 
utställningen ett belopp av tillsamm ans 137,000 kronor och blev 
därm ed utställningens största kund. Vilka inköp gjorts för dessa 
medel, framgår av den i det följande avgivna redogörelsen för 
samlingarnas tillväxt under året. Någon ekonomisk redovisning 
för de baltiska utställningsm edlens användning har dock ej kunnat 
ingå i 1914 års räkenskap, alldenstund utställningen, genom vars 
vederbörande utbetalningarna skett, först den 7 febr. 1915 in
kom mit med redovisning härför.

Enligt skrivelse av den 28 februari 1914 från A.-B. H. Bukow- 
skis konsthandel har bolaget förbundit sig att dädanefter, så 
länge bolaget äger bestånd, till Nationalmuseum  årligen överlämna 
fem procent (5 %) av bolagets nettovinst för föregående år, dock 
m inst femtusen kronor, för att av m useet användas till inköp av 
antik konst eller konstindustri; skolande beloppet ifråga till m u
seet överlämnas så snart balansräkningen för året blivit veder
börligen fastställd samt nettovinsten sålunda fixerats. För detta



frikostiga, om stor välvilja för museet vittnande erbjudande har Na- 
tionalm usei näm nd till bolagets styrelse framfört sitt varm aste tack.

Bland de många, som under året direkt skänkt konstverk till 
Nationalmuseum, är i främsta rum m et att näm na föreningen Na- 
tionalm usei vänner, som under H. K. H. Kronprinsens ord
förandeskap fortfarande visar Nationalmuseum livligt intresse. För 
dessa gåvor redogöres närm are i det följande. Här må endast 
näm nas, att inköpet av den Bielkeska paradsängen från Ture- 
holm  ej kunnat ske, därest icke avsevärt bidrag läm nats av för
eningen. Av det belopp som ifrågavarande praktpjäs betingade 
— 21,000 kronor — bidrog föreningen med icke m indre än 
13,500 kr. Detta bidrag kunde läm nas tack vare gåvor av fru 
konsulinnan Maria Ekm an, f. d. konsuln Johan Ekm an och in 
genjören C. R. Lamm, vilka skänkt föreningen respektive 5,000
5,000 och 1,000 kr.

Härjäm te har föreningen i gåva överlämnat andra konstverk, 
som den under året inköpt, till ett sammanlagt pris av 15,292 
kr. 50 öre, av vilken summa löjtnanten Torsten Ax:son Johnson 
bidragit med 2,165 kr.

För övriga givare och gåvor redogöres närm are i det följande.



Sa mi in garna.
S k u lp t t i r s a in l in g e n  (avdelningsföreståndare intendent Göthe) 

har ökats med 14 nr, varav 7 genom köp och 7 i gåva.

A.Köp.
Maj 2. Lindberg, J. Erik, svensk, f. 1873:

» 18.

Sergel-plakett (l ex. i silver, 1 i brons), beställd av 
akadem ien för de fria konsterna till firande av 100- 
årsdagen av J. T. Sergels död, sign. Erik Lindberg. N. 
M. nr 1065.
Milles, Carl, svensk, f. 1875:

»Dans», hög relief i blåoxiderad brons. N. M. nr 
1067.

» » Gaul, August, tysk, f. 1869:
Huvud i brons, studie till en Merkur. N. M. nr 

1068.

Nov. 4. Posch, Leonard, tysk österrikare, f. 1750, f  1831: 
Porträtt i järnm edaljong av preussiske generallöjt

nanten G. J. D. Scharnhorst (f. 1755, t  1813), sign. 
Posch f. N. M. nr 1071.

» » Sörensen-Ringi, Harald, svensk, f. 1872, f  1912:
Porträtt i gipsrelief av skulptören Per Hasselberg, 

sign. Harald Sörensen-Ringi 1895. N. M. nr 1072.

» 23. Rodin, Auguste, fransman, f. 1840:
»Den uppvaknande menniskan» (»L’homme qui 

s’éveille» eller »L’Age d’airain»), manlig helfigur i brons, 
sign. Rodin. N. M. nr 1078.

Dec. Sergel, J. T., svensk, f. 1740, f  1814:
Porträtt i gipsmedaljong av okänd herre (magistrats- 

medlem i Stockholm?), sign. Sergell 1767. N. M. nr 
1074. Avgjutning efter en medaljong i (gamla) rådhu 
set i Stockholm.
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B. Gåvor.

Mars 4. Av fru Sophie Favre, född Schönow:
Fogelberg, B. E., svensk, f. 1786, f  1854:
Porträtt i gipsmedaljong av skulptörens fader gelb- 

gjutaren Fogelberg. N. M. nr 1063.

Porträtt i gipsmedaljong av skulptörens moder Maria 
Lind. N. M. nr 1064.

Jun i 6. Av greve Axel Ridderstolpe på Fiholm :
Sergel, J. T., svensk, f. 1740, f  1814:
Porträtt i gipsmedaljong av grevinnan Eleonora Lo

visa Antoinetta Dohna, gift Ridderstolpe (f. 1753, f  
1817). N. M. nr 1066. Avgjutning efter gipsoriginalet 
på Fiholm.

Ju li 6. Porträtt i gipsbyst av riksrådet friherre Karl Johan 
Ridderstolpe (f. 1719, f  1785), sign. S. f. 1785. N. M. 
nr 1069. Avgjutning efter m arm ororiginalet på F i
holm.

Okt. 10. Av anonym  givare:
Bourdelle, Emile Antoine, fransm an, f. 1861:
Porträtt, ansiktsmask, i bränd lera av franske skå

despelaren Coquelin d. ä., sign. Bourdelle. N. M. n r 
1075.

» » Porträtt av franske m ålaren J. A. D. Ingres, hyst i
brons, sign. Emile Antoine Bourdelle. N. M. nr 1076.

» » Apollo, huvud i brons, sign. Emile Antoine Bourdelle.
N. M. nr 1077.

Tillväxten under året består huvudsakligen i m oderna arbeten; 
dock förtjänar påpekas, att museet ökat sin vackra samling 
av Sergelska porträttarbeten med tre num m er: en byst och två 
medaljonger i gips. Genom välvilligt tillmötesgående av greve 
Axel Ridderstolpe på Fiholm  samt magistraten i Stockholm har 
museet nämligen fått tillstånd att låta taga avgjutningar av de 
Sergelska original, som befinna sig i deras ägo. Ett av dessa,
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medaljongen i Stockholms rådhus, som fram ställer porträttet av 
en okänd herre (magistratsledamot?) (Pl. l), har speciellt intresse 
därför, alt det är daterat 1767 och således modellerat redan samma 
år den då 27-årige Sergel reste ut till Italien. Man känner näm 
ligen blott få porträttarbeten från denna ungdomsperiod (Adel- 
crantz’, föräldrarnas, C. J. Cronstedts, Bolanders och några få till).

Pl. 1. PORTRÄTT I GIPSMEDALJONG.
O känd herre a f J. T. Sergel. D iam . 58 cm .

Sammanlagt äger nu museet icke m indre än 66 av Sergels inemot 
200 kända porträttm edaljonger samt 30 av hans byster, av vilka 
ett 40-tal äro kända. Men i betraktande av det icke allenast 
konstnärliga utan också historiska värde som dessa den snillrike 
skulptörens porträttarbeten äga, är museet fortfarande angeläget 
att öka sin samling och är därför tacksam t för alla de nya upp
lysningar, eventuella ägare kunna läm na om dylika verk, även-
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PI. 2. DEN UPPVAKNANDE MÄN
NISKAN.
B ronsstaty av A uguste Rodin.
H. 180 em .

som för tillåtelsen att få eller 
självt låta taga avgjutningar, så
som nu skett vid ett par till
fällen under 1914.

Bland de m oderna svenska 
arbetena bör i främsta rum m et 
fram hållas Carl Milles’ på Bal
tiska utställningen inköpta hög
relief »Dans», den i ett slags sir
ligt arkaiserande stil utförda bil
den av en ung dansande kv inna . 
Den smidigt och elegant model
lerade och sedan i brons gjutna 
bildens verkan förhöj es y tter
ligare av den vackra oxidering 
i blått som konstnären låtit bron
sen undergå — en procedur 
som är konstnärens hemlighet.

Den utländska skulpturen re
presenteras av det nutida F rank 
rikes två m åhända allra främ sta 
nam n : Auguste Rodin och Emile 
Antoine Bourdelle.

Rodins arbete är den från sam 
lingarna i Paris, Berlin, W eimar, 
Köpenhamn m. fl. ställen väl be
kanta bronsfiguren, som än kal
lats »L’Age d'airain» (PL 2), än 
»L’Homme des prem iers âges» 
och som är det arbete, varmed 
den världsberömde konstnären 
egentligen först slog igenom och 
gjorde sig ett namn. Den utställ
des första gången i gips på 1877 
års salong och i brons på sa
longen 1880. Som motiv är den 
ett slags manligt motstycke till 
Per Hasselbergs endast några år
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yngre (1880 —8l) »Snödroppen», d. v. s. den skildrar m änniskans 
uppvaknande till medvetet liv. »L’homme qui s’éveille» är också 
den titel som statyn liar i katalogen till Rodin-utställningen 1900. 
Den är ett första praktprov på m ästarens livfulla realism, hans 
energiska, friska, mångfacetterade behandling av formen och ytan.

Pl. 3. PORTRÄTT, ANSIKTSMASK I BRÄND LERA, AF COQUELIN D. Ä.
Av E. A. B ourdelle. H. 22. Gåva av anon ym  givare.

Bourdelle, 21 år yngre än Rodin och en tid dennes lärjunge 
och medarbetare, har vunnit sin största berömmelse genom en 
underbart gripande Beethovenbyst samt genom sina plastiska de- 
korationsbilder i »Theåtre des Champs Elysées» i Paris. Här i 
Nationalmuseum har han blivit representerad av tre mindre ar
beten, som dock alla uppenbara en plastiker av ovanligt kraftfull 
art. Rentav väldig är denna konst i »Ingres», ett fantasiporträtt, 
som dock mera ger ett uttryck för Ingres’ starka härskarperson
lighet än för målarens strängt klassiskt behärskade konst.

August Gaul slutligen (f. i Grossanheim vid Hanau 1869 och 
lärjunge av Reinhold Begas), som gjort det arkaistiskt stiliserade

*> ,
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PI. 4. PORTRÄTT, BYST I BRONS, AV J. A. D. INGRES.
Av E. A. B ourdelle. II. 83. Gåva av anon ym  givare.

huvudet av en Merkur, är en konstnär som väl får anses som 
Tysklands förnämste djurskulptör för närvarande.
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T a v e ls a m li i ig e n  (Göthe) har ökats med 58 nr, därav 18 ge
nom köp och 40 i gåva. Av dessa ha med hnvndsamlingen 
(»galleriet») i Nationalmuseum införlivats 32 nr, med samlingen av 
miniatyrer, pasteller m. m. 3 nr; 23 ha överförts till förrådet.

A. Köp.
Febr. 5. Bauer, John, svensk, f. 1882:

»Prinsessan och trollen», akvarell, sign. John Bauer 
1913. N. M. tavelsamlrs kat. Bih. nr 363.

»Broder St Martin och de tre trollen», akvarell, sign. 
John Bauer 1913. N. M. tavelsamks kat. Bih. nr 364.

» » Gallén-Kallela, Axel, finne, f. 1865:
Porträtt i bröstbild av konstnärens mor, oljemålning 

å duk, sign. Axel Gallen-Kallela 1896. N. M. nr 1773.

April 4. Acke (Johan Axel Gustaf Andersson), svensk, f. 1859: 
Porträtt i helfigur av författaren Verner von Hei- 

denstam, oljemålning å duk, sign. Acke. Naddö 1911. 
N. M. nr 1774.

» » Bourdon, Sehastien, fransman, f. 1616 (?), f  1671:
Självporträtt i midjebild, oljemålning å duk. N. M. 

nr 1780.
Maj 2. Norrman, Herman, svensk, f. 1864, f  1906:

Interiör med porträtt av konstnärens mor, oljemål
ning å duk, sign. (bakpå) JI. Norrman. N. M. nr 1781. 
U n gd o m sarb ete.

» » Dahl, Mikael, svensk, f. 1656, f  1743:
Porträtt i bröstbild av lord L. G. Dartm outh (f. 1648,. 

f  1691), oljemålning å duk. N. M. nr 1782.
» 18. von Rosen, J. Georg O., svensk, f. 1843:

Gammal Sörmlandshonde, porträtt i bröstbild, olje
målning å duk, sign. G. von Rosen f. N. M. nr 1785.

» » Lindman, Axel, svensk, f. 1848:
Blommande äppelträd, Barbizon, oljemålning å trä. 

sign. A. Lindman. B— n 1877. N. M. nr 1786.
Gata i Fréjus, oljemålning å trä, sign. Frejus---- 78,

N. M. nr 1787.
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Maj 2. Arborelius, Olof P. U., svensk, f. 1842:
Blommande hägg, oljemålning å duk, sign. Olof Ar

bor elius. N. M. nr 1788.

» » Arosenius, Ivar, svensk, f. 1878, f  1909:
Livet ocli döden, akvarell, sign. I. A. 05. N. M. ta- 

velsamks kat. Bih. nr 365.

» » Hammershöj, Vilhelm, dansk, f. 1864:
Interiör; en gammal dam sitter i en soffa, oljemål

ning å duk. N. M. nr 1789.
» >> Leibl, Vilhelm, tysk, f. 1844, f  1900:

Porträtt i bröstbild av tyske kemisten J. Jais, olje
målning å duk, målad 1885. N. M. nr 1790.

» » Oberländer, Adam, tysk, f. 1845:
Hemfärd från m arknaden, oljemålning å koppar, sign. 

A. Oberländer. N. M. nr 1791.

Ju li 6. Okänd (tysk?) målare, 1600-talets mitt:
Porträtt i bröstbild av översten och residenlen i 

svensk tjänst »Johan Ärenden» (von Arendten, f  16891, 
oljemålning å duk. Förr. nr 335. Gripsh. nr 1864.

Sept. 12. Golo vine, Alexander Jakolevitsch, f. 1863, ryss:
Porträtt i hel figur av ryske skådespelaren W arlamotf, 

temperamålning å duk, sign. A. Golovine (med ryska 
bokstäver). N. M. nr 1794.

Nov. 4. W ilhelmson, Karl V., svensk, f. 1866:
Kyrkfolk i båt, motiv från Fiskebäckskil, oljemålning 

å duk, sign. C. Wilhelmson. N. M. nr 1796.

B. Gåvor.

Jan. 10. Av m ålarinnans arvingar:
Sparre, Emma J., friherrinna, svenska, f. 1851, f  

1913:
Karl IX:s sängkammare på Gripsholm, oljemålning å 

duk. Förr. n:r 315.
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April 4. Av framl. professor P. F. W ahlberg i testamente (dat. 
d. 15 Febr. 1872) följande 20 oljemålningar:

Plagemann, Arnold A., svensk, f. 1826, f  1862:
Lotsbåt på ön Texels redd (Nordsjön), duk, sign. 

Arnold Plagemann 54. Förr. nr 316.

» » Dahlström, Karl Andreas, svensk, f. 1806, f  1869:
Bonde insomnad vid matsäcken, duk, sign. C. A. D. 

Förr. nr 317.

» » Hinz, J. Georg, tysk, f  efter 1670:
Ett ölglas och nötter, duk, sign. Georg hinz fe A, 

1665. Förr. nr 318.

» » Thiele, Johan Alexander, tysk, f. 1685, f  1752:
Landskap med berg och vatten, trä, sign. J. A. Thiele 

fe 17W. Förr. nr 319.

» » Pilo, Karl Gustaf, svensk, f. 1711, f  1793:
Döda rapphöns, trä, sign. Peint par Pilo peintre du 

Roy clievalier de l ordre de Wasa. N. M. nr 1775.

> » Etzdorf (Ezdorf), Johan Kristian, tysk, f. 1801, f  1851:
Strandparti på Island, duk, sign. Ezdorf. Förr. nr 

320.
» » van der Neer, Aart, holländare, f. 1634, f  1677. Kopia?

Holländskt landskap i m ånsken,.by vid vatten, duk, 
sign. AVN. Förr. n r 321.

» » Okänd italiensk konstnär:
Grodor, törnrosor, snäckor och fjärilar, duk. Förr. 

n:r 322.
» » Samme konstnär:

Orm ar och tlugsvampar i skogen, duk. Förr. nr 323.
» » Taraval, G. T. Raphael, fransman, f. 1701, f  1750:

Änglar med Kristi kors, papper klistrat på duk. N. 
M. nr 1776.

» » Samme konstnär:
Änglar blickande uppåt himlen, papper klistrat på 

duk. N. M. nr 1777. Dessa två små m ålningar av
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Taraval äro skisser till de två mindre plafondm ålnin
garna i Slottskapellet i Stockholm.

x\pril 4. Millner, Karl, tysk, f. 1825, levde ännu 1860:
Portenkirchen (i Bajerska höglandet) vid soluppgång, 

duk, sign. Carl Millner 1860. Förr. nr 324.

» » Flarnsk målare i 1600-talets början:
Amfitrite, duk. Förr. n:r 325.

» » Hackert, Jakob Philipp, tysk, f. 1737, f  1807:
Franskt landskap (vid Loire-floden?), duk, sign. Jacq. 

Pli. Hackert f. a Paris 1767. Förr. nr 326.
» » Plagemann, Karl Gustaf, svensk, f. 1805, f  1868:

Neapolitansk frukthandlerska, duk, sign. Plagemann 
1865. Förr. nr 327.

» » Okänd italiensk eller spansk konstnär, 1600-talet:
Batalj, duk. Förr. nr 328.

» » Bosschaert, Abraham eller Ambrosius d. y., flamsk-
holländsk skola, 1640-talet:

Stilleben, ek, sign. A. Boschaert 1640 (1648?). Förr. 
nr 329.

» » van der Ast, Balthasar, j* tidigast 1656, holländsk skola:
Stilleben, ek, sign. B. van der Ast. Förr. n r 330.

» » Hilleström, Per d. ä-, svensk, f. 1732, f  1816:
»Fastlagsriset», interiör med två figurer, duk, sign. 

Hilleström 1804. N. M. nr 1778.

» » Samme konstnär:
Två tjänsteflickor vid en bäck, duk, sign. Hilleström. 

N. M. nr 1779.

Maj 2. Av herr Didrik Bildt:
Troyon, Gonstantin, fransman, f. 1810, f  1865: 
Vilande boskap i landskap, oljemålning å duk, sign. 

C. T. N. M. nr 1783.
» » Corot, Camille, fransman, f. 1796, f  1875:

I skogsbrynet, oljemålning å duk, sign. Corot. N. M. 
nr 1784.
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Maj 2. Av f. d. ståthållaren på Gripsholms slott översten Hen
rik Ankarcrona:

Lindgren, H. Emanuel, svensk, f. 1866:
Porträtt i bröstbild av f. d. ståthållaren Henrik An

karcrona, oljemålning å duk, sign. E. Lindgren (1907). 
Förr. nr 331, Gripsh. nr 1863.

Jun i 6. Av framl. professor P. F. W ahlberg i testamente (dat. 
d. 15 febr. 1872):

Mandelberg, Johan Edvard, svensk, f. 1731, y 1786: 
Landskap; ett ekipage far över en stenbro, oljemål

ning å trä. Förr. nr 332.

» » Landskap, vattenfall med en kvarn, oljemålning å trä. 
Förr. n:r 333.

» » Av bokförläggaren K. O. Bonnier:
Okänd svensk målare, 1700-talet:
Sydländsk ham n med fartyg, byggnader och figurer, 

stor dekorativ väggmålning i olja å duk. Förr. nr 334.

Sept. 19. Av framl. frih. Adolf Tersmeden på Ramnäs enl. gåvo
brev 1908:

van Everdingen, Cesar, holländare, f. 1606 (?), y 
1678:

Lucretia (?), oljemålning på ek, sign. i monogram 
C. V. E. N. M. nr 1793.

» » Okänd mästare i Antverpen-skolan på 1600-talet:
De tre konungarne tillbedja Kristusbarnet, stor olje

målning å duk. N. M. nr 1792.

Okt. 10. Av friherre och friherrinnan Nils Trolle på Trollenäs: 
Björck, Oscar, svensk, f. 1860:
Porträtt i halv figur av givarinnan, oljemålning å duk, 

sign. Oscar Björck. N. M. nr 1795.

Nov. 4. Av föreningen Nationalmusei vänner:
Barye, Antoine Louis, fransman, f. 1795, f  1875: 
Lekande tigrar, oljemålning å duk, sign. Barye. N. 

