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TILL KONUNGEN.

Den 31 mars 1915 avgick överintendenten Ludvig Looström 
som överintendent och chef för Nationalmuseet, sedan Eders 
Kungl. Maj:t i nåder beviljat honom begärt avsked från denna
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KUPOLSALEN (CARL XV:s SAL) I ÖVERSTA VÅNINGEN.

befattning, som han innehaft i närm are 15 år eller sedan den 
15 jun i 1900.

Den 5 februari 1915 täcktes E. K. Maj:t utnäm na och förordna 
mig till överintendent och chef för Nationalmuseet från och 
med den 1 april s. å.

Det har på denna post blivit min uppgift att på närm are håll 
och i detalj följa och övervaka det redan år 1914 påbörjade ny- 
daningsarbetet inom museet såväl i fråga om de arkitektoniska 
förändringarna därstädes som särskilt beträffande de dessa i tu r 
och ordning åtföljande nyanordningarna av museets konstskatter.

Byggnadsarbetena inom museet ha trots kriget fortgått relativt 
ohäm m at, även om vissa beklagliga förseningar av m aterialleve
ranser från utlandet inträffat. I övervåningen, där de viktigaste 
förändringarna tills vidare pågått och pågå, blevo den s. k. kupol
salen samt den stora svenska överljussalen i nordöstra delen av 
byggnaden jäm te samtliga denna sal omgivande kabinett arkitekto
niskt avslutade i februari månad, varefter installeringen av de konst-
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verk, som enligt den av Eders Kungl. Maj:t godkända planen här 
skulle få sin plats, omedelbart påbörjades. Den 22 maj kunde 
samtliga dessa rum  öppnas för särskilt inbjudna samt dagen därpå för 
allmänheten. I kupolsalen (Carl XV:s sal) hade anordnats verk 
från 1850-, 60- och 70-talen, men huvudsakligen arbeten från 
Carl XV:s regeringstid. Tack vare H. M:t Konungens nådiga till
mötesgående har till kupolsalens smyckande från K. Husgeråds- 
kam m aren utlånats en stor, synnerligen verkningsfull vävd tapet, 
vilken tjänar som bakgrund till den under själva kupolen uppställda 
gruppen Amor och Psyke av Sergel och i hög grad bidrager till ku 
polsalens festliga verkan. Husgerådskam m arens chef överinten
denten Bottiger har vid detta tillfälle liksom  flera gånger under 
det förflutna året visat stort tillmötesgående mot och varm t in
tresse för Nationalmuseet och dess om daningsarbeten. Samti
digt med kupolsalen öppnades såväl den med intim are konstverk 
dekorerade omgången bakom kupolen som filen av nyssnäm nda 
kabinett t. v. innanför kupolsalen. De första fem av dessa ka
binett innehålla svensk kabinettskonst från tiden 1870—1890 
(övervägande av svensk-fransk skola) medan de sista kabinetten 
innehålla Nationalmuseets under de två sista åren avsevärt tillökade 
samling av modern fransk konst. Vid samm a tillfälle öppnades 
också den stora, ovan näm nda nordöstra överljussalen, innehållande 
större arbeten av svenska konstnärer från 70-, 80- och 90-talen samt 
enstaka verk från senare tid. Den sistnäm nda salens anordnin
gar voro vid öppnandet ej definitiva utan ha sedermera väsent
ligen ändrats i samband med senare omflyttningar inom museet 
och skola ytterligare ändras vid en kom m ande nyordning under 
1916.