M. nr 1797.
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Nov. 4. Daubigny, Charles d. ä., fransman, f. 1817, f  1878:
Pråm ar färdas på en flod, oljemålning på ek. N. M. 

nr 1798.

» » Decamps, Alexandre Gabriel, fransman, f. 1808, y I860:
Orientaliskt berglandskap med krigsfolk, oljemålning 

på trä, sign. D. C. N. M. nr 1799.

• » Monticelli, Adolphe, fransman (son av italienska för
äldrar), f. 1824, f  1886:

Ung kvinna i rödflammig dräkt, oljemålning å trä, 
sign. Monticelli. N. M. 1800.

» » Dupré, Victor, fransman, f  1879, yngre bror till Jules
Dupré:

Slättlandskap, oljemålning å duk, sign. Victor Dupré. 
N. M. nr 1801.

» » van Gogh, Vincent, holländare, f. 1853, f  1890:
»Sädeskärvarne», landskap med sädesskörd, olje

målning å duk. N. M. nr 1802.

» » Av direktör Gustaf Fredrikson:
Fahlcrantz, Carl Johan, svensk, f. 1774, f  1861: 
Vidsträckt landskap med två björkar, oljemålning å 

duk. Skisserad. N. M. nr 1803.
» Vilt berglandskap med vattenfall och i rött nedgående 

sol. Oljemålning å duk. Förr. nr 336.

» » Landskap med en klippborg, oljemålning å duk. Förr.
nr 337.

Nov. 13. Av fru Charlotte Hallin, f. von Mendelsohn, professor 
Helge Bieckström, godsägaren Rolf de Mare, häradshöv
ding Sven Bergius, fröken Ester Lindahl, docent J. 
Roosval, bankir Nils Persson, professor Carl Benedicks 
samt en konstälskare som önskar vara okänd — genom 
docent J. Roosval:

Munch, Edvard, norrman, f. 1863:
Porträtt i helfigur av danske författaren Helge Rode, 
oljemålning å duk, sign. E. Munch 1908. N. M. nr 

1804.



Tavelsamlingens tillväxt liar varit över all förväntan riklig. Så
som synes av ovanstående förvärvslista, stiger antalet nr till i 
det närmaste ett sextiotal, varav två tredjedelar inkom m it genom 
gåva. Utrymmet tillåter naturligtvis icke att här redogöra för alla 
num ren. Åtskilliga av »förrådstavlorna» äro dessutom icke av 
något framstående värde. Men av de övriga finnas många av så 
betydande intresse, att man icke kan förbigå dem.

Pl. 5. ÄNGLABARN MED KRISTI KORS.
Oljem ålad sk iss (för Slottskapellet) av G. T. R. Taraval. H . 33. B . 5(5. 
P. F. W ahlbergs testam ente.

Bland de äldre svenska tavlorna förtjäna att i främsla rum m et 
framhållas de två små vackra oljeskisserna, som G. T. Raphael 
Tara val utfört och som ligga till grund för de båda sidostyckena 
i den tredelade plafondmålningen uti Slottskapellet i Stockholm. 
Mittkompositionen framställer Kristus svävande upp mot himlen, 
av sidobilderna visar den ena uppåtblickande änglar, den andra 
små änglabarn, som flyga bort med Kristi kors (Pl. 5). I synner
het den senare är ett utsökt prov på kyrklig rokokostil. Som 
bekant hann Taraval ej fullborda denna grupp takm ålningar i 
Slottskapellet, utan överlämnades detta arbete av slottsbyggnads- 
deputationen åt Johan Pasch.



Den mångsidige Pilo har blivit representerad av ett stilleben, 
och av Mikael Dahl, som hittills varit företrädd endast av den 
bekanta, idealiserade Karl XII:s-bilden, har tillkom mit ett engelskt

Pl. 6. PORTRÄTT AF LORI) DARTMOUTH. 
O ljem ålning av M. D ahl. H. 75. 11. G3.

porträtt, som gör större heder åt hans koloristiska begåvning än 
kungaporträttet (Pl. 6). Inköpet har benäget förmedlats genom 
svenske ministern i London, greve Herman Wrangel. Även de 
två genremålningarna av d. ä. Hilleström tillhöra den ytterst pro



duktive konstnärens bättre saker (Pl. 7 och 8). Den förra tinnes 
upptagen under nr 970 i Hilleströms egenliändiga förteckning över 
sina utförda arbeten (i Kgl. akademiens för de fria konsterna 
arkiv) och kallas där: E tt fruntim m er värm er sin bakdel och en 
gumma kommer och säljer fastlagsris; den senare under nr 565 
med titel: En kvinna tvättar kläder i en vattpuss i skogen och 
en annan håller en kittel i handen.

Från 1800-talets början äro att m ärka några dukar av C. J. 
Fahlcrantz, bland vilka den m inst utförda (N. M. galleri nr 1803) 
är den intressantaste, emedan den genom sina känsliga toner 
och fina valörer nästan å la Corot visar, vilken eminent begåv
ning som kolorist Fahlcrantz hade, ehuru denna på grund av de 
yttre historiska förhållandena aldrig kom till full utveckling.

Längre fram på 1800-talet möter oss ett äldre arbete av greve 
Georg von Rosen: »Gammal Sörmlandsbonde», ett genreartat 
porträtt- eller karak tärshuvud : i all sin konstnärliga försynthet 
och dämpade kraft ett m agistralt arbete av den fräjdade m ästa
ren. Till samma äldre generation hör också Arborelius, vars ny
ligen målade landskap »Blommande hägg» vittnar om en över
raskande ungdomlighet hos den 72-årige konstnären, samt Axel 
Lindman, av vilken museet på Baltiska utställningen inköpte två 
små läckra landskap målade i F rankrike i slutet av 1870-talet.

Acke (Johan Axel Gustaf Andersson), som hittills blott varit 
företrädd av en marin, har nu inkom m it i galleriet med det stora 
profilporträttet, dat. 1911, av Verner von Heidenstam promene
rande vid Vätterns strand. Även Oscar Björck, vars porträtt av 
prins Eugen sedan gammalt tillhör galleriet, har i år blivit re
presenterad av ett porträtt, en dambild, som han helt nyligen 
målat.

W ilhelmsons stora, energiskt utförda, färgglada målning »Kyrk
folk i båt», bekant från Konstnärsförbundets utställning i Stock
holm 1912, är utförd 1909 och tillhör alltså en något senare pe
riod än de dukar, galleriet redan äger av hans pensel och vilka 
alla förskriva sig från 1890 talet.

Den fantasifulle sagoskildraren John Bauer (se årsber. för 1912) 
har ytterligare blivit representerad genom två små akvareller 
(dat. 1913), och inom samma grupp har av den framlidne origi
nelle hum oristen Ivar Arosenius (f 1909) nu för första gången ett
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arbete förvärvats, nämligen en 1905 daterad liten hum oresk »Li
vet och döden».

Pl. 7. »FASTLAGSRISET».
O ljem ålning av P. H illeström  d. ä. II. 51. 11. 43. P. F. W ahlb ergs testam ente.

Ett nytt namn i galleriet är också Herman Norrman (f 1906),. 
landskapsm ålaren, som dock tillsvidare blott företrädes av ett



ungdomsarbete: en interiör med figur, intressant huvudsakligen ur 
färgens synpunkt.

Pl. 8. TVÅ TJÄNSTEFLICKOR VID EN BÄCK.
O ljem ålning av P. H illeström  <1. å. II. 58. 15. 51. P. F. W ahlb ergs testam ente.

Från de andra nordiska m ålarskolorna m ärkas norrm annen 
Edvard Munch, dansken Hammerslioi, samt finnen Gallén.

Munchs kroppsstora porträtt av danske författaren Helge Rode 
lär icke ens av Munchs hängivnaste beundrare räknas som ett 
av hans bästa arbeten. Det är emellertid, jämte ett antal ets
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ningar, det enda som hittills förvärvats för vårt museum av den 
trots all bisarrhet ofta genialiske konstnären. Däri har det sitt

Pl. 9. INTERIÖR MED EN GAMMAL DAM.
O ljem ålning av V. H am m ershöj. H. 55. B. 51.

egentliga intresse åtminstone för mig, som ej känner mig tilltalad 
av målningen ifråga.

Hammershojs lilla interiör (Pl. 9) åter är något av det allra ypper
sta som denne originelle och iine målare någonsin har gjort. Hans.
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utsökta stämningskonst torde vara museibesökarna bekant genom 
den lilla besläktade interiör, som inkom i gallerietför några år

Pl. 10. PORTRÄTT AV KONSTNÄRENS MOR.
O ljem ålning av A. G allén-K allela. II. 33. B. 29.

sedan ocli som ganska gott karakteriserar hans konst. Men ny
komlingen, ur Bramsens samling, överträffar vida den förra, lik
som den överträffar flertalet av Hammershojs andra arbeten, i 
fråga om målerisk kvalitet.



Pl. 11. PORTRÄTT AV KEMISTEN I. JAIS.
O ljem ålning av \V. Leibl. II, 44. 11. 115.

Finnen Axel Gallén-Kallela är ett nytt nam n i galleriet. Hans 
som bekant ovanligt rikt skiftande konst företrädes här blott av 
ett litet tem peraporträtt i bröstbild, som framställer konstnärens
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Pl. 12. KONSTNÄRENS SJÄLFPORTRÄTT.
O ljem ålning av Séb. Rourdon. II. 102. B. 80.

mor (Pl. 10). Men det är ett mycket m ärkligt arbete genom sin 
koncentrerade energi både i karaktäristik  och behandling denna 
talande bild av en gammal finsk kvinna, som tankfull och med



bekym rens veck i pannan stöder huvudet mot handen och stirrar 
ut i rymden.

För första gången har nu galleriet förvärvat en rysk målning, 
nämligen ett m ansporträtt i hel figur målat i tem pera av Alexan
der Golovine, vilken väl får anses såsom en av de mest fram stå
ende och typiska ryska konstnärerna på Baltiska utställningen, där 
tavlan inköptes. Den visar porträttet av en berömd skådespelare 
i den kom iska genren i Petrograd vid namn W arlamoff, en väl
dig figur som sitter klädd i ett slags vit arbetsblus mot en bak
grund av gröna buskar. Den gamle m annen med sin tjocka m a
ge och sitt stora skägglösa ansikte samt den fixa blicken ur de 
små ögonen gör ett groteskt intryck, som ett slags allvarsam 
Falstaff-figur. Men det är en kostlighet som verkar rent m onu
mental, så stor hållning är det i teckningen, så klar och kraftig 
är koloriten i sitt enkla blonda färgackord (vitt, grönt, ansiktets 
röda) och så storstilat dekorativt är figuren insatt i den storbla- 
diga växtfonden. Golovine har även, liksom flera andra fram 
stående moderna målare i Ryssland, arbetat för teatern och lär 
nu vara pensionerad dekorationsm ålare vid den kejserliga Maria- 
teatern i Petrograd.

Förutom  med några mindre märkliga äldre m ålningar ur den 
W ahlbergska samlingen har museets tyska avdelning ökats genom 
ett synnerligen m ärkligt inköp på Baltiska utställningen. Härmed 
åsyftas naturligtvis icke den bekante sydtyske hum oristen Adam 
Oberländers lilla roligt berättade »Hemfärd från m arknaden» 
utan Vilhelm Leibls 1885 utförda porträtt av kemisten J. Jais, 
en god vän till målaren (Pl. 11). Tavlan är ju ganska liten 
till formatet, bara en bröstbild i naturlig storlek, och till hela sin 
karaktär borgerligt enkel, men den är en juvel av kärleksfullt 
naturstudium  och solid teknik. Huvudet ä r  vackert modelleral; 
hudfärgen skulle man m åhända kunna önska ett grand friskare. 
Leibls uttryckssätt växlar som bekant starkt. Ibland m ålar han 
brett och pastost. Inför andra dukar åter, såsom just Ja is’ por
trätt, får man — och har man ofta fått — Holbeins nam n på 
läpparna. Också är det en i bästa mening klassisk tysk konst
tradition som här går igen, hur modern karaktär tavlan än i övrigt 
har. Jäm te A. v. Menzel torde Vilhelm Leibl vara det nya tyska m å
leriets starkaste nam n i all synnerhet ur tysk-nationell synpunkt.
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Den franska avdelningen liar att uppvisa förvärv både av äldre 
och nyare konst. D. v. s. av äldre konst blott ett enda num m er

PI. 13. I SKOGSBRYNET.
O ljem ålning av  C. Corot. H. 36. 13. 26. G åva av lierr D. Bildt.

men detta ett mycket gott, nämligen ett självporträtt av Sébastien 
Bourdon (Pl. 12). Han inkallades, som känt är, av drotlning
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Kristina till Sverige 1652, ankom hit den 13 eller 14 okt. s. å. 
(enligt ett bref från den franske bibliografen A. Naudé, som in
förskrivits hit av drottningen för att ordna hennes bokskatter) 
samt dröjde här till hösten år 1653. Dock torde han icke ha

Pl. U .  LEKANDE TIGRAR.
O ljem ålning av A. L. B arye. H. 38. 1>. 47. Gåva av fören ingen  N ation alm u sei vänner.

utfört det nu ifrågavarande självporträttet här i Sverige utan först 
något år efter sin återkomst till Frankrike, där han år 1655 
utnäm ndes till direktör för akademien. Bourdon var då omkring 
40 år. Det ligger något sydländskt distinguerat såväl i hans ut
seende som i porträttet som målning, vackert som figuren är in
satt i tavlan och fintonad som den är i sin diskreta gråa färg
skala (jfr porträttet av greven av Vasaborg i Uppsala, som dock 
går mera i silverton). Det är ej för inte som den först uti italiensk
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skola utbildade m ålaren nu på 1650-talet (på färden till Stockholm) 
rest genom Nederländerna och tagit starkt intryck av porträtt- 
konsten i van Dycks, Frans Hals’ och Terborchs hemland. Ett 
annat självporträtt av Bourdon finnes i hans stora m ärkliga mål
ning Simon magikerns fall i katedralen i hans fädernestad Mont
pellier samt åter ett annat i Louvre.

Så många flera äro förvärven av m oderna franska konstalster, 
detta tack vare frikostiga donatorer, i främsta rum m et föreningen

Pl. 15. ORIENTALISKT BERGLANDSKAP MED KRIGSFOLK. 
Oljemålning av A. G. Decamps. H. 35. B. 64.
Gåva av föreningen Nationalmusei vänner.

Nationalmusei vänner. D ukarna äro i allm änhet ganska små, 
men kvaliteten på det hela hög och konstnärsnam nen represen
tativa: Corot (Pl. 13), Troyon, Barye (Pl. 14), Daubigny, Decamps 
(Pl. 15), Monticelli, V. Dupré. Genom dem har särskilt Barbizon- 
skolan och det med denna grupp samtida och besläktade franska 
måleriet, som redan förut i galleriet är företrätt med några god
bitar, vunnit en värdefull tillökning. Den till stilen modernaste 
av dessa franska artister är Vincent van Gogh, som, ehuru hol
ländare till börden, på visst sätt kan räknas till den franska 
skolan. Han tillhör som bekant ett modernare skede av det 
europeiska måleriet, som slagit in på en stark stilisering i upp
fattning och föredrag som tvivelsutan choquerar mången, ett skede,
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som hittills i galleriet representerats blott av ett namn, nämligen 
Gauguin.

M åhända den mest överraskande nyheten under året i tavelväg 
liar dock varit en stor duk av okänd nederländsk m ästare från

Pl. 16. DE TRE KONUNGARNA TILLBEDJA KRISTUSBARNET.
O ljem ålning av okänd A ntverpen-m ästare på 1600-talet. H. 175. B. 172. 
Gåva av fram l. friherre A dolf T ersm eden .

1600-lalet (Pl. 16), en verklig galleri-tavla, som med heder kan in
taga sin plats bland de anspråksfulla dukarna i galleriets stora 
nederländska sal, och detta vill som bekant ej säga litet. Tavlan 
är jäm te en målning av Cesar van Everdingen en gåva av fram-



liclne friherre Adolf Tersmeden på 'R am näs, och dess historia kan 
följas tillbaka till en fransk samling på 1700-talet. Den fram stäl
ler »De tre konungarnas tillbedjan av Kristusbarnet» och har 
traditionellt tillskrivits den till den Rubenska kretsen hörande 
flamländaren Caspar de Cray er. Riktigheten av denna attribution 
kan med rätta betvivlas. Målningen säger emellertid själv ifrån, 
att den är utförd av en framstående m ästare i Antverpenskolan 
(möjligen Teodor Rombouts), vilken lärt både av skolans stor
mästare och ej mindre av Paolo Veronese i Venedig. Huvudsa
ken är, att det är en alldeles briljant duk, stor i anläggningen 
och praktfull i koloriten, som dock är hållen i en mera dämpad 
färgskala än Rubens’ (och de Crayers!). M adonnans och barnets 
figurer ha lidit något under tidernas gång och sedan blivit näs
tan helt övermålade. Denna jämförelsevis m oderna övermålning 
har nu blivit borttagen, utan att dock m adonnans figur (spec. 
mantelns blå) vill stäm ma fullt harm oniskt in i det helas färgac
kord. Resten av den vackra tavlan är emellertid så gott som 
alldeles orörd.

I årets redogörelse för målningssamlingens tillväxt kan det vara 
lämpligt att erinra, att Nationalmuseum i jun i m ånad hade att 
glädja sig åt ett besök af förre direktören för kungl. tavelgalleriet 
i Haag, dr Abraham Bredius, som under sina studier i museet 
gjorde några intressanta uttalanden. I främsta rum m et gäller 
detta det endast såsom en skolbild av Rem brandt i museets kata
log (under nr 59l) upptagna porträttet av en ung flicka. Redan 
år 1890 har den framstående Rem brandtkännaren Emile Michel 
i Gazette des beaux arts uttalat att han efter en noggrann under
sökning av denna tavla stadfästs i den övertygelsen att den var 
ett original av den unge Rem brandt själv. Men de främ sta Rem- 
brandtkännarna som på 1890-talet och därefter sågo den (en 
Vilhelm von Bode, en Hofstede de Groot m. fl.) ville liksom de 
sakkunniga inom Nationalmuseum  icke underskriva denna åsikt. 
Nu har, som sagt, dr Bredius anslutit sig till den av Michel först 
fram kastade uppfattningen, och då Bredius är en av Rembrandt- 
forskningens allra främsta auktoriteter och dessutom genom vid



40

sträckta resor både i gamla och nya världen har ett mycket större 
jämförelsematerial alt bygga på, är hans attribution av om också 
icke avgörande, dock stor betydelse. Även den under nr 1069 i 
museets katalog såsom ett verk av G. van den Eeckhout upptagna 
tavlan Abrahams olTer kände sig den berömde forskaren böjd för 
att tillskriva Rem brandt själv, med anslutning till ett förslag av 
hans medresande herr J. O. Kronig.

Till följd av de genom pågående om ändringar i museum m er 
än vanligt olidliga utrym mesförhållandena i m ålningssalarna har 
en stor del av tavlorna därstädes måst undanställas. För att för 
allm änheten utställa årets förvärv ha särskilda åtgärder måst vid
tagas. Den mest omfattande bland dessa är den moderna sven
ska målningssalens upplåtande för förvärven å den Baltiska u t
ställningen, vidare för inköpta arbeten av levande svenska konst
närer och de från föreningen Nationalmusei vänner skänkta före
målen samt av de tillkomna moderna franska skulpturerna (Ro- 
din, Bourdelle). Denna utställning öppnades d. 27 oktober och 
pågår ännu.

R e s t a u r e r i n g  a v  t a v lo r  Konservator G. W. Jaensson har 
restaurerat följande tavlor: N. M. galleri nr 460, 591, 592, 1051, 
1069, 1696, 1717, 1768, 1778, 1779, 1792.

Gripsh. nr 335, 662, 669, 1113, 1349, 1362, 1412.
Dessutom ha 18 st. porträtt i Gustaf III:s arbetsrum  genomgått 

en lättare restaurering.
Carl XV:s saml. nr 165, 166.
Drottningh. nr 626.
Herr G. Jaensson har restaurerat Gripsh. nr 1849.
Från 1913 kvarstå följande tavlor, vilkas restaurering, ehuru 

besluten, ännu icke medhunnits: N. M. nr 408, 846, 1316, 1420, 
1484, 1554, 1752, 1762. Kritors och vattenfärgs-invent. n r 77, 111.

Drottningh. nr 276.

H a i id te c k n in g s s a m l in g e n  (Granberg, Brising, Gauffin) har 
ökats med 70 nummer, varav 31 genom köp och 39 genom gåvor
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A.
Jan.

»

April 

Ju li ' 

Okt.

Nov.

B.
Jan.

Febr.

Mars

April

Köp.
10. Sclionberg, T.: Omslagsteckningar till »Söndagsnisses 

Zorn-nummer» (l910) och »Urakademiskt Dagblad» 
(1912); Urakadem iskt Dagblads redaktion (s. å.) Penn
teckningar 3 nr.

» Forsberg, And.: Petersson i Boestad, m ålande; Tjock 
patron grälande på en mager karl, som äter ägg; 
Barn, som skrika, medan far läser tidningen. Penn
teckningar för »Strix», 3 nr.

4. Rehn, J. E.: Italienskt landskap med elt palats. La- 
vyr, 1 nr.

3. Engström, Alb.: Teckningar för »Strix» (senaste år
gångar). Penna och svartkrita, 20 nr.

10. Heine, Th. (tysk): »Trillingar» och »Husliga nöjen». 
Färglagda pennteckningar, 2 n:r.

Wille, Rud. (tysk): »Far och son». Skiss i olja, 1 nr.

4. Kröyer, P. S. (dansk): Interiör av krogen på Skagen. 
Blyerts, 1 nr.

G åvor .

10. Av med. d:r J. J. Ekm ans i Göteborg arvingar: Brue- 
gel, P., d. ä. (tlamsk): Tre pilgrimer på hemväg över 
Alperna. Dat. 1566. Penna och lavyr, 1 nr.

5. Av konstnären T. Sclionberg:
Skisser till givarens etsningar »Harlequin och Colom- 

bine» (penna) och »Kvinna vid strand». Blyerts, 2 nr.

4. Av direktör C. U. Palm:
Utkast till gravm onum ent (slutet av 1700-talel), med 

orätt tillskrivna Sergel. Penna och lavyr, 8 nr.
4. Ur prof. M. Sondons samling (överlämnat fr. K. biblio

teket tills, med graverade porträtt):
Cardon, O.: Rektor C. J. Bohman. Blyerts.

» Okänd konstnär: »Diète de Norrköping.» Politisk ka
rikatyr. Akvarell.



April 4. Okänd konstnär: Kristina Elisabet Fredenheim , f.
Hebbe. Silhuett, 3 nr.

» » Av byggmästaren E. V. Bergegren:
»J. M. 1719. Holmiæ»: Le temps qui te passe t ’ap- 

proclie du jour. . .» Allegorisk komposition. Penna,
1 nr.

Ju n i 6. Av H. K. H. Kronprinsen:
Tiepolo, G. B., eller G. D. (italiensk):

»Soderinis apoteos». Penna och lavyr, 1 nr.

» » Av överstinnan von W ædelstedt (Strassburg):
Snoilsky, Sigrid, f. Baner:

Carl Snoilsky vid 14 år; Stockholms slott. Blyerts,
2 nr.

» »

Nov. 4.

Dec. 23.

Snoilsky, Carl: Teckningar från skaldens barndom  med 
historiska motiv. Penna och blyerts, 5 nr.

Ur ett Sergel fordom tillhörigt album, inkom m et med 
prof. C. W allis’ saml. 1913:

Sergel, J. T.: Skisser. Penna och blyerts, 10 nr.
Cades, G. (italiensk): Sköldar, urnor, hjälm  m. m.
Penna och lavyr, 3 nr.
Av Svenska konstsamlareföreningen:

Drottning Lovisa Ulrika: Strandparti vid en kanal, 
dat. 1763. Svartkrita, 1 nr.

Av H. K. H. Prins Eugen:
Daubigny, Ch. (fransk): Insjölandskap, motiv från 

Boulogneskogen. Kolteckning, 1 nr.

Av köpm an G. Löfvander:
Okänd holländsk konstnär, 1600-talets senare del: 

Rundtemplet vid Bocca della Veritå, i Rom. Lavyr, 
1 nr.

Av de under året inkom na handteckningarna tillhöra flera av 
de sam tida: svenskarna Alb. Engströms, And. Forsbergs, T. Sclion- 
bergs samt tyskarna Tli. Heines och Rud. Willes ovanligt nog den 
hum oristiska genren, som, med undantag av museets dyrbara



•samling av Alb. Engström-blad från konstnärens tidigare verk
samhet, förut varit endast sparsam t företrädd inom den moderna

PJ. 17. G IO V A N N I B A T T IS T A  1. G IO V A N N I D O M E N IC O  T IE P O L O . 
Soderinis apoteos. Laverad pen n teck n in g . II. 31. B. 24.
Gåva av H. K. H. K ronprinsen.

avdelningen. Bland andra m odernare teckningar m ärkas frans
m annen Ch. Daubignys vackra »Insjölandskap» och dansken P. S. 
Kröyers blyertsteckning, »Interiör av krogen pa Skagen»; bland de



äldre G. B. Tiepolos, eller kanske snarare sonens, G. D. Tiepolos. 
skissartade lavyr »Soderinis apoteos» (Pl. 17) och Jean Rehns från 
utlandet inköpta täcka lavyr, »Italienskt landskap med ett palats». 
Märkligast är dock bland de äldre bladen Peeter Bruegel d. ä:s 1566 
utförda, laverade pennteckning: »Tre pilgrimer på hemväg över 
Alperna» (Pl. 18), skänkt från en gammal Göteborgs-samling. Ma

ni. 13. PEETEIt BRUEGEL D. Ä.
Tre p ilgrim er på hem väg över A lperna. Laverad penn teck n ing , dat. 1566. H. 20. 11. ‘10.
Gåva av m ed . doktor J. J. E km ans i Göteborg arvingar.

néret är visserligen avvikande från hans vanliga (silverstift och 
penna), men det finnes dock enstaka exempel på att m ästaren 
gjort laverade pennteckningar, och uttrycket hos dessa av törst 
och svält utmattade fanatiker erinrar liksom själva typerna så 
mycket om Bruegels några år senare utförda målning »Blinda, 
som leda varandra», att man icke har rätt att frånkänna honom 
detta verk, trots dess skenbara flyktigliet fullt av karaktär.

Musei äldre handteckningar ha hittills förvarats i skilda av
delningar: först och främst den Tessinska, utgörande ett åren 
1901 och 1902 gjort urval ur den stora Tessinska kollektionen,



vidare den Anckarsvärdska, den Sergelska, ännu en samling, om
fattande från skilda håll inkomna blad, o. s. v. Vid av inten
denten Granberg verkställd granskning av de i förråd, d. v. s. i 
de gamla portföljerna kvarläm nade Tessinska teckningarna, visade 
det sig emellertid att bland dessa fanns ett stort antal delvis myc
ket värdefulla blad, som borde med den uttagna och monterade 
Tessinska samlingen förenas. På grund bärav ha under året ut- 
tagits, monterats och till den i ett särskilt skåp förvarade Tes
sinska samlingen överförts ett 130-tal Tessinska pennteckningar, 
kritteckningar, laveringar eller akvareller av flam ländarna P. Bril, 
J . Bruegel, A. Diepenbeeck, M. van Hellemont (5 st ), F. van 
der Meulen (2), E. Quellinus, A. Sallaert, H. Scheppers, B. 
Spränger, J. van der Strået (*Stradanus»), D. Teniers, L. van 
Uden (2), G. Valckenborch, P. de Vos, G. de W ael m. fl.; hol
ländarna A. Beerstraaten, W. van Bemmel, Cl. Berchem (2), A. 
Bloemaert (3), L. Bramer, J. van Call (2), P. Coopse (2), J. van 
Geel, J. Glauber, L. van der Helst, G. van Houten (2), Ph. de 
Koningh, J. Mancadan (9), A. van der Neer, P. Potter, W. Romeyn 
(2), C. Sachtleven (5), H. Sachtleven (3), W. Schellinks, A. van 
de Veide (2), W. van de Veide d. y. (2), N. Verkolje (2), H. Verschu- 
ring, R. Nooms (»Zeeman»), m. fl.; fransm ännen P.-J. Cazes (8), 
R. Chauveau, J. B. Corneille d. y. (2), P. Dumonstier (2*), Ch. 
Lebrun (13), B. Picart (3), C. Vanloo, L. C. Vassé, m. fl.; tysken 
L. Kilian (Pli. Hainhofers förut okända porträtt), m. fl. Men 
bland obetydligare saker i ett med C. G. Tessins nam n stäm plat 
album  anträffades därjäm te och uttogos på grund av silt stora 
konstnärliga värde blad av fransm ännen N. Bertin (4 utsökta 
genrestycken m. m. i vit- och svart-krita på blått papper), J. B. 
'Corneille d. y. (10 förträffliga studiehuvuden, m. m. i pastell på 
blått papper), N. Coypel (Neptuns och Amfitrites triumftåg, i röd- 
och svartkrita), Cl. Gillot (4 genrebilder i röd krita, som stå 
W atteau nära ocli förr också tillskrivits honom), R. Lafage (3 
mytologiska pennteckningar) m. fl.

Vid fortsatt granskning av förråden i gravyrsalen visade det 
;sig sedan att den ursprungligen av endast Tessin-blad bestående 
Tessinska samlingen lämpligen, förutom av nu angivna teckningar, 
kunde tillökas med utm ärkta blad ur andra samlingar. Så ha

* Ur en svit av 40, mestadels grovt karrikerade studiehuvuden.



från den 1896 inköpta Ankarsvärdska samlingen överförts ofta' 
förnämliga arbeten av italienarna Salvator Rosa, G. D. Tiepolo, 
Tintoretto (hans skola), G. Zais (3); tysken Albr. Dürer och hans 
skola (2); flam ländarna J. F. van Bloemen, J. Jordaens, B. Sprän
ger och J. van der Strået (»Stradanus», 5); holländarna A. Bloe- 
m aert (5), J. de Gheyn d. y. (2), H. Goltzius, G. Honthorst, P. 
Quast (3), A. van der Venne, A. W aterloo, J. de W it; fransm än
nen D. Boguet och P. Mignard, m. fl. Och ur Sergels forna sam 
ling, som redan förut skattats på en Rembrandt-teckning, Hom e
ros (skiss till dr. Bredius’ tavla i Haag), ha uttagits goda blad 
av bl. a. tyskarna J. Breu d. ä. (S:t Jöran och andra helgon),. 
J. Rottenham mer (Bebådelsen), fransmännen B. Gagneraux (»Sacri- 
fice å 1’Amour» och »La roue d’Ixion»), E. Gibelin, F. A. Vincent; 
holländaren H. Sachtleven (Utanför stadsmuren), flam ländaren M. 
de Vos (Fram bärandet i templet). Den utm ärkte konstkännaren 
greve Axel Bielkes 1875 till museum skänkta samling har b idra
git med 7 oskattbara mariner, laverade pennteckningar, av hol
ländaren W. van de Veide d. y., kom na ur greve Fries7 berömda 
samling i W ien, liksom två landskapsskisser av A. Pynacker och 
en m arin av J. Porcellis, ett blad av den i Sverige en ko rttid  verk
samme tysken J. B. Hackert (Motiv från Hålkaberg), o. s. v.

Den forna Karlbergssamlingen, som 1866 överlämnades från K. 
biblioteket, men vars ursprung är höljt i dunkel, har visat sig 
vara mycket givande: arbeten av holländarna Cl. Berchem, M. 
Carrée (2), J. Hackaert, E. van Heemskerck, G. Metsu (tre utsökta 
rödkritsteckningar, framställande konstnärens mor och förmodli
gen en syster), P. Molyn, F. de Moucheron, A. Pynacker m. fl.;, 
tysken J. F. Ermels (5), o. s. v.

Ur ett album, stäm plat »Rosersbergs Bibliothek», pä sin tid överläm 
nat från K. biblioteket och utgörande en del av Karl XIII:s forna sam 
ling, ha bl. a. uttagits värdefulla blad av flamländaren F. Snyders 
(Vildsvins- och björnjakter i rödkrita), holländarna D. Dalens d. 
y. (5), Ph. de Koningh, Rutgers d. ä., W. van de Veide d. y. 
och tysk-svensken J. F. Lemke — de senare ett 50-tal nr, de 
flesta i röd- eller svartkrita, jäm te häststudier i olja på papperr 
vilka samtliga blad kasta ett nytt ljus över m ästarens tidigare 
verksam het. Av motiven: romerska skulpturer, åsnor, ham nstyc
ken med staffage, m. m. framgår tydligt att de äro utförda un



der hans vistelse i Italien (1653—1673), d. v. s. rätt långt före 
hans sena ankom st till Sverige. Bataljstyckena spela ännu en 
mindre roll i hans produktion. I stället visar han en överras
kande mångsidighet och en skicklighet i förandet av kritstiftet, 
vilken ställer den unge tecknaren på ett vida högre plan än det, 
som den åldrige målaren i vår konsthistoria intager. Enskilda 
studiefigurer äro så mästerligt tecknade, att de gott kunde här
röra från en G. ter Borch eller en G. Metsu, han ritar hästar vär
diga en Ph. W ouwermans, ham nstycken med orientaler, livligt 
erinrande om Th.W yck, jaktstycken, starkt påm innande om J. van 
Huchtenburg, allt ådagaläggande att konstnären ännu helt stod 
under holländskt inflytande. Detta är också lätt förklarligt. Född 
i Nürnberg 1631, hade Lemke visserligen, såsom plägar uppges, i 
Hamburg varit elev av E. Decker och J. Weyer, men som Dec
ker dog redan 1647, var Lemke då ännu blott en gosse. Däremot 
inskrevs — vilket hans biografer förbisett — en »Hans Lemke» 1650 
i lära hos Rembrandts elev holländaren Jacob de W et d. ä. i Haar
lem och att denne Hans är identisk med vår Johan Filip framgår 
därav att den senare just efter J. de W et etsat bl. a. »Ängeln up
penbarar sig för herdarna», som bär Rem brandts skolas prägel. 
Dessa teckningar från Lemkes ungdomstid i Italien ge oss en ny 
uppfattning av hans utveckling. Men var ha de m ålningar med 
liknande motiv ham nat, som han otvivelaktigt också utförde un 
der sin tjuguåriga italienska studietid? Ha de alla förkommit, 
eller gå de — vad som väl är troligare — i utländska gallerier 
under andra mästares namn?

Bland den Hårlemanska samlingen av arkitekturritningar fun- 
nos intressanta blad med andra ämnen, såsom av flamlän- 
darna L, van Noort (Elefant, dat. 1563), J. W aaben (mytolo
giskt motiv), D. Teniers; holländaren J. van Goyen (landskap med 
en ruin); tysken J. F. Ermels (flera landskap med antika tempel, 
ursprungligen samhörande med de ur Karlbergssamlingen komna 
bladen (se ovan!); samt fransmännen P. J. Gazes (3), J. La Joue, 
G. J. Natoire, C. Vanloo (2), Ch. Parrocel (9), m. fl. Dessutom ha 
tillvaratagits icke föraktliga teckningar, som i forna dagar upp
klistrats bakpå gravyrer och sedan förvarats bland dessa, såsom 
t. ex. av holländaren J. de W it (plafondskiss) och fransm annen 
Fr. Le Moine (Jesu intåg i Jerusalem , en utsökt kritteckning på
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blått papper). Genom överförandet av så många ofta utm ärkta 
blad till den redan förut så ytterst värdefulla, m onterade Tes- 
sinska handteckningssamlingen har dennas stora betydelse såsom 
viktigt forskningsmaterial ökats med över 400 nr.

De holländska konstkännarna dr A. Bredius och hr J. O. Kro- 
nig, som i slulet av juni studerade musei samlingar, gjorde där
vid många nya m ästarebestämningar icke blott i målnings- utan 
även i handteckningssamlingen. Det var sålunda de eller endera 
av dem, som bestämde förut till m ästarnam net okända blad av 
ovan omnämnda teckningar av t. ex. Abr. Furnerius, Jan  van 
Geel, Jacques d’Arthois, Jan  van Goyen, G. van den Eeckhout, 
J. Mancadan, H. Scheppers, Const. Renesse, Gabriel Metsu, Phi
lips de Koningb, Jacques W aaben, Fr. de Moucheron, Rutgers 
d. ä., P. Molyn, Frans van Mieris d. ä., Jacob Backer, m. fl., 
liksom deras studier av musei berömda samling av Rembrandts 
handteckningar resulterade i vissa om värderingar — sålunda för
klarade de för äkta ilera blad, som Hofstede de Groot och andra 
forskare ansett vara tvivelaktiga eller rent av falska. National
m useum  kan därför nu göra anspråk på att äga omkr. 65 äkta, 
delvis utsökta Rembrandt-teckningar. I sanning en ståtlig sam
ling, om man betänker att t. ex. Amsterdams Ryksmuseum blott 
kan uppvisa ett 50-tal! För dessa och andra värdefulla upplys
ningar står museum till de två forskarna i stor tacksamhetsskuld.

De ovan uppräknade, till den förut i urval tillgängliga Tessinska 
handteckningssamlingen från skilda samlingar överförda bladen ha 
alla m onterats på så sätt, att de djupt infällts i kartongen och 
därigenom för framtiden skyddats mot nötning. Musei samling 
av Albert Engström-teckningar har likaledes monterats och alla 
lösa svenska handteckningar på kartong uppfästs. Samtliga hand
teckningar och gravyrer ha under årets lopp av avdelningens 
vaktm ästare försetts med musei stämpel.

G r a v y r -  o c li p la n s c l iv e r k s a m lin g e n  (Granberg, Gauffin, 
W ettergren) har ökats med 527 nr, varav 110 genom köp och 
427 genom gåva.

A . K ö p .

Jan. 10. Zorn, A: Nyare etsningar. 4 nr.
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Jan.
»

»

Febr.
»

Mars
»

»

April

»

Maj

»

»

10. Larsson, G.: Etsning. 1 nr.

» Thor, Johansson: Etsning, litografier. 3 nr.

» Bergström, S.: Träsnitt. 3 nr.

5. Schonberg, T.: Raderingar. 3 nr.

» Albrecht Dürer: Kupferstiche. In gelreuen Nachbil
dungen herausgegeben von Jaro Springer. München 
1914. 4:o.

4. Althin, P .: Raderingar. 3 nr.
» Agar, J. (engelsk): Kopparstick. 1 nr.

» Billmark, C. J.: Gripsholm, Uppsala, Sigtuna. Lito
grafiska planschverk. 2 nr.

4. Simon, J. (engelsk): Mezzotint. 1 nr.
» Momochidori (Lehrsatz). Planschverk, åskådliggörande 

proceduren vid tryckandet av japanska färgträsnitt. 
1 nr.

» Bode, W. von: Frans Hals. Sein Leben und seine 
Werke. Berlin 1914. 4:o.

2. Träsnitt, inköpta å Föreningen Originalträsnitts inter
nationella utställning, av:

svenskarna Björkman, E. (4), Dunge, J. (l), Magnus, 
S. (l), Petersen, G. O. (l), Sahlén, A. (4), Sahlström, A. 
(l), Strååt, H. (2), Sundström, H. ((5); 

dansken Krogstad, K. (14);
fransmännen Bertrand, J. (l), Boizot, E. (2), Colin, 

P. E. (l), Gusman, P. (l), Lepere, A. (l), Vallotton, F. (?);
tyskarna Neuhaus (l), Neumann, H. (l), Orlik, E. 

(3), Unold, M. (20);
italienarna Disertori, B. M. (2), Nonni, F. (l); 
engelsmannen Hopkins, E. (l). 76 nr.

» Magne, Émile: Nicolas Poussin. Bruxelles & Paris 1914. 
Lit. fol. 1 nr.

» Singer, Hans: Die moderne Graphik. Handbuch für 
Sammler. Leipzig 1914. 4:o- 1 nr.

4



Maj 2. Succo, Friedrich: Utagawa Toyokuni und seine 
München 1913— 14. 8:o. 1 nr.

Zeit.

Jun i 6. Léon-Noël (fransman): Litografi. 1 nr.
» » Selected etchings by Piranesi. Serie 1. W ith an in 

troduction by C. H. Reilly. London. 8:o. 1 nr.

Juli 6. Cardon, J.: Litografier. 4 nr.
» » Honoré Daumier. Sein Holzschnittwerk. Text 

Katalog von Arthur Rümann. München 1914. 4:o.
und 
1 nr.

Nov. 2. Zorn, A.: Etsning. 1 nr.

Dec. 23. Boberg, F . : Nyare etsningar. 9 nr.

B. Gåvor.
Febr. 5. Av Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag:

Thor, Johansson: Etsningar (motiv från bolagets verk
samhetsfält). 9 nr.

» » Av Iv. Ecklesiastikdepartementet:
Monographie de l’église cathédrale de Saint Sauveur 

å Bruges, Publiée sous la direction de Art. Verhaegen. 
Dessins de F. Mommers.* 1 nr.