Den 22 juni utrym des och avstängdes den sydöstra svenska 
överljussalen, varefter om byggnadsarbetena, om fattande bl. a. 
upptagande av yttre och inre takfönster, verkställdes. Härpå 
följde reparation och om målning m. m. av såväl denna sal som 
av samtliga angränsande kabinett. Dessa arbeten voro i sin hel
het avslutade i oktober. I sidokabinetten, som först blevo fär
diga, anordnades en m innesutställning av Olof Sager-Nelsons ar
beten, innan installeringen av museets samling av kabinettskonst 
från 1800— 1860 påbörjades enligt den fastställda planen. Den 
8 december öppnades den näm nda överljussalen för särskilt in-
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SYDÖSTRA SALEN I ÖVERSTA VÅNINGEN.

bjudna och dagen därpå för allmänheten. Den innehåller svensk 
konst från 80- och 90-talen, varibland m ärkes en mängd arbeten 
av Konstnärsförbundets gamla och nuvarande medlemmar. In- 
stalleringen i kabinetten skall avslutas inom den närm aste fram 
tiden.

Under sommaren har det yttre takfönstret om ändrats och u t
vidgats å vinden över den holländska och likaledes över den 
franska överljussalen. Den holländska salen avstängdes i sin 
helhet först den 15 december, då ombyggnaden av det inre tak
fönstret omedelbart påbörjades tillika med ommålning av salen 
och angränsande kabinett. Detta arbete pågår alljämt; det är 
beräknat att dessa lokaliteter skola kunna öppnas i april 1916. 
De kom ma alljäm t att innehålla målningsgalleriets dyrbaraste 
verk: de flamska och holländska. Den övre vestibulen i Natio
nalm useet har under sommaren och hösten undergått en genom
gripande nydaning. Den antika gipsavgjutningssamlingen, som 
här fanns uppställd, och vars förflyttning för en tid fram åt till 
östra och västra valven i kungl. slottet samt till förrådsrum  inom



niuseibyggnaden Eders Kungl. Maj:t i nåder medgivit, flyttades i 
november m ånad till sina nya platser. Nyanordningen av vesti- 
bulen har begynnt och torde kunna avslutas i februari 1916.

De beslutade nya trapptornen å museets baksida (östra fasad) 
ha påbörjats under året samt uppförts till en vånings höjd, 
men arbetet härpå har tills vidare måst avbrytas på grund av 
omöjligheten för ögonblicket att få lämplig sten till yttre be
klädnaden.

Vad om daningsarbetena i Nationalmuseets mellanvåning beträffar 
har under sommaren och hösten restaureringen av den blivande 
ståtliga gravyrsalen igångsatts. Den här tidigare befintliga gips- 
avgjutningssamlingen, innehållande arbeten huvudsakligen från 
renässansen, har med Eders Kungl. Maj:ts nådiga medgivande 
till större delen överförts till f. d. Arvfurstens palats. Reslen 
har magasinerats å museets vindar. F. d. antika vasrum m et håller 
för närvarande på att repareras och iordningställas för sitt nya 
ändam ål: att för en tid fram åt hysa den m oderna möbelkonsten 
samt moderna textilier. Flera dörrar i mellanvåningen ha flyttats 
i enlighet med den nya planen och dess krav på direktare förbindel
seleder. Den antika liksom den moderna m arm orsalen har härun
der måst avstängas.

Några nyanordningar av samlingarna ha ännu ej förekommit 
i mellanvåningen, men viktiga och nödvändiga förberedelser för 
blivande dylika ha gjorts. Sålunda har bland annat Fogelbergs 
kolossalstaty av Carl XIII med Eders Kungl. Maj:ts nådiga m ed
givande flyttats från Nationalmuseet till Kungl. Flottans stora 
nya gymnastiksal å Skeppsholmen. Det var ett högst besvärligt, 
tidsödande och riskabelt arbete, som fram gångsrikt utfördes un
der ingenjör Fritz Söderbergs sakkunniga ledning. Närm ast före
stående nyordningar i denna våning äro: uppställningen av
handtecknings- och gravyravdelningen i dess nya salar; uppställ
ningen av den ostasiatiska samlingen enligt av intendenten Folcker 
upprättad detaljplan; samt nyördnande av den antika marmor- 
skulptursam lingen. Snarast möjligt skall också samlingen av 
svenska m arm orarbeten föras upp till övre vestibulen, där de 
skola få sin plats för den närm aste tiden. Den gamla s. k. 
Sergelsalen skall då omedelbart om danas till en fullt tidsenlig 
»utställningssal» (för gravyrer och handteckningar samt tillfälliga
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utställningar av olika slag) jäm te en kom pletterande konsthisto
risk avdelning.

Som härav torde framgå, ha om daningsarbetena fortskridit nor
m alt trots kriget, och det är min förhoppning att de skola kunna 
fortgå ohäm m at under de närm aste åren och allt framgent, så 
att icke nydaningsplanerna för framtiden förryckas. Villkoret 
för att omgestaltningen av konstm useet skall kunna fortskrida 
på ett lugnt, betryggande och kontinuerligt sätt är emellertid 
alltjäm t detsam ma som av min föregångare upprepade gånger 
med kraft betonats, nämligen: att Statens historiska m useum s 
nybyggnadsfråga snarast möjligt löses. Jag upprepar här hans 
ord från förra årets berättelse: »En snar lösning av frågan om 
nybyggnad för Statens historiska museum är lika oeftergivlig för 
detta museum som för Nationalmuseum».

År 1915 kan i fråga om samlingarnas tillväxt för visso betrak
tas som ett gott år. Under detsamma har Nationalmuseet som 
gåva mottagit den stora samling svensk m ålarkonst från genom- 
brottsperioden under 1880—90-talet, vilken på uppdrag av flera 
längre fram namngivna svenska konstfräm jare genom underteck
nad inköptes under åren 1913 och 14 för att utfylla en del känn 
bara luckor i museets moderna svenska avdelning (angående denna 
samling se vidare redogörelsen under rubriken »Tavelsamlingen» 
sam t bilaga I).

Nationalmuseets vänner ha med känd frikostighet även år 1915 
ihågkom m it museet med flera utomordentligt värdefulla gåvor för 
dess olika avdelningar för ett sammanlagt värde av kr. 34,096: 50. 
För dessa gåvor redogöres ävenledes i det följande, likasom 
för de betydelsefulla inköp som tack vare aktiebolaget Bukowskis 
välvilja mot Nationalmuseet kunnat företagas för av bolaget en
ligt dess donationsbrev av år 1914 till museet överläm nade pen
ningmedel (i år kr. 6,249: 64). Genom Eders Kungl. Majt:s nådiga 
medgivande har den ytterligare vinst som under år 1915 upp
stod å Baltiska lotteriet (kr. 26,541:19) kom mit Nationalmuseet 
till godo och en del därav (kr. 7,621: 18) fått användas för 
ökande av museets konstsamlingar, medan den större delen av Eders
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Kungl. Maj.t i nåder anvisats för andra trängande och av mig 
fram hållna behov inom Nationalmuseet, särskilt för där pågå
ende flyttnings- och kompletteringsarbeten.

D:r F. R. Martin har under år 1915 skänkt Nationalmuseet 
flera värderika konstföremål. För dessa samt övriga gåvor redo- 
göres längre fram, men här vill jag på en gång betona den varma 
tacksam het Nationalmuseet är skyldig alla dem som under året 
visat intresse för dess konstsam lingars tillväxt.

Av för statens konstsam lingar viktiga tilldragelser under året 
förtjenar särskilt att näm nas tillsättandet på riksantikvariens ini
tiativ av en kom mitté bestående av cheferna för Statens historiska 
museum, Nationalmuseet, Livrustkam m aren och Nordiska mu
seet i syfte att åstadkom m a en välbehövlig gränsreglering för 
framtiden av de nyssnäm nda museernas samlingsområden. Kom
mitténs arbete, som närm ast resulterat i en skrivelse till Kungl. 
Maj:t, har åstadkom m it ett samförstånd mellan de nyssnäm nda 
museicheferna, som torde kunna bliva av stor betydelse för de 
fyra museernas framtida, jäm na och följdriktiga utveckling vid 
varandras sida under inbördes samverkan.