April 4. Av fröken Sophie W ahlbergs dödsbo genom professor 
G. Retzius:

Vedute di Roma, desegnate ed incise di Giambattista 
Piranesi. Planschverk med 137 kopparstick. Tv. fol. 
1 nr (har tillhört G. A. Reuterholm).

» » Av konsul Rob. Schumburg:
Av givaren utförda litografier. 32 nr.

» » Ur professor Mårten Sondéns till Nationalmuseum 1913
av ett antal konstnärer skänkta samling:

376 st. porträtt (326 kopparstick, mezzotinter, akva- 
tinter, etsningar m. m. och 50 litografier), avlämnade 
från K. biblioteket och utförda av bl. a.:

* 3 ex., av vilka ett överlämnats till K. tekniska högskolans och ett till K.
akademiens för de fria konsterna bibliotek.



51

svenskarna Akrell, C. F., Bergquist, C. E., Berndes, C. 
IL, Blackstadius, Z., Brenner, E., Brunow, G . .. x, Car
don, J. & O., Caton, J. L., Cumelin, J. P., Dreijer, G. 
L., Fehr, L., Floding, P., Frumerie, M., Geringius, E., 
Gillberg, J., Hallman, M., Hammarson. J., Haton, C., 
Heland, M. R., Kjölström, J„ Lindh, C., Lundberg, F. 
W., Löwstädt, C. T., Martin, E. & J. F., Meurling. A., 
Mytens, M. d. ä., Mörner, A. O., Padt-Brügge, D., Ruck- 
man, J. G., Salmson, J. A., Sjöberg, A., Snack, J., 
Spiegelberg, J., Thelott, O., Trautm an, V. S., Vogel, S., 
Vougt, C. F., Åkerman, A., Öberg, T.;

danskarna Haas, J. & M., Haelwegh, A., Henrich sen, 
J. G., Heuer, W., Kleve, T.;

tyskarna Arndt, W., Aubry, P., Benedict, H., Berger,
D. , Bock, J. C., Brühl, Brückner, F. A., Böcklin, 
Gustodis, R., Diricksen, D., Dürr, J„  Eckardt, J. C., 
Fritsch, G., Furck, S., Fürst, P., Haid, J. G., Heiss,
E. C., Kilian, B., C., L. & Pli., Kohl, A., Kraus, J., 
Lang, M., Merian, M. d. y., Montalegre, J., Morace, E., 
Penningh, Pichler, J., Priester, J., Probst, J. B., Rom- 
stet, Rücker, W., Schmidt, G. F., Schleuen, Schollen
berger, Sommern, W., Stoetzel, Struck, H., Sysang, 
Thill, J. C. von, W alch, G., W ill, W immer, J.;

nederländarna Allard, H., Blootelingh, A., Bouttats,
F. , De Blois, A., Folkema, J., Gole, J., Gunst, P. van, 
Hondius, H., Hooghe, R. de, Houbraken, J., Jode, P. 
de, Jonkm an, W., Matham, T., Oortman, J., Pontius, 
P., Quiter, H., Roode, Schenk, P., Sichern, C., Sout- 
man, P., Stephens, G., Suyderhoef, J., Vinkeles, R.;

fransm ännen Alix, P.-M., Baudran, A., Boutrois, P., 
Campion, Caron, C., Ceroni, Chretien, Coucher fils, 
Defraine, Dorigny, Duchesne, Duhamel, François, Frosne, 
J., Gaucher, C., Giroux, E., Guerin, Lasne, M., Laugier,
G. , Le Cœur, L., Morieux, F., Lubin, J., Moitte, P. 
E., Moret, J. B., Quenedey, Sergent, A. F., Tardieu, 
A., Töptfer, A., W icar, J. B. C.;

engelsmännen Agar, J., Bannerman, A., Cecil, Th., 
Chambars, T., Collyer, J., Dickinson, W., Facius, G.
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S. & J. G., Faithorne, W., Grainger, C., Jenkins, J., 
Reynolds, S. W., Smith, J.;

polackarna Falck, J., Kretlow, J. F.;
italienarna Aquila, P., Testana, J., Viero, Th., m. fl.

Maj 2. Av hr Chr. Langaard, Kristiania:
Chr. Langaards samlinger av m alerkunst og kunst- 

haandverk fra fortiden. Med tekst av H. Fett, H. 
Grosch, E. Hannover, K. Madsen, J. Thiis. Kristiania 
1914. 4:o. 1 nr.

Inni 6. Av m arinläkaren dr Axel W idstrand:
Raderingar av Adam von Bartseh. 61 nr.

» » Av italienske konstnären B. M. Disertori:
Etsningar, utförda av givaren. 2 nr.

Det viktigaste förvärvet för gravyrsamlingen under året har varit 
det från K. biblioteket, jäm likt bestämmelserna för fördelningen 
av professor Mårten Sondéns av ett antal konstvänner (se årsbe
rättelsen för 1918) till K. biblioteket, Nationalmuseum och Uni
versitetsbiblioteket i Uppsala donerade gravyr-, handtecknings- 
ocli planschverksamling, skedda överlämnadet av graverade por
trätt.

Prof. Sondén, en passionerad samlare, inskränkte sig vid sina 
inköp icke blott till svenska porträtt i egentlig mening, utan in 
tresserade sig även för bilder av personer, som varit i svensk 
tjänst, om än aldrig så kort tid. Därför omfattade hans kollek
tion bl. a. en hel mängd porträtt av i och för sig ganska likgil
tiga personer: tyska militärer, ämbetsmän, fältpredikanter, andra 
präster och professorer i skilda ämnen, som under 1600-talet 
längre eller kortare tid stått i svenska kronans tjänst, och därför 
har Sondéns osparda nit tillfört musei grafiska samling t. ex. icke 
m indre än 19 porträtt av Pufendorf, nästan alla stuckna efter 
Ehrenstrahls målning och 22 av Descartes — därför att denne i 
l 1/., år vistades i Stockholm — nästan för mycket av det goda, 
allra liälst som nästan alla sticken äro reproducerade efter Frans 
Hals’ av J. Suyderhoef graverade bild av den berömde mannen. 
Men detta Sondéns till mani gränsande begär att, i så många



varierande exemplar som möjligt, i sin samling infoga vartenda 
porträtt i gravyr, som med Sverige stod i något samband, har 
förskaffat museum månget sällsynt ocli värdefullt blad som där 
saknades, såsom icke blott H. Hörnhus’ präktiga och ju  själv
skrivna bild av Maria Eleonora och åtskilliga ovanligare kunga- 
porträtt, utan även t. ex. W. Dickinsons utsökta, efter Reynolds 
målning utförda mezzotintbild av den från Sverige bördige pre
sidenten i Royal society, Sir Joseph Banks, Eckardts kopparstick 
efter Martin van Meytens självporträtt, R. Custos’ bild av Johan 
Snoilshik och V. Sommerens av hans ättling Georg Snoilsky, 
Danckerts av Corn. Staefvenisse, Chr. Kilians av den svenskfödde 
m ålaren Sofonias de Derichs, W. Ruckers efter den eljes obe
kante svenske m ålaren Roströms bild av den här i decennier bo
satte österrikiske m inistern Antivari — för att nu anföra blott 
några få exempel. Den planschverksamling, som åtföljde den 
Sondénska donationen, har ännu icke hunnit inventarieföras, och 
för densamma kan därför först i nästa årsberättelse redogöras. — 
Ett betydelsefullt inköp var det som gjordes av 76 svenska och 
utländska träsnitt å Föreningen Originalträsnitts internationella 
utställning härstädes.

Under året ha Durers kopparstick och träsnitt, Jer. Falcks gra
vyrer samt Rembrandts och Carl Larssons etsningar monterats.

Intendenten Granberg har inventariefört och lappkatalogiserat 
samtliga under året inkom na gravyrer och handteckningar, över
vakat monteringarna och stämplingarna, avslutat lappkatalogise- 
ringen av de franska gravyrerna, m indre formatet (Stella—Watelet) 
och anordnat de tre varandra avlösande utställningar, som under 
året ägt rum  i gravyrsalen. Den sedan två år tillbaka pågående 
expositionen av franska handteckningar upphörde nämligen i bör
jan  av mars och den 6 i samma m ånad öppnades i gravyrsalen 
en utställning av ett urval av Sergels museum tillhöriga hand
teckningar, jäm te ett antal från K. akademien för de fria kon
sterna utlånade, illustrerade Sergel-brev och den 15 mars, i sam
m anhang därmed, en utställning av äldre svenska, museum till
höriga handteckningar, från 1600-talets mitt till början av 1800- 
talet. Denna utställning upphörde den 8 augusti och avlöstes 
ett par dagar därefter av en m indre utställning av utvalda engelska 
mezzotint-gravyrer från 1700-talet. Den 30 nov.. upphörde denna
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utställning och efterträddes den 3 dec. i samma m ånad av en ny, 
omfattande dels 89 museum tillhöriga pennteckningar av Albert 
Engström , de flesta från hans tidigare verksamhet, dels 29 färg
reproduktioner efter italienska renässansm ålningar och 40 efter 
prim itiva nederländska tavlor (H. & J. van Eyck—P. Bruegel 
d. ä.). — Amanuensen Brising, som under de första m ånaderna 
av året sysslat med vetenskaplig bearbetning av antiksamlingen, 
har därefter påbörjat ordnandet och beskrivandet av Sergels hand
teckningar. — Amanuensen Gauffin har varit intendenten Gran
berg behjälplig vid sam arbetandet av de olika handteckningssam- 
lingarna (särskilt av franska handteckningar) samt fortsatt lapp- 
katalogiseringen av franska gravyrer, större formatet (Blot— Cochin). 
— Amanuensen Wetter gr en har fortsatt lappkatalogiseringen av 
tyska gravyrer, m indre formatet (MorfT—Umbach). — Samtliga 
vid avdelningen anställda tjänstem än ha varit behjälpliga vid 
gravyr- och handteckningssamlingarnas tillhandahållande åt all
mänheten.

Den stora samlingen av Egron Lundgrens akvareller och teck
ningar i Nationalmusei handteckningssamling har under året om
ordnats av fil. licentiaten Karl Asplund på uppdrag av mig. Un
der åren 1890—91 katalogiserades samlingen av am anuensen 
Karl W åhlin, som fördelade den i följande grupper: A. Ungdoms
arbeten, B. Anatomiska studier, C. Södra Europa, D. Österlandet, 
E. Norra Europa, F. Bilder ur historien, dikten, sagan och m y
ten, fantastiska ämnen, kostymbilder och -studier, G. Kopior som 
närm are ville följa Egron Lundgrens utveckling som konstnär. 
Härav framgår att någon enhetlig systematisering ej förefanns, 
vilket förorsakade stora svårigheter för dem, som närm are ville 
följa Egron Lundgrens utveckling som konstnär-

Vid förberedelser till en monografi över Egron Lundgren som
m aren 1913 fann Asplund också, att denna uppdelning gjorde det 
svårt att få en kronologisk överblick över målarens produktion. 
Besvärande omständigheter voro, att kartongerna förekommo i två 
olika format, varigenom varje avdelning måste sökas på två skilda 
ställen, samt först och främst att i avdelningen C. »Södra Europa», 
katalogiserats tre större album, innehållande skisser från de mest 
skilda orter och tider, tydligen inklistrade långt efter tillkom stti
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den. De bildade ett album med titeln »Rome», innehållande 125 
skisser, ett med titeln »Spain», innehållande 125, ett obundet, i 
W åhlinska katalogen betecknat som »Album nr 3», innehållande 
265 skisser. I samma nummerföljd voro samtliga skissböcker, 
45 st., inbegripna.

Då det sålunda befanns önskvärt att så vitt möjligt på grund
val av nya studier söka åstadkom ma en indelning efter konse
kvent kronologisk princip, uppgjorde Asplund en plan till sådan 
indelning, vilken jag gillade, varpå arbetet tog sin början hösten 
1913 och fortsattes våren 1914. Därvid »slaktades» de ovan
näm nda albumen, ocli de i dem inklistrade teckningarna ocli 
akvarellerna uppfästes i likhet med de övriga (med undantag för 
avdelningen »Anatomiska studier» samt sm ärre obetydliga blad, 
vilka nu förvaras ouppklistrade) på kartongblad av ett gemensamt 
format. Samlingen fördelades så på följande avdelningar i anslut
ning till perioderna i målarens liv:

I. Ungdomsarbeten före 1839 ................ (105 st., varav 87 icke uppklistrade)
II. Pariser-tiden 1839—1841 .................... ( 72 » » 3 » )

III. Italien 1841—1849 ................................. ( 2 2 4  —  — — — )
IV. Spanien 1849—1853 ........................... . (236 » » » * » )
V. England 1853—1858 ............................. ( 35 — — — )

VI. Indien 1858—1859 ................................. to OO 1 — — )
VII. England, Skandinavien, Egypten, Spa

nien och Italien 1859—1869 ....... (242 » — _ _ )
VIII. Sverige och Italien 1869—1875 ....... ( 8 5  » varav 15 icke uppklistrade)

Skissböckerna fördelades efter samma schema med egen num 
rering. Avdelningen »Kopior» sorterades på de tidsperioder, un
der vilka kopiorna utförts, för att därigenom bidraga till den 
åskådliga framställningen av växlingen i målarens utvecklings
faser.

Givetvis mötte stora svårigheter vid genomförandet av denna 
plan i detalj, då data och andra påskrifter äro ytterst sällsynta 
på Egron Lundgrens arbeten, i synnerhet från hans senare år. 
Hjälpmedel för arbetet voro Egron Lundgrens tryckta och otryckta 
skrifter, där hans verk ofta nämnas, jäm förelser med hans i Eng
land befintliga arbeten samt med skissböckerna i Nationalm u
seum, jämförelse av papperssort o. d. med daterade blad samt 
slutligen rent stilistisk granskning av den på ovannäm nda sätt 
klarlagda utvecklingsgången i hans konst.
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På så sätt har samlingen systematiskt ordnats, varigenom stu
dierna i densamma underlättats, då konstnärens verksam het kan 
överskådligare följas i de kronologiskt ordnade serierna, som till
samm ans omfatta omkring 1100 blad.

Avdelningen för konsthantverk (Afdelningsföreståndare 
intendent Folcker.)

Tillökningen under året utgör tillsamm ans 76 num m er av vilka 
65 förvärvats genom köp och 11 erhållits i gåva.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

■ Vid 1913 
års slut

Tillväxt
1914

Summa

Keramiska föremål ................................. 5,882 49 5,981 !
Glas ............................................................... 934 1 935
Emalj .......................................................... 778 773
Guld o c h  silver ......................................... 597 6 603
U r ................................................................... ! 376 _ 376
Oädla metaller ......................................... 1,655 3 1,658 !
Möbler, träföremål..................................... 678 7 685
Elfenben o. d ............................................... | 241 — 241
Sten ............................................................... 255 — 255

| Textilkonst .................................................. 1,063 , 6 1,069
Diverse .......................................................... i 624 6 630 |

1 Summa 13,078 78 13,156 |

A. Inköp .

April 4. Pannå (dörr till praktkaross) af skulpterat och förgyllt 
trä  med lackmålning. 1600-talets slut.

» » Fotställ (trefot) av skulpterat och förgyllt trä. Rokoko
1700-talets mitt.

» » Fat av fajans, dekor, monogram och blomm or i fär
ger. Sign. (Rörstrand 1770).

* » Dryckeskanna av fajans, dekor. Ornamentik i blå un-
derglasyrmålning. Sign. (Fabriken vid Store Kön
gens gade Köpenhamn). 1700-talets förra del.



April

Maj

»

»

»

»

Jun i

»

Okt.

y>

»

o (

4. Tallrik av fajans, dekor, blommoliv i underglasyr mål
ning (blått och mangan). Sign. (Eckernförde).

» Tallrik av fajans, dekor, stiliserad blomma i blå un- 
derglasyrm ålning. Sign. (Eckernförde).

I. Skål av stengods, flytande glasyr (»clair de lune»). Ki
nesisk fr. Sung-perioden.

» Ljusstake (altarstake) av skulpterat och förgyllt trä. 
1600-talets slut. Italiensk.

» Karott med lock av fajans, dekor, godronnerad med blå 
underglasyrmålning. Sign. Stockholm (Rörstrand.
1700-talets förra del).

» Bonad (vävnad i ullgarn) »Oden ridande Sleipner»; 
Komp. av Gerhard Munthe, vävd av Trondbjems 
konstindustrim useum s vävskola.

» Gräddskål av stenporslin, dekor, med växtmotiv i relief 
(s. k. Queen’s ware). Engelsk tillverkning. 1700- 
talets senare del.

6. Kakelugn av glaserat lergods med »skänk» och över
stycke i rik t förkroppade och profilerade barockfor
mer, dekor, med figurscener, porträttmedaljonger och 
barock ornam entik i relief, vitgul samt blå och grön 
flytande glasyr. Daterad 1743.
Tysk, antagl. saxisk tillverkning.

» (Jfr. överintendentens inköpsprotokoll vid Baltiska u t
ställningen d. 18 Maj.)
Vas i lergods, kolossal, dekor, i svart och gulvit glasyr, 
av Thorwald Bindesböll. Dansk, modern.

10. (Inköp å extra anslag vid Baltiska utställningen i Malmö.) 
Figurin av lergods, »Skuggan», av Bernhard Hoetger, 
Darmstadt.

» Figurin i porslin, Kines med fisk av A. Amberg. KönigL 
Porzellanfabrik, Berlin.

» Figurin i porslin, Flicka med hind, av A. Amberg. 
Königl. Porzellanfabrik, Berlin.



Grupp i porslin, Zebror, av Puschegger. Königl. Porzel- 
lanfabrik, Berlin.

Vas av porslin, dekor, i färger och guld, av Th. Schmutz- 
Bauditz. Königl. Porzellanfabrik, Berlin.

Krus av stengods med lock av tenn, komp. av lt. 
Riemerschmidt, Höhr-Grenzhausen.

Bokband i grön m arokäng av Paul Kersten, Berlin.

Grupp av porslin. Satyr och nymf, komp. av Gerhard 
Henning. Kungl. porslinsfabriken Köpenhamn.
Grupp av porslin, »Eventyr», komp. av Gerhard Hen
ning. Kungl. porslinsfabriken, Köpenhamn.

Figurin av porslin. Flicka med spegel, komp. av Ger
hard Henning. Kungl. porslinsfabriken, Köpenhamn.

Figurin av porslin, Flodhäst, komp. av prinsessan Ma
rie av Danmark. Kungl. porslinsfabriken, Köpen
hamn.

Vas av porslin, kristallinsk glasyr. Kungl. porslinsfabri
ken, Köpenhamn.

Vas av stengods, rund flaskform, grågrön glasyr, 
komp. av P. Nordström. Kungl. porslinsfabriken, 
Köpenhamn.

Vas av stengods, rund flaskform, flammig glasyr, komp. 
av P. Nordström. Kungl. porslinsfabriken, Köpen
hamn.

Grupp av porslin, »Silenus och åsnan», vit glasyr, 
komp. av Kai Nielsen. Bing och Gröndalils fabrik, 
Köpenhamn.

Vas av stengods, sexkantig flaskform, brun, m att gla
syr, komp. av G. Nielsen. Bing och Gröndahls por
slinsfabrik, Köp enha m n .
Skål med lock av fajans, terrin-form, omgiven av vin- 
rankor »å ronde bosse», vit glasyr, komp. och modell, 
av fru Karen Hannover, Köpenhamn.



Vas av stengods, cylindrisk flaskform, celadongrön, 
matt glasyr, L. Hjorths stengodsfabrik, Rönne, Born
holm.

Skål av stengods, flammig glasyr, matt. L. Hjorths 
stengodsfabrik, Rönne, Bornholm.

Vas av fajans, stor, spolform, dekor, växtmotiv i blått, 
rött, grått, lustrerande glasyr. Herm an Kähler,
Nsest ved, Danmark.

Vas av fajans, bägarform, dekor, lagermotiv i relief 
röd lustrerande glasyr. Herman Kähler, Nsestved,
Danmark.

Vas av fajans, spolform, dekor, växtmotiv i rött och 
blått, lustrerande glasyr. Herman Kähler, Nsestved,
Danmark.

Vas av fajans, päronform, dekor, växtmotiv i blått och 
brunt på vitt, barbotinmålning. Herman Kähler,
Nsestved, Danmark.
Halskedja med stort hängsmycke, silver med opaler, 
turkoser och emalj. Georg Jensen, Köpenhamn.
Hängsmycke av silver med m ånstenar. Georg Jensen, 
Köpenhamn.
Bägare med lock av silver, starkt godronnerad, å locket 
tre blomm or vari ametister. Georg Jensen, Köpenhamn.

Smörask av silver, dekor, nötmotiv i ciselerat arbete, 
med bernsten. Georg Jensen, Köpenhamn.
Bokband i vitt skinn med guld, komp. av Hans Teg- 
ner, utf. Anker Kyster, Förening for boghaandvserk, 
Köpenhamn.
Bokband i rött kalvskinn ined guldpressning, komp. 
av Joakim  Skovgaard, utf. av Petersen & Petersen, 
Köpenhamn.
Bokband i grön m arokäng med guldpressning, komp. 
av Tliorwald Bindesböll, utf. av Petersen & Petersen, 
Köpenhamn.
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Okt. 10. Dörr med rika beslag i smidesjärn av Ossian Elgström, 
Norr viken.

» » Bokband i grön m arokäng med guldpressning, komp.
och utf. av Greta Morssing, Stockholm.

» » Skål av stengods av Joh. Lundqvist, Tomarp.
» » Vas av starkeldsgods, komp. och utf. av Anders och

Bess Wissler, Mariefred.

» » Vas av starkeldsgods, komp. och utf. av Anders och
Bess Wissler, Mariefred.

» » Ask av starkeldsgods, komp. och utf. av Anders och
Bess W issler, Mariefred.

» » Vas av fajans med flytande glasyr, av Tage Zicker-
man, Wittsjö.

» » Vas av fajans med flytande glasyr, av Tage Zicker-
man, Wittsjö.

» » Vas av fajans med flytande glasyr, av Tage Zicker-
man, Wittsjö.

* » Ljusstakar för altare, av smidesjärn, ett par, av Petrus
Forsberg, Stockholm.

» » Bordduk, spetssömnad, komp. och utf. av Maja Alvin,
Vadstena.

» » Blomsterskål av silver med emalj, komp. och utf. av
Hugo Lundstedt, Göteborg.

» » Förhänge, vävnad i ullgarn med guld- och silvertråd,
komp. av Maja Sjöström, utf. av Handarbetets vänner.

» » Bonad i linnegobelin, Hortensier, komp. av Annie Fryk-
holm, vävd å Nordiska kompaniets textilavdelning.

» » Bonad i konstsömnad, »Paradiset», komp. av Agnes
Sutthoff, f. Skogman, utf. å Nordiska kompaniets tex
tilavdelning.

» » Skrin av ebenholts, komp. av Carl W estman, utf. å
Nordiska kompaniets verkstad.
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Okt.

No v.

B.
Mars

April 

Maj 2

0. Bokpraktband i m aroquin med guldpressning av Gus
tav Hedberg.

Tallrik av fajans, dekor, blå underglasyrmålning. Delft. 
1700-talet.

(inköp å extra anslag från Baltiska utställningen i 
Malmö.)
Vas av stengods, päronform, djupröd, m att glasyr, 
komp. av P. Nordström, lock i brons av G. Thylstrup. 
Kungl. porslinsfabriken, Köpenhamn.

Vas av stengods, äggform, flammig, m att glasyr, komp. 
av P. Nordström, lock i brons av G. Thylstrup. Kungl. 
porsli nsfabriken, Köpenham n.
Vas av stengods, cylindrisk, grå, matt glasyr, komp. 
av P. Nordström, växtdekor. av fru H. Blom, lock i 
brons av G. Thylstrup. Kungl. porslinsfabriken, Kö
penhamn.

Gåvor.
[. Av Föreningen Nationalmusei vänner med tillskott av 

A. B. Bukowskis konsthandel, greve Ture Bielke och 
museets egna fonder (se sid. 12).

Paradsäng, garnityr av karm osinröd silkessammet 
med broderier i applikationssöm nad av grönt och vitt 
siden i Berains art. (Den s. k. Bielkesängen från Ture- 
liolm.) Franskt arbete från 1600-talets slut.

» Av direktör G. U. Palm :
Pitschaft av guld med karneol, vari Sergelska vapnet.

L Av grosshandl. I. Traugott, Sthlm:
Kopp med fat av porslin, blomdekor. Sign. Potter, 

Fransk, 1700-talets slut.

Av kapten H. Holm, Sthlm.
Tallrik av fajans, dekor, i tusch. Sign. H. G. Svensk, 

1700-talets senare del.
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Maj 2. Av generalkonsul Rob. Schumburg, Sthlm.:
Sängkamm arinredning i skulpterat trä med rik figu

ral dekor, götisk stil. Tyskt arbete. 1800-talets se
nare del.

Kommer att överlämnas framdeles.

» » Av överhovjägmästaren V. Ankarcronas arvingar:
Två soffor, tapetserararbete, 1600-talets slut.

Jun i 6. Av bibliotekarien Bernhard Lundstedt (genom testa- 
m entariskt förordnande):

Bordbricka av fajans med ställ, rik dekor, med dub
belvapnen Fleming-Gyllengrip i blå underglasyrm ål- 
ning. Sign. Aibiörn. (Köpenhamnsarbete, 1700-talets 
mitt.)

» » Av direktör Magnus Eidem, Gbg.:
Urna av blått glas med lock. Svenskt arbete (Göte

borg). 1800-talets början.

Juli 6. Av major Axel B. von Schinckel:
Tekanna av fajans, dekor, i blå underglasyrm ålning 

och »bianco sopra». Sign. (Rörstrand 1757).

» » Ljusstake av fajans, dekor, i manganviolett. Sign.
(Rörstrand 1773).

Nov. 4. Av direktör C. U. Palm:
Porträttmedaljong av okänd man efter L. Posch. 1800- 

talets början. Svart massa. Sign. (Rörstrand).
Porträttm edaljong av kunglig dam (drottning Louise 

av Preussen?) efter L. Posch. 1800-talets början, biskuit. 
Sign. Rörstrand.

För avdelningen för konsthantverk har år 1914 varit särskilt 
märkligt, dels genom förvärvet av den stora Bielkeska paradsän
gen, dels genom inköpet av den stora samlingen av m odernt 
konsthantverk på den Baltiska utställningen.

Med det obetydliga årsanslag som står till buds är det allt
jäm t genom intresserade givares frikostighet, som de mera be
tydande förvärven tillföras avdelningen och museets tacksam 
het för sådana gåvor är så mycket större, då de — såsom den



Bielkeska sängen —  utgöras av föremål som äro verkliga acqui- 
sitioner för samlingen.

Den Bielkeska paradsängen (Pl. 19) som nu, efter att under mer 
än tvåhundra år ha bevarats i den ursprungliga ägarens släkt, fått 
sin slutliga plats i Statens samlingar, var enligt en säkerligen

Pl. 19. PARADSÄNGSGARN1TYR I SILKESSAMMET MED PÅLÄGGSRRODERI 
I SIDEN.
Franskt arbete. 1000-talets slut. H. 1 m . Br. 1.70 m .

tillförlitlig släkttradition en gåva av Ludvig XIV till ättens mest 
frejdade son, greve Nils Bielke, då han under åren 1679—1682 
såsom svensk ambassadör vid franska hovet vistades i Paris. 
Iiäri ligger den ståtliga pjäsens stora historiska värde och dess 
icke mindre materiella sam m anhänger med detta. Ludvig XIV:s 
presenter voro intet gottköpskram.



Men dess största och väsentligaste värde och som avgjort ger 
den en av de främsta hedersplatserna i ett museum för konst
hantverk är dess egenskap att vara ett i högsta grad typiskt, 
konstnärligt fulländat prov på den egendomliga stilfas, som karak 
teriserade den dekorativa konsten under senare delen av Ludvig 
XIV:s regering och som från Frankrike spred sig till alla 
de länder, som då ävlades att efterlikna de växlande sm akrikt
ningarna i detta tongivande land.

Stilen har lått sitt nam n efter Jean Berain, Ludvig XIV:s högt- 
betrodde »dessinatör» och diktator inom den dekorativa konstens 
område under 1600-talets senare del.

Den karaktäriseras genom en typisk användning av det s. k. 
band- och bladmotivet, som också synnerligen tydligt fram träder 
i den dekorativa utstyrseln av det Bielkeska sänggarnityret, vare 
sig det sträcker ut sig i omhängenas bordyrer, i »kappornas» lam- 
brequiner eller det växer uppåt i ryggstyckets pannå eller kon
centrerar sig i rosettformer i takhimm elns och paradtäckets »car- 
réer».

Det eleganta och rika m önstret är utfört i s. k. applikations- 
broderi av vitt siden med gröna ganser på botten av karmosin- 
röd sammet (Pl. 20).

Det ytterst pietetsfulla sätt varpå det praktfulla garnityret under 
tidernas lopp varit konserverat — det har sällan och endast vid 
särskilda tillfällen varit använt och för övrigt förvarats omsorgs
fullt nedlagt — har bibehållit dess fraicheur i en rent underbar 
grad, ocli som det nu sitter uppsatt, en av kapitalpjäserna i sam 
lingen och en stolthet för vilket museum som helst, verkar det 
lika glansfullt nytt som den dag, då det av konung Ludvig XIV 
överlämnades till den svenske ambassadören. Det är ytterst säll
synt, att ett museum får i sin ägo ett så utomordentligt väl bibe
hållet textilt föremål med den åldern.

Sängen, som av museet inropades på auktion hos Bukowski, 
betingade ett pris av 21,000 kronor, av vilka museet betalade 
endast 2,000 kr; övriga bidrag lämnades av Nationalmusei vän
ner 1 «1,500 kr., och greve Ture Bielke, Sturefors, 500 kr., varjämte 
firman H. Bukowski fyllde summan med 5,000 kr., utgörande 5 % 
av firmans nettovinst för år 1913.

Ej långt efter sedan den Bielkeska sängen kommit i museets
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ägo, lyckades man eget nog även för samlingen förvärva ett före
mål, som med denna står i ett ganska direkt samband. Det är 
en dörrpannå till en av dessa praktkarosser, som framför allt un
der barocktiden tillhörde den officiella ståten (Pl. 21). Denna dörr, 
som är dekorerad i rik lackmålning på guldgrund inom skulpterat 
ocli förgyllt ram verk, har sitt förnäm sta värde såsom ett särdeles 
karaktäristiskt prov på fransk barockdekoration från 1600-talets 
slut, även här under Berains inflytelse. Mitt i denna konstnär
ligt komponerade ornam entik sitter emellertid en stor, ytterst han t
verksmässigt målad vapensköld från en långt senare tid. Det är 
det greviiga Hornska vapnet, sådant det fördes av generalen greve 
F redrik Horn av Aminne (d. v. s. omgivet av serafimerordens och 
svärdsordens kedjor), Gustav IH:s bekante vän. Det visar sig 
emellertid, att detta vapen är målat över ett annat, som vid när
mare undersökning befinnes ha varit det greviiga Bielkeska, nå
got som ytterligare bestyrkes därav, att Bielkevapnets grip även 
förekommer som dekorationsmotiv på andra ställen å pannån. Då 
någon annan medlem av Bielkesläkten icke kan komma i fråga 
såsom den ursprunglige ägaren till den kaross, varav denna pannå 
är ett fragment, än just densamme greve Nils Bielke som varit 
paradsängens ägare, så är den historiska samhörigheten mellan 
dessa båda från skilda håll till museet förvärvade föremål konsta
terad. Tyvärr är det av tekniska skäl icke möjligt att avlägsna 
det påmålade vapnet och sålunda återställa den vackra pannån 
till dess ursprungliga utseende.

En annan gåva, som från flera synpunkter har sitt speciella 
intresse, är det vackra »serveringsbordet» med fajansbricka, som 
testam enterats till museet av framl. bibliotekarien Bernhard Lund- 
stedt.

Brickan, som är dekorerad i koboltblått och i en egendomligt 
fantastisk rokokostil, har i mitten ett stort alliansvapen: Fleming- 
Gyllengrip. Bordet har således ursprungligen tillhört riksrådet, 
friherre Otto Fleming, som omkr. år 1735 gifte sig med Katarina 
Charlotta Gyllengrip, och ett alldeles lika bord äges av arvingarna 
till kam m arherre Lars Celsing på Lindholm, tillvars mor, född Fle
ming, det på kvinnolinjen gått i arv från den första ägarinnan. Jäm te 
sitt konstnärliga värde har det för övrigt ett konsthistoriskt intresse 
av rätt ovanlig art. Det har nämligen en signatur som närm ast



Pl. 21. DÖRRPANNÅ TILL PRAKTKAROSS, LACKMÅLNING MED SKULP
TERAT OCH FÖRGYLLT TRÄ.
1600-talets slut. H. 1 m . Hr. O.cn m.
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kan tolkas såsom A. Biörn, men som är fullkomligt okänd. Nam
net tyder på en nordisk tillverkningsort, och den som ligger när
m ast till att gissa på är Köpenhamn. Riksrådet Fleming var envoyé 
vid danska hovet år 1751 och blev samma år kom m endör med 
stora korset av svärdsorden. Han blev 1757 serafimerriddare, 
och då det är svärdsordenskedjan, ej serafimerkedjan, som om 
ger vapnet, kan man sluta sig till, att brickan utförts före 1757 
och antagligen just 1751. För dess danska härstam ning talar 
vidare att kronan över de båda sköldarna är den danska, ej den 
svenska friherrekronan, ett misstag som är förklarligt hos en 
dansk dekoratör, samt att själva bordstället, som är det ursprung
liga, har den för dylika bord typiska danska formen. Em eller
tid är brickans dekorering icke alls den som är karaktäristisk 
för den gamla fabriken vid Store Kongens Gade i Köpenhamn, 
den enda som här kan komma i fråga.

Då visar sig att i Berlins Kunstgewerbemuseum linnes ett större 
fat eller platå, vars också mycket ovanliga dekorering, både i 
hela sin hållning och i vissa detaljer, överensstämmer med detta 
bords. Detta fat är signerat A. B. Coppenhagen, och härm ed är 
den felande länken funnen i beviskedjan, att den Fleming-Gyl- 
lengripska bordbrickan är utförd vid den gamla fajansfabriken i 
Store Kongens Gade i Köpenhamn och målad av en A. B. (A. 
Biörn), vilken antagligen ej tillhört fabrikens ordinarie arbetare 
utan varit tillfälligt anlitad för att dekorera ett eller annat före
mål.

Den stora väggpannån (Pl. 23), som skänkts till museet av bok
förläggaren K. O- Bonnier har fått sin plats i avdelningen för 
konsthantverk. Den är en synnerligt typisk målning i sitt slag. 
Den har varit infälld i en vägg i egendomen f. d. Ålandsgatan 
17, omgiven av den särdeles typiska ram  i tidig gustaviansk stil 
vari den ännu sitter. Tydligen har den ursprungligen utförts för 
annan plats, då ett ganska betydande stycke av duken är invikt. 
Denna åtgärd har emellertid endast varit till fördel för kom posi
tionens helhetsverkan och som den nu presenterar sig är den en 
särdeles vacker »veduta», med sin romerska ruin, sitt fyrtorn och 
sina svenska och holländska handelsfartyg på redden. Den torde 
vara målad under 1700-talets förra hälft, och om det är någon av 
Stockholms tapetmålare från denna tid som är dess mästare, vil-



PI. 22. BORD MED BRICKA AF FAJANS, DEKOR. I BLÅ CAMAÏEU. 
K öpenh am n. 1700-talets m id i. L. O. 7 2  m . B r. 0.48 m .
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ket: väl är antagligt, så var han tydligen en man med ganska 
god konstnärlig begåvning.

Här må slutligen jäm te en avbildning av den i förra årsberät
telsen (sid. 47) om näm nda Gustav II Adolfsmedaljongen (Pl. 24), 
gåva av W. Schützercrantz, såsom tillägg och rättelse till då läm 
nade uppgifter om densamma nämnas, att Gustav II Adolf år 1619 
av m yntm ästaren i Stockholm Gillis Coyet d. y. och en guld
smed vid nam n Robrecht beställde 50 stycken porträtt av sig 
själv i guld och emalj att bäras å bröstet (enligt riksheraldikern 
Aug. Vilh. Stjernstedts forskningar).

Till gåvorna under året hör också en av generalkonsul Rob. 
Scliumburg donerad fullständig rum sinredning i ek med mycket 
rik, särskilt figural skulptur i tysk renässansstil, tyskt arbete från 
1800-talets senare hälft, kom pletterat i Sverige. Detta ståtliga 
prov av m odernt konsthantverk från nyrenässansens tid kommer 
dock att först framdeles till museet överlämnas.

De inköp, som under året gjorts på det ordinarie inköpsansla- 
get, ha avsett att i mån av tillfälle kom plettera de olika i av
delningen ingående grupperna av konsthantverk.

Den keram iska gruppen har sålunda fått en högst värdefull 
tillökning i den ståtliga kakelugnen, som inköpts från Tyskland. 
Den m onum entala pjäsen med sin rika arkitektoniska utstyrsel 
av pilastrar, fyllningar ocli simser i starka förkroppningar och 
sina figúrala och ornam éntala relifer, allt i blåa och gröna flytande 
glasyrer, är synnerligen typisk såsom barockform och förskriver 
sig såsom typ från tiden omkring 1700, ehuru exemplaret i fron- 
tonen bär det sena årtalet 1743. Den i dekorationen tre gånger 
förekommande reliefprofilen av konung August den tredje av 
Sachsen visar också, att denna omisskännliga barocktyp ganska 
länge varit i bruk liksom att kakelugnen sannolikt är tillverkad 
i Sachsen, var återstår att bestämma.

Bland övriga inköp av smärre keram iska föremål må särskilt 
fram hållas den lilla karotten av Rörstrandsfajans med koboltblå 
dekorering. Den är med sin behagliga form, sin enkla och sm ak
fulla dekoration en verkligt mönstergill pjäs i sin art och den 
tillhör tydligen, vilket också bestyrkes av signaturen, fabrikens 
äldsta tillverkning (Pl. 26).

Ett annat keram iskt föremål av mera speciellt intresse är en



Pl. 23. VÄGGMÅLNING (OLJA PÅ DUR).
1700-talets förra del. L. 3.20 m. H. I .bo m.





72

liten skål av kinesiskt stengods från medeltiden, som utgjorde m u
seets inköp på den kinesiska utställningen i konstakademien. Den 
är ett synnerligen vackert prov på det s. k. chyn-yao-godset, 
med sin stora mörkvioletta fläck på i övrigt blekt grågrön botten, 
en glasyr som fått namnet clair-de-lune, och den är på samma 
gång en kuriositet därför att den vid bränningen fastnat vid den 
s. k. »kasetteln», den skyddande lerform, varmed kärlen vid b rän
ningen omgåvos.

Pl. 24. HÄNGSMYCKE MED GUSTAF II ADOLFS BILD 
AV GULD MED EMALJ.
1600-talets förra del. H. 0,04.

Ett par ovanligt prydliga prov på träskulptur ha under året 
förvärvats för denna icke synnerligen välförsedda grupp. D etena 
ett fotställ i förträfflig rokoko, det andra en altarstake eller 
kandelaber i barock. Denna senare (Pl. 27) antagligen ett italienskt 
arbete från 1600-talets slut är en praktpjäs i sin art, kom ponerad 
med all den ornam éntala rikedom som tillhör stilen särskilt i 
dess italienska form. Nu bronserad bär den spår av att ursprung
ligen ha varit försilvrad och har följaktligen använts för att er
sätta en verklig silverstake på något katolskt altare. Dess m ot
stycke befanns vid inköpet så illa medfaret att det ej kunde för 
museet användas.

Bland inköp av moderna konsthantverksalster intager den Mun- 
theska bonaden en plats för sig. »Oden rider Sleipner öfver 
havet» var ursprungligen komponerad såsom vignett till Harald 
Hårfagers saga i den stora praktupplagan av Snorre Sturlasson, 
som är Gerhard Munthes största konstnärliga bedrift. Den har 
sedan blivit översatt i färg såsom kartong till bonad och vävd



Pl. 25. KAKELUGN, RELIEFDEKORATION MED FLYTANDE GLASYR. 
T ysk. 1700-talets förra del. II. 2 .'o m .
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i Trondhjem s konstindustrim useum s vävskola. Den är en av 
Munthes mindre men i Norge mest populära bonader och det 
exemplar som nationalmuseet nu lyckats förvärva är den sista av 
dessa M unthevävnader som lär vara att få, då vävskolan iT rond- 
hjem upphört med sin verksam het efter Jens Thiis avgång från 
museets direktörsplats. Det är således i dubbelt avseende ett 
gott förvärv för Nationalmuseum att i sina samlinger äga en av 
dessa genialiska figurtapeter, det yppersta som modern norsk

PL 26. TERRIN AF FAJANS, DEKOR. I BLÅ CAMAIEU. 
Rörstrand. 1730-talet. L. 0,23 m.

textilkonst frambringat. Museet äger förut endast kartongen till 
en annan av dem, den mycket bekanta »Norrskenets döttrar».

Det stora inköpet av m odernt konsthantverk, som gjordes på 
den Baltiska utställningen med ett för ändamålet beviljat extra an
slag, gav en ganska stor ökning åt denna grupp.

Då det vid detta inköp gällde att på bästa sätt använda ett 
visserligen jämförelsevis betydande men för ändamålet i själva 
verket ganska begränsat penningbelopp, så hade m an att taga 
hänsyn till åtskilliga omständigheter. Fram för allt skulle — lik
som vid varje museiinköp — endast föremål av avgjort konst
närlig kvalitet komma ifråga, inköpen skulle göras för att öka 
samlingens estetiska värde, icke för att uppm untra ett så stort 
antal konstutövare som möjligt. Vidare borde så många som möj
ligt av konsthantverkets olika grenar därvid bliva företrädda och



slutligen borde en viss propor- 
tionalitet iakttagas vid inköpen 
från de olika länder, vilkas konst
hantverk var representerat på 
utställningen.

Den således till synes ganska 
svåra uppgiften underlättades 
emellertid därav att genom fast
hållande vid kvalitetskravet så 
som det viktigaste de övriga 
fordringarna på grund av ut
ställningsmaterialets beskaffenhet 
måste ganska betydligt reduce
ras. Dels voro nämligen alla 
grenar av konsthantverk inga
lunda mönstergillt representera
de, dels var bland grannlän
derna särskilt Danm ark så över
lägset, framför allt inom kera
miken, att en relativt betydande 
del av inköpssum man måste an
slås till förvärv av dessa alster.

Från de två stora danska por
slinsfabrikerna, vilkas vackra ut
ställningar vittnade om deras 
ständigt fortgående utveckling 
såväl i konstnärligt som tekniskt 
avseende, förvärvades så lunda: 
från den Kongelige några av den 
därstädes engagerade svenske 
konstnären Gerhard Hennings 
figurgrupper, små mästerverk av 
elegant modellering och m inu
tiöst måleri, samt ett autal av 
den likaledes svenske P. Nord-

Pl. 27. KANDELABER AV SNIDAT
OCH FÖRSILVRAT TRÄ.
Italiensk . Omkr. 1700. H. 1.1 m .
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ströms för sina utsökta glasyrer högst märkliga vaser o. d. f 
stengods, från Bing & Gröndahls fabrik en förträffligt modellerad! 
grupp av den bekante skulptören Kai Nielsen och en vacker vas* 
i stengods av G. Nielsen. Av en nyligen börjad konstnärlig sten
godstillverkning på Bornholm ha ett par särdeles vackra prov 
blivit inköpta. I den stora fajansbålen av fru Karen Hannover 
har förvärvats ett ståtligt prov av denna nyligen började originella' 
och dekorativa tillverkning. Genom inköpet av Thorvald Bindes- 
bölls stora vas i lergods, svartbrun och gulvit glasyr, har den 
originelle danske konstnären blivit i museet representerad medelst 
ett arbete, som synnerligen väl illustrerar hans egendomliga, starkt 
personliga konst.

Av tysk keram ik köptes några prov av Berlinfabrikens mo
dernaste konstnärliga tillverkningar: figuriner av starkt stiliserad: 
hållning och en karaktäristisk vas av fabrikens konstnärlige le
dare Th. Schmutz-Bauditz .

Inom den svenska keram iken har som bekant på senare år 
tillverkningen av prydnadskärl i lergods o. d. fått ett ganska stort 
antal utövare, vilka söka i konstnärligt avseende höja denna 
enklare slöjd och sålunda inom de breda samhällslagren sprida 
estetiskt tillfredsställande prydnadsföremål för hemmen. Några 
av dessa tillverkningar voro på Malmöutställningen representerade, 
och förvärvades bland dessa ett antal av Tage Zickermanns för sina 
ypperliga färger och glasyrer bekanta vaser och skålar m. fl. F rån  An
ders och Bess W isslers verkstad i Mariefred inköptes några av deras 
konstnärligt liksom tekniskt intressanta arbeten i starkeldsgods.

Bland arbeten i ädla metaller intog den kände köpenliamnske 
silversmeden Georg Jensen en särställning. Av dessa prov på 
äkta och konstnärligt framstående silversmide köptes ett par kärl 
och ett par smycken, båda slagen med insatta ädelstenar. Av 
svenskt silversmide förvärvades H. Lundstedts stora blomsterskål 
med emaljer och stenar. Det konstnärliga järnsm idet hade på 
utställningen sin förnämsta representant i Stockholmssmeden 
Petrus Forsberg, vars originella kyrkstakar med apostlarnas 
samt brödets och vinets symboler förvärvades. Ett annat 
konstsmide: Ossian Elgströms dörr med beslag i järn, som
även köptes, företräder på ett synnerligen lyckligt sätt denne 
konstnärs fantastiska och dekorativt verkningsfulla produktion..



Av konstnärligt bokbinderi köptes ett av tysken Paul Iver- 
estens delikata band i modern stilhållning, ett av dansken Anker 
Kysters band, kom ponerat av Hans Tegner, samt två andra danska 
band, prov på Th. Bindesbölls ocli Joachim  Skovgaards modernt 
personliga dekoration. De svenska inköpen på denna avdelning 
voro ett av Gustav Hedbergs praktband samt ett vackert band i 
modern engelsk hållning av Greta Morssing.

På det textila området, där vårt eget land å denna utställning 
dokum enterade sin absoluta överlägsenhet, kunde endast svenska 
inköp ifrågakomma. Museets samling, som redan äger några, 
ehuru ganska få moderna svenska konstvävnader och broderier, 
ökades sålunda med en ståtlig broderad väggbonad »Paradiset» 
av fru Agnes Sutthoff, en mindre hautelissevävnad i linne av 
¿Annie Frykholm , sällsynt m aterialriktigt kom ponerad i en utsökt 
färgsammansättning som alla denna konstnärinnas arbeten, ett 
förhänge med invävt guld i den s. k. Handarbets-vänners-tekniken, 
ett prov på Maria Sjöströms konstnärligt starka kompositioner 
samt slutligen ett av fru Maja Alvins förträffligt komponerade och 
överlägset utförda vita spetsbroderier.

Utgivna arbeten från Nationalmusei konstavdelning år 1914:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1913. Under

dånig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för Natio
nalmuseum. 96 sid. (Meddelanden från Nationalmuseum nr 38.)

Vägledning för besökande på Gripsholm, av L. Looström och E. 
G. Folcker. 8:o. Med illustrationer.

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

sterna 1914. 8:o, 120 sid., med två illustrationer.
— —, Kgl. akademiens för de fria konsterna samlingar av mål

ning och skulptur. På Kgl. akademiens uppdrag utgivna 
av Ludvig Looström, dess sekreterare. Häft. 7—10. 4:o,
sid. 131—208. Pl. 61— 100 och 5 illustrationer i texten.

------, Johan Tobias Sergel. En gustaviansk tidsbild. 120 sid. stor
8:o ined 35 illustrationer utom texten och 107 i texten. 
(Utgiven närm ast med anledning av firandet av 100-årsdagen 
av Sergels död.)



78

G. Göthe: Till Sergels minne. Tal på Konstakademiens m innes
fest den 26 februari 1914. I Nordisk tidskrift 1914, sid. 
123—132.

------, John Kruse f. In memoriam. I tidskriften Konst 1914,
sid. 78—79.

O. Granberg: Skoklosters slott och dess samlingar. Kortfattad be- 
beskrivning. 3:e genomsedda upplagan. 76 sid. 8:o.

------, Artiklar om äldre nederländska konstnärer. I Nordisk fa
miljebok.

K. G. Folcker: Gunnar W ennerberg. Alf WalJander. I Svenska 
slöjdföreningens tidskrift 1914. Häft. 3—4, sid. 144— 150.

K. Wåhlin: Carl W ilhelmson och hans arbeten i Statens Museum 
for Kunst. I Kunstmuseets Aarsskrift 1, Köbenhavn 1914, 
4:o. Sid. 7 0 -7 5 .

------ , Redigerat Ord och Bild, 23:e årg.

II. Brising: Sergels konst. 168 sid., 4:o, 140 illustrationer.

------, Sergel och antiken under de romerska studieåren. Ord
och Bild 1914, sid. 89— 110.

A. Gauffin: Musiken i målarkonsten. 16 sid. och 64 planscher. 
4:o- Alb. Bonniers förlag.

------ , I Svensk konsthistoria, utg. av Romdahl och Boos val ka
pitlen »Frihetstidens och gustavianska tidens måleri» samt 
»Måleriet från Karl XIV:s tid till och med Karl XV:s», sam 
manlagt 80 sid.

------ , John Kruse: Rembrandts färger. Rec. i Ord och Bild 1913,
sid. 622—624.

------ , En konstnärsdebut. Konst 1914.

E. Wetlergren: Reinhold Norstedt. 4:o. 272 sidor, 92 illustra
tioner. (Sveriges allm änna konstförenings publikation XXII.)

------ , Broby. I Svenska slott och herresäten XV, Södermanland,
sid. 455—464.

------, Nya konstindustriella strävanden och W erkbundrörelsen.
Almanack för alla 1915, sid. 181— 192.
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E. Wettergren: Föredrag om Sveriges moderna konsthantverk och 
konstindustri på Der deutsche W erkbunds kongress i Köln, 
juli 1914. Tryckt i kongressens publikation (Die W erk
bundsarbeit der Zukunft etc.) sid. 23—29.

------, Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift. Där publicerat
meddelanden och uppsatser, bl. a. Varia (glas, keramik m. m. 
på Baltiska utställningen 1914) sid. 132— 143.

------ , Redigerat och delvis författat katalogen över utställning av
kinesisk konst och konsthantverk i Stockholm 1914 (97 sid.).

Boksamlingen (Göthe). Hela ökningen för året utgör 234 
nummer, varav tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 64, 
allmän konsthistoria 39, arkitektur 6, skulptur 6, m åleri 15, hand
tecknings- och gravyrkännedom  10, konsthantverk 9, kataloger, 
lexika och diverse 85.

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

(Berlin), Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst (Haag), 
La société de l’histoire de l’art français (Paris), Riksarkivet, Kungl. 
biblioteket, Kungl. akadem ien för de fria konsterna, Kungl. Vit
terhets- historié- och antikvitetsakademien, Kungl. livrustkamm a- 
ren, Universitetsbiblioteket i Uppsala, Svenska slöjdföreningen, 
Svenska teknologföreningen, Stadsfullmäktige i Stockholm och 
Göteborg, Nordiska museet, Kalmar läns fornminnesförening, 
Norra Smålands fornminnesförening, redaktionen av Ord och bild; 
museer och utställningar i Amsterdam, Berlin, Bogota, Boston, 
Bremen, Chicago, Darmstadt, Detroit, Dresden, Filadelfia, Haag, 
London, S:t Louis, München, Nürnberg, Pittsburg, W ashington, 
Kristiania; Göteborg, Hälsingborg, Lund, Malmö; konsthandlarna 
Heinemann, H. Helbing, R. Lepke, F. Müller & Co., Georges 
Petit, Ch. Sed el m ev r, H. Bukowski; författare och samlare: R. 
Bergh, J. Bottiger, D. Bildt, T. Laurin, G. Ekholm, C. Roslin 
(genom C. U. Palm), S. de Ricci, O. Sirén, lord Sudeley, G. Up- 
m ark j:r, R. W yer, samt tjänstem än vid Nationalmuseum.

Därtill kommer den 200 nr starka samling av konsthistoriska 
arbeten, mestadels av svenska författare, som förärats National
museum ur framl. med. dr M. Sondéns bibliotek, och vilken 
icke i ovanstående förteckning inräknats.
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Depositioner ocli flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum.

a. Skulpturförem ål:

Mars 4. A \  professor Carl Curmans dödsbo genom professor 
Sigurd C urm an:

Tre arbeten i lera (ansiktsmasker av Gustav III, 
Hedvig Elisabet Charlotta och Sofia Albertina) av J. 
T. Sergel.

Nov. 11. Av Stockholms stads magistrat:
Okänd man. Porträttm edaljong i gips av J. T. Ser

gel. Återlämnad.
Den av löjtnanten Helge W erner 1913 deponerade 

»Örn med utbredda vingar», i brons, av italienske skulp
tören Carlo Fontana, har i år återlämnats.

b. Målningar.

Jan . 10. Av konstnären Anders Zorn:
Rvttarporträtt av drottning Kristina, kopia i olja 

av Harriet Sundström efter original i Pradom useet i 
Madrid. Återlämnat.

Febr. 5. Av regementspastor C. Bergö:
Gustav II Adolfs död vid Lützen. Oljemålning. Fri 

kopia af modern italiensk artist efter C. W ahlbom s 
målning i Nationalmuseum. Återlämnad.
Av friherrinnan Glara Stjernsvärd, Jordberga:

Karin Månsdolters möte med sin son i Reval. Olje
målning av G. W ahlbom. Återlämnad.
Av amanuensen A. Gauffin:

Bondgille i Westfalen. Oljemålning av August Jern- 
b e r g. Åt er lä m n a d .
Av friherre Nils Lagerfelt:

Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen. Oljemål
ning. Kopia av A. J. Fägerplan efter C. W ahlbom s 
m ålning i Nationalmuseum. Återlämnad.

c. Handteckningar:
Till friherrinnan Rappe, f. Sandahl, såsom ombud för
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Svenska kvinnornas förening till fosterlandets försvar hava åter
läm nats 20 kartonger av August Malmström över ämnen ur Fän
riks Ståls sägner, enligt uppgift på 1890-talet deponerade i hand- 
teckningssamlingen.

d. K onsthantverk:

Febr. 5. Av framlidne friherre Carl Carlsson Bondes dödsbo:
90 st. fickur, utgörande ett urval av frih. Bondes sam

ling. Återlämnade.
Dessa ur hava den 20 jan .— 15 febr. varit exponerade såsom den 

femte i ordningen av museets låneutställningar av enskilda sam
lingar.

Febr. 15. Av Celsingska fideikommisset på Biby genom kapten 
Elov von Celsing:

En samling turkiska dräkter, konsthantverksföremål 
in. m. från 1700-talet.

Exponerade den 15 febr.— 16 m ars såsom den sjette 
av ovannäm nda låneutställningar. Återlämnade.

Den av fröken Elisabet Bergenstråhle 1913 deponerade pendy
len av vit m arm or och guldbrons, sign. Detour, Paris, samt den 
s. ä. av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 
deponerade gruppen i silver (engelskt vandringspris för Maraton
löpning) hava i år blivit återlämnade.

B. Deponerade från Nationalmuseum.

Jan. 10. Till Artillerimuseet i Stockholm (som tillfällig deposition): 
De till jubileum sutställningen i Breslau utlånade 

konstverken (se. årsber. för 1913). Återlämnade.
Febr. 5. Till jubileum sutställningen i Kristiania:

»Konfrontationen», oljemålning av Carl Sundt-Han- 
sen (N. M. nr 1336). Återlämnad.

Mars 4. Till Jordbruks-departem entet:
Oljemålning av M. Carrée (N. M. nr 379).

» » E. J.Verboeckhoven (N. M. nr 1490).
» » G. Kallstenius ( » » 1492).
» » V. Engström ( » » 1624).
» » K. Heflner (Förr. n r 258).

6
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April 4.

» »

» »

Maj 2.

Till Svea hovrätt:
De fyra riksstånden, oljemålning av G. E. Schröder 

(N. M. nr 1017).
Porträtt av Fredrik I, oljemålning av G. E. Schrö

der (Gripsh. nr 1356).

Till stationsbefälhavarens i Karlskrona boställe:
Lotsbåt, oljemålning av F. Sörensen (N. M. nr 1330).

Till jubileum sutställningen i Kristiania:
Gunnar Heibergs porträtt, oljemålning av Oda Krogh 

(N. M. nr 1613). Återlämnad.

Till Rosendals slott (från Rosersbergs):
Fem oljemålningar av Jeannette Åkerman (C. XV nr 

324, 326, 327, 328, 328 b).

Till F inansdepartem entet:
Oljemålning av N. .1. Ju lliar (N. M. nr 835).

» » J . P h . L o uth erb o u rg ( » 850).
» » J. F. Korn ( » 1169).
» » Fr. Westin ( » » 1243).
» » J. Hoffman ( » » 1312).

Skulptur av R. E. Fogelberg ( » » 516).
» » J. N. Ryström (?) ( » » 869).
» » » ( » 870).
» .» Antik Vas, gipsavgjutn.( » » 129).

Till Örebro läns m useum :
Oljemålning av A. L. Cantzier (N. M. nr 943).

» » A. Lauréus ( » » 988).
» » E. Martin ( » * 996).
» » G. U. Troili ( » » 1097).
•» » 0 . J. Södermark ( » » 1232).
» » S. Jacobsen ( » » 1269).
>> » Carl Rloch ( » » 1352).
» » O. Björck ( » » 1405).
» » C. G. Plagemann ( » » 1530).
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Maj 2. Till svenska legationshotellet i S:t Petersburg:
Porträtt av Karl XIV Johan av W estin (Förr. nr 172). 

» » prins Oskar (i) » » ( » »173).
2 Utsikter i St. Petersburg av Patersson (C. XV nr 165, 
166).

Till Baltiska utställningen i M alm ö:
3 oljemålningar av H. K. H. Prins Eugen (N. M. nr 

1502, 1609, 1745).

Jun i 6. Till museet i Kristianstad (tillsvidare i Tekniska sko
lan därstädes):

Oljemålning av G. V. Palm (N. M. nr 1002).
» » J. M. Stäck ( » » 1022).
» » P. Eskilson ( » » 1050).
» » N. E. Kreuger ( » » 1555).
» » H. Jespersen ( * » 1561).
» » A. Sjöberg ( » 1575).
» » O. Hullgren ( » » 1576).
» » F. Snyders, kopia ( » 638).

Pastell » A. W allander ( * » 215).

Till svenska legationshotellet i Konstantinopel:
Oljemålning: Fredrik I:s porträtt (Gripsh. nr 337).

» Ulrika Eleonora d. y:s » » 1425).

Sept. 19. Jäml. nåd. brev 27 juni 1914 till kgl. kopparsticks- 
kabinettet i Berlin en teckning tillskriven Hans Hol
bein d. y., och till kejs. hovmuseets i Wien tavelgalleri 
10 Bubens-teckningar, samtliga för att å resp. orter 
reproduceras för vetenskapliga arbeten.

Dec. 23. Till museet i H ernösand:
Oljemålning av J. Kr. Berger (N. M. n r 1195).

» » Axel Fahlcrantz ( » » 1527).
. » » E. Bosenberg ( » » 1651).

» » E. F. Mayer (Förr. » 16).
» » Correggio, kopia ( » » 149).



Dec. 23. Till museet i Östersund:
Oljemålning av J. M. Stäck

» » K. J. Lorck
» » V. St. Lercke
» » G. A. Mordt
» » O .  Arborelius
» » B. Nordenberg

(N. M. nr 1023). 
( » » 1271).
( » » 1270).
( » » 1272).
( » » 1625).
( » » 1772).

V ä g g m å li i in g s f r å g a n .  Genom nådigt brev av den 2 februari 
1894 till Nationalmusei näm nd angående utförandet av väggmål
ningar i Nationalmusei trapphus hade Eders Kungl. Maj.t bland 
annat befallt, att i fråga om de ämnen, som skola behandlas i 
väggmålningarna, och bildframställningens ordningsföljd skulle 
iakttagas, att i övre vestibulen målades å det ena stora väggfältet 
en fram ställning ur Gustav Vasas historia och å det m otsatta ett 
ämne med Gustav II Adolf som huvudfigur, varjämte i långsi
dornas lunelter skulle målas å ena sidan sex ämnen ur den nor
diska gudasagan eller eljest fornnordiska bilder och å den andra 
sex kulturbilder från medeltiden.

Nu hade konstnären Carl Larsson, som år 1907 utfört m ålnin
gen ur Gustav Vasas historia på det ena stora väggfältet till 
Nationalm useum  uppsänt en skiss till väggmålning fram ställande 
M idvinterblot vid Uppsala tempel, av konstnären avsedd att utföras 
å det motsatta stora väggfältet i det övre trapphuset och med 
anhållan att väggmålningsnämndens ledamöter ville »titta på, 
bedöma och döma skissen», till den åtgärd detta kunde föran
leda. Priset på den utförda väggmålningen hade konstnären satt 
till 35,000 kronor, »allt som allt».

Vad den s. k. vägginålningsnämnden beträffade, hade Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt brev av den 9 december 1887 tillåtit, 
att Nationalmusei nämnd finge för behandling av frågan rörande 
åvägabringande av m onumentala väggmålningar i Nationalmusei 
trapphus med sig förena dels nämndens dåvarande suppleanter, 
dels vissa num era avlidna personer. Emellertid hade genom u t
färdandet av nya stadgar för Nationalmusei konstavdelning av 
den 31 december 1913 Nationalmusei nämnd i dess dåvarande 
sam m ansättning upphört att fungera från den 1 april 1913.

Med anledning härav hade tveksamhet uppstått hos mig rörande
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formen för förevarande väggmålningsfrågas behandling, varför jag 
i underdånighet anhöll, att Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder 
meddela föreskrifter i detta avseende; på samma gång jag i underd. 
skrivelse av d. 26 nov. 1913 anhöll, att Eders Kungl. Maj:t täcktes 
i nåder förklara, att den i kungl. brevet av den 2 februari 1894 
givna föreskriften, att å det återstående stora väggfältet i övre 
vestibulen skulle målas ett ämne med konung Gustav II Adolf 
såsom huvudfigur, icke m åtte utgöra hinder för eventuellt blivande 
väggmålningsnämnd att taga under behandling den av Carl Lars
son inlämnade skissen Midvinterblot för att till Eders Kungl. 
Maj:t inkomm a med förslag till de åtgärder som därav kunde 
föranledas.

Med anledning härav uppdrog Eders Kungl. Maj:t — som den 
28 februari 1913 bemyndigat chefen för Kgl. ecklesiastikdeparte
mentet att tillkalla högst fem sakkunniga för att utarbeta en mera 
detaljerad plan för de i Nationalmuseum förvarade konstföremålens 
anbringande och ordnande m. m., i anledning varav bemälde 
departementschef tillkallat mig, intendenten vid Nationalmuseum, 
Anders Georg Göthe, konstnären Richard Bergh och överintendenten 
Carl Oscar Möller — åt de sålunda tillkallade att, utan hinder av 
den i nådiga brevet den 2 februari 1894 givna föreskriften rörande 
ämne för målning å det återstående stora väggfältet i övre vesti
bulen av nationalmuseibyggnaden, även till behandling upptaga 
nu föreliggande väggmålningsfråga och, om efter granskning av 
berörda skiss vidare åtgärd såges av om ständigheterna påkallad, 
till Eders Kungl. Maj:t inkom m a med det förslag, vartill anled
ning förefunnes.

I underd. skrivelse av d. 17 februari 1914 anmälde de sålunda 
utsedda kommitterade, att de efter upprepade överläggningar i 
ämnet enats om att det ur dekorativ synpunkt måste anses riktigt 
och önskligt att Carl Larsson, som utfört freskom ålningarna i 
nedre vestibulen samt den stora oljemålningen å östra väggfältet 
i övre vestibulen, även finge utföra målningen å det återstående 
stora väggfältet i övre vestibulen, så att museets dekorering med 
väggmålningar bleve i sin helhet utförd av samma konstnärs 
hand; samt att

beträffande det av Carl Larsson ingivna förslaget Göthe, Bergh 
och Möller förenat sig i följande uttalande:
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»Den föreliggande skissen kallas av konstnären »Midvinterblot 
vid Uppsala tempel — en konung offras för folket». Han har 
sålunda velat fram ställa en betydelsefull bild från vår hednatid 
och i midvintersfesten funnit en sinnrik motsättning till m idsom 
marsfesten vid Gustav Vasas iniåg i Stockholm å den motstående 
väggen. Enligt konstnärens egen utsago vill han fram ställa en 
konung som frivilligt låter offra sig för folket. Någon sådan till
dragelse är icke i Sveriges historia bekant, och man kan ifråga
sätta, huruvida den kan anses vara karaktäristisk för nordm anna
lynnet under vår hednatid. Man kan även ifrågasätta, huruvida 
denna konstnärens tanke verkligen blivit tillräckligt tydligt åskåd
liggjord i skissen sådan den föreligger. Stämningen i målningen 
med dess ljusa och glada färgskala accentuerar en högstämd fest
glädje, som ej leder tanken på det grymma blodsoffret. Vid 
detta förhållande skulle vi funnit det önskvärt att denna tilldragelse 
fått en mera episodisk karaktär eller helt och hållet uteslutits, 
så att ämnet blivit helt enkelt midvintersfestens firande enligt 
fornnordisk sed. Ämnet fattat i denna vida bemärkelse är ju 
onekligen historiskt betydelsefullt, då midvintersfesten var en av 
de viktigaste, årligen återkomm ande tilldragelserna i våra förfäders 
liv. Även ur en annan, ehuru mera underordnad synpunkt kan 
en fram ställning av detta ämne äga intresse i vårt national
m useum , då det ger målaren tillfälle — ett tillfälle som 
han  lyckligt begagnat —  att låta i skildringen ingå både arki
tektoniska och andra konstnärliga moment av prim itivt nordisk 
karaktär.

Em ellertid kan ej förnekas att framställningen fått en något 
teatralisk karaktär, som kulm inerar i m ittpartiets patetiska konun- 
gagestalt.

Från rent dekorativ synpunkt äger detta verk märkliga förtjänster 
och ger löfte om en synnerligen storslagen bild, värdig sin mästare, 
och till sin konstnärliga valör fullt jämförlig med hans föregående 
väggmålningsarbeten i nationalmuseibyggnaden. Rekonstruktionen 
av Uppsala gamla tempel är på grundvalen av sparsam m a frag
m ent från vår forntid utförd med intuitiv fantasi och ger m onu
mental fasthet och samm anhållning åt kompositionen. Problemet 
att på samma sätt som i Gustav Vasa-bilden uppställa förgrunds
figurerna på en linje är löst på ett otvunget sätt, och samma
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djärva perspektiv »di sotto in su» är använt, varigenom en dekora
tiv samverkan med den föregående målningen är uppnådd.

Med hänsyn till skissens förtjänster ur m onum ental synpunkt, 
med kännedom om den entusiasm, varmed konstnären omfattar 
denna sin uppgift, åt vilken han ägnat ett långvarigt studium, med 
erfarenhet av det utm ärkta resultatet av Larssons tidigare dekora
tiva arbeten i Nationalmuseum och annorstädes, med hänsyn till 
den här ovan fram hållna vikten av att Larsson får uppdraget att 
utföra den sista återstående väggmålningen i Nationalmuseum, 
varigenom detta dekorationsverk, det största som hittills utförts i 
vårt land, skulle få en konstnärlig enhets- och helhetsverkan, 
som ej på annat sätt kan uppnås, och slutligen under uttalande 
av den förhoppning, att konstnären vid verkets eventuella utarbe
tande måtte kom ma till den övertygelsen att konungaoffret bör 
uteslutas, få vi undertecknade Göthe, Bergh och Möller, oaktat den 
här framställda erinran, likväl på de skäl vi ovan anfört och som 
synas oss vara av avgörande vikt, i underdånighet hemställa, att 
Eders Kungl. Maj:t, med upphävande av befallningen i nådigt brev 
den 2 februari 1894 att å västra väggfältet skall målas ett ämne 
med Gustav II Adolf som huvudfigur, täcktes medgiva, att åt 
konstnären Carl Larsson läm nas uppdraget att å västra väggfältet 
i nationalmuseibyggnadens övre vestibul, i den teknik han finner 
lämplig, utföra en väggmålning med ämnet M idvinterblot vid 
Gamla Uppsala tempel, i huvudsak jäm likt företedd skiss, som 
här i avbildning bifogas, med rättighet för konstnären att under 
utförandet vidtaga de ovan angivna eller andra m indre förändrin
gar, vartill han kunde känna sig manad.»

Då jag ej kunde tillstyrka m ålningens utförande, bilade jag 
ovan anförda skrivelse följande yttrande:

»Vid uppgörandet av planen för väggmålningarna i National
museum på 1880-talet framhölls inom dåvarande väggmålnings- 
näm nd med all rätt, »att allm änhetens krav på ett sym patiskt 
och lätt begripligt innehåll — liksom konstnärens på tacksam m a 
motiv — bäst torde tillgodoses därigenom att här framställas 
betydelsefulla drag och personligheter ur vårt lands historia». De 
hittillsvarande väggmålningarna äro utförda i enlighet med denna 
princip, kronologiskt börjande med konung Gustav Vasas intåg i
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Stockholm och därefter konung Karl XI och Ehrenstrahl, N iko
demus Tessin d. y. och slottsbyggnaden, Taraval och Konstakade
miens teckningsskola, Lovisa Ulrika och Karl Gustav Tessin, konung 
Gustav III mottagande antiksamlingen, samt Sergel i sin ateljé. 
I enlighet härm ed har det ock beslutats, att det enda tomm a 
väggfält som återstår skall såsom motstycke till Gustav Vasa upp
taga ett ämne med Gustav II Adolf såsom huvudfigur.

Nu har konstnären Carl Larsson inläm nat ett förslag till m ål
ning å sistnäm nda tomma väggfält, kallad »Midvinterblot vid 
Uppsala tempel», vilket konstnären förtydligat med följande ord: 
»En drömsyn, en konung offras för folket». Ämnet har en historisk 
hem ul i Snorre Sturlassons berättelse om konung Domald, om vilken 
det i K onungabokenheter: »I hans dagar var i Svitiod stor hunger 
och brist på sund föda. Då gjorde svearna stora blot vid Uppsala. 
Den första hösten blotade de med oxar, men årsväxten förbättrades 
icke. Andra hösten började de m änniskoblot, men årsväxten var 
densam m a eller värre. Den tredje hösten kommo svearne man- 
grant till Uppsala, då bloten skulle hållas. Hövdingarne rådslogo 
och kommo överens, att missväxten måste bero på Domald, deras 
konung. — De anföllo honom därför, dråpo honom och rödfärgade 
stallarna med hans blod.»

Här skildras således ingenting mindre än ett ritualm ord, en 
illustration till skaldens ord: »Blott barbaiTt var en gång foster
ländskt.» Jag kan icke finna att sådana ämnen lämpa sig såsom 
väggmålningar i Nationalmuseum eller att konung Domald bör 
såsom motstycke till Gustav Vasa ingå som en länk i väggmål- 
ningsserien därstädes. Nu har man emellertid sagt, att konstnären 
ändrat sin uppfattning av ämnets innebörd därhän, att det skall 
fram ställa en konung som frivilligt låter offra sig för folket. H är
med äro vi inne på den rena fantasiens område. Ej nog med 
att ingen sådan tilldragelse är känd under denna form, m an kan 
ej ens i våra förfäders kultur, religion eller livsåskådning finna 
någon sannolikhet för en sådan. Den enda förklaringen synes 
mig vara att denna konstnärens idé fram kallats av en tankeöver
föring från den kristna försoningsläran.

Huru härm ed än må vara, så är det tydligt att konstnären 
velat fram ställa ett ämne av religiös och tragisk innebörd. Men 
giva väl de konstnärliga uttrycksmedel han använt i komposition,
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linjebyggnad och färgstämning något intryck av dylik art? Den 
glada ljusa färgskalan är densam m a som han begagnat sig av i 
sin idylliska akvarellkonst. Gruppering och åtbörder förråda ingen 
affekt hos massan, varken av det ena eller andra slaget. Allt är 
tablåmässigt beräknat med en erfaren regissörs säkra grepp på 
mise-en-scenen, men offerhandlingen försvinner som en episod 
i det festliga upptåg, som bilden i det hela återger. De enda 
figurer, lios vilka ett patetiskt drag framlyser, äro den fram stupa 
liggande drottningen samt konungen med sin för åskådaren be
räknade teatraliska gest; men någon rapport mellan dessa tvenne 
huvudfigurer och de övriga existerar icke.

Ovan utgick jag från den svenska allm änhetens berättigade krav 
på att i väggmålningarna i vårt nationalm useum  få återse betydelse
fulla drag och personligheter ur vårt lands, på sådana ämnen så 
rika historia. Denna princip har, som sagt, strängt följts i den 
hittills fullbordade väggmålningsserien och allt talar för att den 
bör avslutas i det tecknet. På så sätt skola dessa väggmålningar 
komma att utgöra en betydelsefull länk i vårt folks icke blott konst
närliga utan även nationella uppfostran, vilket icke får under
skattas. Då varken förevarande ämne i sig självt eller ämnets 
konstnärliga behandling fyller detta krav, känner jag det som en 
bjudande plikt att avstyrka detsammas antagande.

På samma gång känner jag djupt önskvärdheten av att Carl 
Larsson må bliva den som kom mer att en gång med sin konst 
fylla det ännu tomma väggfältet, och vill jag ej släppa hoppet 
att han en dag skall göra det. Men hellre än att få Midvinterblot 
dit, med konung Domald som motstycke till konung Gustav Vasa, 
må väggfältet i fråga tills vidare läm nas tomt.»

I skrivelse av den 13 mars 1914 från Kgl. ecklesiastikdeparte
mentet till överintendenten och chefen för Nationalmuseum he
ter det till slut med avseende å det de sakkunniga givna upp
draget:

»I anledning härav hava bemälda sakkunniga inkom m it med 
en den 17 februari 1914 dagtecknad underdånig skrivelse, däri 
Göthe, Bergh och Möller förenat sig i fram ställning därom, att 
Carl Larsson måtte erhålla uppdraget att utföra den ifrågavarande 
väggmålningen med ämnet Midvinterblot vid Uppsala tempel, i
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huvudsak jäm likt skrivelsen i avbildning åtföljande skiss,* med 
rättighet för konstnären att under utförandet vidtaga vissa angivna 
eller andra mindre förändringar, vartill han kunde känna sig 
m anad. Ni har därem ot på åberopade grunder förm ält Eder ej 
kunna tillstyrka, att målningen komme till utförande.

Sedermera har Larsson till chefen för ecklesiastikdepartem entet 
insänt en skrift, däri han på anförda skäl hemställt, att med saken 
ej måtte tagas vidare befattning.

Vid föredragning av detta ärende har Kungl. Maj:t funnit vad 
i detsam m a förekommit ej föranleda någon Kungl. Maj:ts vidare 
åtgärd.»

Därmed har frågan om denna väggmålnings utförande i National
m useum fallit; och är det att hoppas, att den målning, som en 
gång får den äran att bliva motstycke till Gustav Vasas intåg i 
Stockholm m idsommaraftonen 1523, skall ur såväl historisk som 
konstsynpunkt bliva sin plats fullt värdig. M idvinterblot fyller 
enligt min åsikt icke dessa fullt berättigade krav, och konung 
Domald såsom första man i den stolta kungaserie museets vägg
m ålningar hittills ha att uppvisa — Gustav Vasa, Karl XI, Gus
tav III — synes mig omöjlig.

Statens konstsamlingar på de kgl. lustslotten.

Gripsholm. I årsberättelsen för år 1913 (sid. 58) beklagade jag 
att under de senare åren en del staten tillhöriga, under Kgl. hus- 
gerådskannnarens vård ställda möbler och konstslöjdarbeten bli
vit från Gripsholms slott bortflyttade. Såsom mest störande i 
detta fall framhöll jag utbytet av det praktfulla, i silke, guld och 
silver broderade ryggstycket till den i rikssalen därstädes upp
satta tronhim m eln mot ett modernt grönt förhänge. I förhopp
ning att detta praktbroderi, som år 1910 nedtogs för att lagas, 
skulle efter verkställd restaurering återställas till slottet och att 
dess bortovaro således endast vore tillfällig hade jag ej vidtagit 
någon officiell åtgärd med avseende härpå. Emellertid över
läm nades till Nordiska museets nämnd av dess ledamot inten
denten vid Kungl. Husgerådskammaren överintendenten John

* Här ej intagen.
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Bottiger en den 22 april 1914 daterad skrivelse av följande ly
delse:

Från Kgl. Husgerådskarnmaren deponeras i Nordiska museet 
för att därsam mastädes utställas ryggvanten till en tronhimmel 
n r 23 med tillhörande glasskiva och ram.

Stockholms slott den 22 april 1914.

F. PEYRON.

John Bottiger.

På grund härav ansåg jag mig böra d. 30 april 1914 till ståt
hållareämbetet på Gripsholms slott avlåta följande skrivelse:

Ståthållaren på Gripsholms slott, förste hovm arskalken m. m. 
Herr C. M. Lilliehöök.

Härmed ber jag att få göra följande vördsamma hem ställan:
Från Gripsholms slott ha under de senast gångna åren bort

flyttats en del Kgl. Husgerådskarnmaren tillhöriga möbler och 
vävnader m. m., vilka sedan gammalt ingått i slottets möble
mang, till stor skada för det intryck av helhetsverkan, som slotts
gemaken gjort alltsedan slottets restaurering och rum m ens deko
rativa anordnande på 1890-talet. Mest störande ur denna syn
punkt är borttagandet av det stora 1500-tals broderi i guld, 
silver och mångfärgat silke på sammetsbotten, som varit upp
satt i rikssalen därstädes och som tjänat som ryggstycke till den 
tronhim m el som ännu pryder denna sal. Som bekant var fram 
lidne 11. Maj:t Konung Oscar II synnerligen intresserad för Grips
holms slott och dess samlingars iståndsättande och gjorde själv 
för detta ändamål stora pekuniära uppoffringar. Alldeles sär
skilt gäller detta rikssalen, slottets förnäm sta och ansenligaste ge
mak, vars väggar i övrigt fyllas av de stora helfigursporträtten 
av konung Gustav Vasa och hans samtida regenter. För detta 
intresse talar såväl den näm nda tronhim m eln, som med stora 
kostnader, vilka bestredos av konungen, kom ponerades med led
ning av de ornamentsmotiv, som återfinnas i ryggstycket och ut
fördes i samma dyrbara m aterial — guld, silver och silke på 
svart samm etsbotten — som också de tre väldiga m alm ljuskro
norna, vilka genom de å dem anbragta inskrifterna vittna, att de
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äro gåvor av högstdensamme. Man kan med all rätt säga, att 
u tan detta konungens intresse rikssalen ej skulle hava fått det 
prydliga utseende, som den ända till de senaste åren ägt. Detta 
visade också den för slottets restaurering och iståndsättande bil
dade Gripsholmsföreningen sig erkänna, då den på den ståtliga 
spiseln därstädes lät insätta följande gyllene inskrift: Konung
Oscar II lät återställa denna sal Anno 1892».

Bortförandet av de näm nda möblerna har av Kgl. Husgeråds- 
kam m arens vederbörande intendent motiverats därm ed, att de 
varit behövliga för fullständigand et av möbleringen i andra kung
liga slott. Att detla icke varit anledningen till det näm nda dyr
bara broderiets bortförande framgår därav, att detsamma sedan 
någon tid funnits deponerat i Nordiska museet, där det är upp
satt som ett slags fond till Carl Milles’ stora Gustav Vasa-stod i 
hallen därstädes. Oavsett att detta ryggstycke icke står i något 
som helst sam band varken med Gustav Vasa eller över huvud 
taget med Nordiska museets samlingar i övrigt, kan det synas 
egendomligt att rikssalen på Gripsholm blivit berövad sin kost
baraste klenod för att densamma skall tjäna som fonddekoration i 
ett museum som ju  icke tillhör svenska staten. Man har såsom 
motiv för bortförandet anfört, att broderiet är så ömtåligt att det 
ej utan skada kan exponeras annat än under glas, varför det nu 
insatts i en stor upprättstående glaslåda, som lär ha bekostats 
av Kgl. Husgerådskammarens medel. Då det ej linnes något h in 
der för att på Gripsholm exponera det på samma sätt, förfaller 
även detta skäl för bortflyttningen.

Ännu ett skäl, och ett vägande sådant, för dess återuppsätt- 
ning på Gripsholm är att den till näm nda ryggstycke hörande 
takhim m eln fortfarande sitter kvar i rikssalen, där den nu icke 
har någon raison d ’être, under det att ryggstyckets plats num era 
intages av ett modernt enfärgat förhänge av blågrön plysch, som 
icke passar i denna historiska omgivning. Då takhim m eln be
ställts med dryga kostnader enkom för att kom plettera ryggstyc
ket, böra de icke skiljas åt utan hållas tillsammans. Det synes 
mig för övrigt redan en skyldig pietet för konung Oscar II:s 
minne kräva.

Med anledning av vad jag haft äran sålunda anföra och i en
lighet med Nationalmusei nämnds enhälliga tillstyrkan ber jag
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att vördsamt få hemställa, att Hr Förste hovm arskalken behagade 
i egenskap av ståthållare på Gripsholms slott vidtaga nödiga åt
gärder för det näm nda ryggstyckets återuppsättande därstädes, 
om möjligt till därvarande samlingars öppnande för allmänheten 
vid pingsttiden innevarande år.

Jag bör tillägga, att Nordiska museets styresman på min för
frågan förklarat sig icke hava något emot detsam mas återstäl
lande, då han — liksom ett flertal Gripsholm svänner inom och 
utom m useikretsarna — anser dess givna plats vara i det slott 
där det sannolikt i århundraden förvarats.

Stockholm den 30 april 1914.

Vördsammast 

LUDVIG LOOSTRÖM.

Karl Wåhlin.

Med anledning härav avlät ståthållaren på Gripsholms slott 
följande skrivelse, ställd

Till Riksmarskalksämbetet.

Ståthållareäm betet å Gripsholms slott får härm ed i bestyrkt 
avskrift överlämna en från Överintendenten och Chefen för Na
tional Museum inkomm en skrivelse av den 30 april med hem 
ställan till Ståthållareäm betet att genom dess åtgärd det från 
Rikssalen å Gripsliolm borttagna ryggstycket till tronhimm eln 
därstädes måtte bliva uppsatt å sin gamla plats.

Det ifrågavarande ryggstycket överfördes till Stockholm i Juni 
1910 på begäran av Intendenten för de kungk konstsam lingarna 
under uppgift att detsamma tarvade reparation. Då enligt vad 
nu genom ovanberörda skrivelse blivit upplyst, ryggstycket, upp
satt i en glaslåda, sedan någon tid deponerats i Nordiska Mu
seet, måste Ståthållareämbetet därav draga den slutsatsen, att den 
behövliga konserveringen är fullbordad och att hinder num era 
ej torde möta för dess återbördande till Gripsholms slott.

Ståthållareämbetet, som i övrigt till fullo instäm m er i vad Che
fen för Nationalmuseum, med enhällig tillstyrkan av National-



musei näm nd, i sin skrivelse anfört, får vördsam t anhålla det 
Riksm arskalksäm betet ville vidtaga nödiga åtgärder för det näm nda 
ryggstyckets återuppsättande på sin gamla plats i Rikssalen å 
Gripsholms slott, om möjligt till därvarande samlingars öppnande 
för allm änheten vid pingsttiden innevarande år.

Stockholm den 6 maj 1914.

C. M. LILLIEHÖÖK.

Vidimeras ex officio
Reinhold Rudbeck.

Emellertid överlämnades till Riksm arskalksäm betet från förenin
gen Pietas, som ombesörjt det dyrbara broderiets restaurering, 
följande utlåtande, ställt till intendenten vid Kgl. husgerådskam - 
m aren, överintendenten John Röttiger, Stockholm:

På samma gång vi överlämna en beskrivning över det nu av
slutade arbetet* med den tapet (ryggstycke till tronhimmel), som 
av Kungl. Husgerådskam maren år 1910 överlämnats till föreningen 
Pietas för konservering, anse vi oss böra framhålla, att, om detta 
konserveringsarbete skall kunna i nämnvärd grad bidraga till ta 
petens skydd, måste den på grund av materialets och arbetsar
tens stora ömtålighet alltid sitta spänd på en ram. Icke ens vid 
en mindre flyttning skulle tapeten utan skada kunna rubbas ur 
det läge den nu innehar. Likaså är den ömtålig för skakning, 
varigenom tanken på längre transport torde få uteslutas.

Tapeten bör dessutom förvaras under glas, som ej får på nå
gon punkt vidröra densamma.

Iakttagas dessa försiktighetsmått, torde tapeten kunna äga be
stånd en avsevärd framtid.

Stockholm den 16 december 1912.

B. Sahlin .
O. Janse. R. Cederström.

A. Bran ting.

* Restaureringsarbetet började i augusti 1910 och avslutades d. 12 dec. 1912. 
En noggrann beskrivning på detsamma finnes uppsatt av föreningen Pietas’ sek
reterare fröken Agnes Branting. (Avskrift i Nationalmusei arkiv.)
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På grund av detta för mig överraskande utlåtande var det 
klart, att broderiet ej skulle bliva till Gripsholmssamlingen åter
lämnat; vilket också fick sin bekräftelse i följande skrivelse från 
R iksm arskalksäm betet:

Till Överintendenten och Chefen för Nationalmuseum  m. m., 
Filosofie doktor C. L. Looström.

Uti en till ståthållaren på Gripsholms slott ställd, av bemälde 
ståthållare med eget utlåtande till Riksm arskalksäm betet över
läm nad skrivelse av den 30 sistlidne April har Ni på anförda 
skäl hemställt om vidtagande av nödiga åtgärder för återuppsät- 
tande i rikssalen å Gripsholms slott av det 1500-tals-broderi, vil
ket förr tjänat som ryggstycke till den i rikssalen uppsatta tron
himmeln, men vilket ryggstycke nu funnes förvarat i en uti Nor
diska Museet uppställd glaslåda.

Uti sitt ovanberörda utlåtande har ståthållaren på Gripsholms 
slott bland annat meddelat, att ifrågavarande ryggstycke i Juni 
1910 blivit överfört till Stockholm på begäran av intendenten 
för Kungl. Husgerådskammaren och de Kungl. konstsam lingarna, un
der uppgift att broderiet tarvade reparation.

Enligt vad som framgår av ett R iksm arskalksäm betet tillhanda- 
kommet, här i styrkt avskrift av avskrift fogat utlåtande från 
föreningen Pietas, genom vars försorg broderiet i fråga blivit re
parerat, lärer broderiet på grund av materialets och arbetsartens 
stora ömtålighet alltid böra sitta spänt på en ram, och lärer bro
deriet vara så ömtåligt för skakning, att därigenom tanken på 
längre transport torde få uteslutas.

Vid underdånig föredragning denna dag av detta ärende har 
H. M. Konungen, med hänsyn till vad föreningen Pietas, i egen
skap av sakkunnig inom ifrågavarande område, uti ovanberörda 
utlåtande anfört, funnit gott besluta, att ovan omförmälda, till 
tronhim m eln i rikssalen på Gripsholms slott hörande ryggstycke 
må tillsvidare, och till dess annorledes kan varda bestämt, på 
sätt som för närvarande äger rum , förvaras inom Nordiska Museet.

Vilket Riksm arskalksäm betet skolat Eder till svar härigenom 
meddela.

Stockholms Slott den 20 Jun i 1914.
DOUGLAS
Riksmarskalk. Reinhold Rudbeck.



Jag har ansett mig böra utförligare redogöra för behandlingen 
av detta ärende, alldenstund det berör en för statens konstsam 
lingar ytterst viktig principfråga. Som bekant är vården av 
Kgl. husgerådskam m arens samlingar — huvudsakligen bestående 
av m öbler och andra husgeråd tillhörande inredningen i de 
kungliga slotten och ofta av högsta konstvärde — anförtrodd åt Riks- 
m arskalksäm betet, under det att statens konstsam lingar (målning, 
skulptur m. m.) såväl i Nationalmuseum som å de kungliga slot
ten äro ställda under inseende och vård av överintendenten och 
chefen för Nationalmuseum. Nu händer det att ett och annat före
mål tillhörande Kgl. husgerådskam m aren ej är behövligt för 
sloltssam lingarna eller, såsom i detta fall, av särskilda om stän
digheter måste utbrytas ur desamma och deponeras annorstädes. 
För sådana fall ber jag att här få framhålla önskvärdheten av att, 
innan frågan om dessa föremåls depositionsort framlägges till nådigt 
avgörande, de myndigheter, som hava statens egna närbesläktade 
samlingar om hand, här Slatens historiska museum eller National
museum, tillfrågas, huruvida föremålet i fråga är önskvärt för 
statssam lingarna och där kan fylla en lucka, i vilket fall ju  sta
tens intresse synes mig kräva att det överlämnas dit såsom de
position. I förevarande fall skulle Nationalmuseum så att säga 
med öppna arm ar ha mottagit det dyrbara broderiet och detta så 
mycket hellre, som flera av de dyrbara figurgobeliner, som under 
ett flertal år varit en välbehövlig prydnad på väggarna i dess 
konstslöjdavdelning, sedan några år tillbaka på anmodan av inten
denten för Kgl. husgerådskam m aren måst till densamma återställas.

Jag nämnde här ovan att det av föreningen Pietas inläm nade 
utlåtandet var för mig överraskande. Överraskningen hade sin 
grund i den reflexionen att, om det dyrbara broderiet i orestau
rerat skick kunde uthärda transporten från Gripsholm till Stock
holm, borde det i restaurerat skick utan någon skada kunna 
transporteras åter till Gripsholm, där det har sin givna plats; på 
samma gång jag inser att efter föreningens uttalade mening — 
som jag icke delar — ingenting annat var att göra än att avslå 
min framställning.

Drottningholm. Den stora, till fontänen i slottsparken hörande 
Herkules-statyn och bronsfigurerna däromkring, som under vin
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tern stått nedtagna i och för ombyggnad av den m urade piede
stalen för m ittstatyn, ha undergått en noggrann reparation under 
ledning av konstgjutaren Herman Bergman, vilket arbete under 
året fullbordats, varefter statyerna återuppsatts.

Till följd av att den stora s. k. déjeunersalongen i teaterhuset 
(åt den s. k. engelska trädgården) skulle repareras, ha samtliga 
därvarande konstverk måst undansättas. Efter reparationens full
bordande på sensommaren har salongen åter prytts med mål
ningar, så att den nu företer en mera tilltalande anblick.

Rosersberg. Sedan ståthållareäm betet anmält, att en del för
ändringar skulle vidtagas i slottets inre, har ett flertal konstverk 
därstädes måst undansättas. I avvaktan på vidare anm älan äro 
de fortfarande undansatta. De mera framstående m ålningarna 
och skulpturerna i samlingen ha för Nationalmusei räkning foto
graferats.

Nationalmusei nämncl, i vars samm ansättning under 1914 
ingen förändring ägt rum , har under årets lopp haft 15 sam m an
träden.

Statsinköp av levande svenska konstnärers arbeten.
Jäm likt nådiga stadgarna för Nationalmuseum av den 31 decem
ber 1912 hava följande underdåniga förslag till inköp blivit till 
Eders Kungl. Maj:t ingivna:

Den 21 februari 1914.
Skalden (porträtt i helfigur av d:r Verner von Heidenstam). 

Oljemålning av J. A. G. Acke. Pris 5,000 kr.

Den 20 april 1914.
27 st. etsningar av Anders Zorn. Pris 1,350 kr.

Den 19 september 1914.
Kyrkfolk. Oljemålning av Carl W ilhelmson. Pris 6,000 kr.
20 handteckningar av Albert Engström. Pris 1,500 kr.
Samtliga dessa inköpsförslag ha vunnit Eders Kungl. Maj:ts bifall.

Tjänstemännen (semester, tjänstledighet och vikariat). 
Öv er intendenten har begagnat sig av semester under 1 månad och

7
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5 dagar, under vilken tid befattningen författningsenligt uppehål
lits av intendenten Göthe.

Jäm likt § 32 i för Nationalmuseum gällande nådiga stadgar 
har jag, som den 2 februari 1915 fyllde 67 år, den 1 december 
1914 ingått till Kungl. Maj:t med underdånig hemställan om nå
digt avsked med pension från min befattning såsom överintendent 
och chef för Nationalmuseum från och med utgången av mars 
m ånad 1915, vilket i nåder beviljats.

Intendenten Göthe har i 1 månad och 5 dagar uppehållit 
överintendentsbefattningen. Han har i 1 V2 månad åtnjutit se
mester samt med överintendentens medgivande studerat den 
franska konstutställningen i Köpenhamn den 19—27 maj och ju 
bileum sutställningen i Kristiania den 15—20 juni.

På intendenten Göthes underdåniga, av mig tillstyrkta anhål
lan har Eders Kungl. Maj:t i nåder medgivit honom, som den 
5 oktober 1914 fyllde 68 år, att i tjänsten kvarstå till den 5 ok
tober 1915.

Intendenten Granberg har åtnjutit lV 2 månads semester och un
der denna företagit en studieresa till Köpenhamn och Baltiska 
utställningen i Malmö.

Intendenten Folcker har åtnjutit semester i l 1/  ̂ månad.

Konservator Jansson har åtnjutit tjänstledighet för utrikes stu
dieresa i 22 dagar.

Amanuensen Wåldin har jäm te en kortare amanuenstjänstgöring 
tjänstgjort såsom sekreterare och såsom sådan åtnjutit tjänstle
dighet i 21/-> m ånader för hälsans vårdande samt konststudier i 
utlandet och har med understöd av statsmedel besökt Berlin, 
Köln, Paris samt ett större antal orter i Belgien och Holland.

Amanuensen Brising har under intendenten Granbergs semester 
i en månad uppehållit dennes befattning. Han har åtnjutit tjänst
ledighet i 4 m ånader för studieresa till Frankrike och England 
och utförande av vetenskapligt arbete samt i 3 veckor såsom 
kom m enderad till den mobiliserade landstormen.

Amanuensen Gauffm har under intendenten Göthes semester 
uppehållit dennes befattning samt i 11 dagar sekreterarebefatt
ningen. Han har åtnjutit tjänstledighet i 3 veckor för studieresa



99

till utlandet samt i 2 m ånader såsom kom m enderad till den mo
biliserade land stormen.

Amanuensen Wettergren liar under intendenten Granbergs semes
ter uppehållit hans befattning i 14 dagar samt under W åhlins 
tjänstledighet sekreterarebefattningen i 2 m ånader och 4 dagar. 
Han har åtnjutit tjänstledighet i 3 veckor i egenskap av sekre
terare vid den kinesiska utställningen, i 1 vecka för ordnande av 
Slöjdföreningens utställning å Baltiska utställningen, i 11 dagar 
för deltagande i Der deutsche W erkbundskongress i Köln samt i 
2 m ånader såsom kom menderad till den mobiliserade landstor
men.

Amanuensen Paulsson har under intendenten Folckers semester 
uppehållit dennes befattning. Han har åtnjutit tjänstledighet i 
5Va månad för konsthistoriskt arbete och i 2 m ånader 9 dagar 
såsom kom menderad till den mobiliserade landstorm en.

Amanuenserna ha haft tjänstgöring vardera tre dagar i veckan 
enligt fördelning av överintendenten.

Fröken Greta Looström (anställd som biträde sedan den 27 sept. 
1909) har tjänstgjort fem dagar i veckan och haft om hand ma
skinskrivningen, diarieföring över inkom na räkningar samt regi
streringar, lappkatalogisering i porträttsam lingen, inventarieföring 
av fotografisamlingen m. m.

T jä n s te r e s o r .  Överintendenten har i och för vård och tillsyn 
av de staten tillhöriga, under hans överinseende ställda konst
samlingarna på de kungl. lustslotten företagit tjänsteresor till 
Gripsholm 14 dagar, nämligen den 30 m ars och den 29 april för 
tillsyn av samlingarna, den 16— 19 ju li i anledning av gjorda 
fram ställningar om samlingarnas förevisande för föreningar o. s.v., 
den 22—24 juli för kollationering av korrekturet till ny upplaga 
av vägledningen, den 20—23 augusti för förberedande åtgärder 
för eventuell omplacering av konstverken och den 3 nov. för 
nödiga åtgärder med hänsyn till eventuella förändringar i kaval
jersflygelns inredning; till Drottningholm 7 dagar, nämligen den 
24 april i anledning av reparation i den stora s. k. déjeunersa- 
longen i teaterhuset och densammas utrym m ande, den 2, 12 och
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B e s ö k e n  på de olika m ånaderna fördelas på söckendagar så
lunda:

M å n a d Fridagar Beta! n.- dagar Med frikort
i

Summa

Januari ............................ 3,012 578
i

388 3,978
Februari............................ 18,973 567 539 20,079
Mars ................................. 3,161 426 oGO 4,067 !
April ................................. 2,261 623 651 3,535 i
Maj .................................. 2.486 432 595 i 3,513
Juni............................  ...... o,147 1,321 592 7,060
Juli ..................................... 4,514 1,972 420 1 6,906
Augusti ............................ 1,775 701 172 2,648
September ........................ 2,282 ! 594 450 3,326
Oktober ........................... 3,691 797 787 5,275
November ........................ 3,196 596 769 4,561
December ........................ 1,448 ! 334 ] 195 | 1,977

Summa 51.946
i

8,941 6,038 66,925

Det stora antalet besökande under februari berodde därpå, att 
Nationalmuseum under Bondetågets besök i Stockholm den 7 och 
8 februari hölls öppet för deltagarna däri, kl. 10 f. m .—4 e. m., 
då samlingarna för dem förevisades av museets tjänstem än.

Besöken å sön- och helgdagar torde enligt en ungefärlig be
räkning under året uppgått till omkr. 125,000, vadan totalantalet 
besökande under år 1914 kan beräknas till i run t tal närm are 
200,000 personer.



Ekonomi. Sammandrag av räkenskapen 1914.

Behållning 
från 1913

Inkomster
1914

Summa

A. Allmänna medel.

; Utgifter 
1914

Aterleve-!
rering

1

Behållning 
! till 1915
1

i
Summa

3,132: 68 120,644: 61 123,777: 29 Ordinarie statsanslag............. 1 121,466: 63
I

1,609: 64 701 64
j

123,777 29
1,645: 22 — 1,645: 22 Övriga statsanslag ............ 645: 32 ------ 999 90 1,645 22
3,539: 56 5,198: 77 8,738: 33 Förevisningsmedel ................ 5,235: 03 1 ---- — 3,503 30 8,738 33 !

209: 77 1,541: 10 1,750: 87 Katalogmedel........................... 1,574: 55 — 176 32 1,750 87
458: 52 968: 12 1,426: 64 Gripsholmsmedel....................

Provision å försäljningen av 
fotografier i nationalmuseum

1,426: 64 1,426 64 J

371: 25 

300: - j

371: 25 

300: -

år 1913 ....... ...........................
För rätt att i nationalmuseum 

försälja fotografier år 1914..

371: 25 

300: -

371:

300:

25

8,985: 75 129,023: 85 i 138,009: 60 B. Enskilda medel
131,019: 42 !1,609: 64 5,380: 54 138,009: 60

416,730: 31 27,351: 90 444,082: 21 J. S. Gieseckes donation...... 27,704: 72 — 416,377 49 444,082: 21
100,000: 48 4,525: 50 104,525: 98 J. FL Scharps donation......... 4,370: 62 — 100,155 36 104,525: 98
10,611: 94 417: 49 11,029: 43 Jacques Lamms prisfond...... 10: - — 11,019 43 11,029: 43
10,832: 38 555: 69 11,388: 07 Jacques Lamms stipendiefond 312: 50 — 11,075 57 11,388: 07
14,838: 33 5,681: 35 20,519: 68 Femårsfonden ........................

Gåvor till konstsamlingarnas
2: 50; 20,517 18 20,519: 68

65,000: — 65,000: — ökande ............... ..................
Gåva till konstslöjdsamlingar-

65,000: : 65,000; —

—---- 500: — 500: - nas ökande....... .................. 500: - ■------ — 500: —
2,416: 10 3,330: 58 5,746: 68 R än to r....... ............................... 1,168: 95 — 4,577: 73 5,746: 68

620,429: 54 42,362: 51 662,792: 05 34,069: 29 — .—  .1 628,722: 76 662,792: 05

to
t
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 1,541: 10, 
influtna vid försäljning av lilla svenska målnings

ka talogen .................................................   kr. 630: —
influtna vid försäljning av tyska F u h re r ............ ......... » 270: —

» » » » stora franska katalogen » 112: 50
» » » » vägledning i konstslöjd-

sam lingarna............................................................... .....  » 135: —
Avtryck av kopparplåtar m. m . ..........................  » 368: 75
Influtna genom bokhandeln .............................................. » 24: 85

Summa kr. 1,541: 10

Enskilda medel.

l) J. S. Gieseckes donations inkom ster utgjorde:
hyresmedel .......................................................................  kr.
räntemedel o. d. .............................................................  »
fordran ................................................................................ »

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 
utgör vid årets slut ......................................................  »

26,762: 50 
319: 22 
673: 78 

243,689: 51 
241,648: 29

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

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 5,888: —.
Av årets behållning överföras till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 703: 71.

2) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 
fortfar a n de placerat i J. S. Gieseckes donations fastighet.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 4,270: 62. 
De för donationens ändam ål disponibla medlen utgjorde vid 

1914 års slut kr. 155: 36.

3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 
10,611: 94, utgjorde vid årets slut kr. 11,019: 44.

4) Jacques I^amms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,832: 38, utgjorde vid årets slut kr. 11,475: 57.



Ett resestipendium  på kr. 989: — liar tilldelats am anuensen 
Erik W ettergren, som därav uttagit kr. 300: —.

5j Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 14,838: 33, 
utgjorde vid årets slut kr. 20,517: 18.

Stockholm den 15 mars 1915.

Underdånigst 

L u d v ig  Looström .
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