En annan för Nationalmuseet, liksom för andra svenska m u
seer, betydelsefull tilldragelse har varit bildandet under år 1915 
av »Skandinaviska museumsförbundet» till främ jande av den 
fackliga m useiverksamheten i norden. Förbundet bildades på 
initiativ av direktören för Kunstindustrim useet i Köpenhamn 
Emil Hannover samt under m edverkan av ett flertal framstående 
museum smän i Sverige, Norge och Danm ark. Det konstituerande 
mötet ägde m m  i Köpenhamn i sept. 1915, varunder behandla
des huvudsakligen frågor som berörde äldre och nyare förfalsk
ningar av museiföremål. Nästa möte skall äga rum  i Stockholm 
i maj 1916, och program met upptager m useitekniska frågor av 
stort intresse, icke m inst för Nationalmuseet under dess om
daning. Efter mitt tillträde till chefsposten för museet har jag 
kom m it till den förvissningen, att dess dyrbara konstskatter för 
fram tiden måste omgärdas med än mera ingående och tidsenli
gare åtgärder. Jag har i detta syfte under året företagit flera



förberedande åtgärder för införande av en rationell museivård, 
närm ast vad konserveringen av tavelgalleriets skatter beträffar. 
Införandet av en sådan skall helt visst åsam ka staten vissa, 
huvudsakligen tillfälliga kostnader, men behovet därav härhem m a 
liksom  mångenstädes i utlandet låter sig ej avvisa. De relativt 
obetydliga summor, det här är fråga om, skola förvisso ej avskräcka 
någon, som förstår vilka enastående och oersättliga värden det 
här gäller att bevara för svenska staten.

I fråga om skyddandet av statens konstsam lingar i National
museet har jag vidare vad eldfara beträffar rådgjort med Stock
holms stads brandchef och av honom fått nödiga anvisningar, 
såsom närm are skall framgå av denna berättelse.

Till min ledsnad måste jag i detta sam m anhang näm na, att en 
stöld av ett konstföremål under det gångna året ägt rum  i Natio
nalmuseet. Förem ålet som stals var en liten, lyckligtvis ej sär
deles dyrbar bronsstatyett, föreställande en galopperande häst, itali
enskt arbete från 1600-talet. Stölden anmäldes ofördröjligen till 
detektiva polisen i Stockholm samt till tyska m useum sm annaförbun- 
dets central i Hamburg. Genom sistnäm nda institutions försorg un
derrättades m useum svärlden inom centralm akterna och de neutrala 
länderna om stölden medelst cirkulär och avbildningar, under det 
att m useerna inom de på motsatta sidan krigförande länderna 
underrättades direkt från Nationalmuseet enligt de noggranna an
visningar och med de cirkulär det tyska m useum sm annaförbundet 
genast ställde till m itt förfogande. Tyvärr har trots allt ännu 
ingen anm älan ingått om att föremålet återfunnits.

Med anledning av stölden har jag — såsom längre fram skall 
närm are om näm nas — vidtagit vissa omedelbara försiktighetsmått 
sam t dessutom låtit utexperim entera en allarmledning, som jag 
hoppas kunna i en snar framtid få införd. Jag har också med tanke 
på den ökade faran för inbrott, som uppstått genom de bygg
nadsställningar som under ombyggnadsarbetet upprests på m u
seets baksida, under medverkan av polismästaren träffat förbe
redande åtgärder för en effektivare kontroll på museets natt
vakter.

Med tanke på krigsfara för vårt land hade alla nödvändiga mått 
och steg för de förnämsta konstverkens i Nationalmuseet trans
porterande till säkrare förvaringsort, redan av min föregångare

10
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vidtagits, varom jag genast efter m itt tillträde på hans uppmaning 
förvissade mig.

Jag har i skrivelse av den 30 sept. till Eders Kungl. Maj:t in
gått med underdånig fram ställning om nådig proposition till Riks
dagen om uppförande å Nationalmuseets stat av ytterligare en in
tendent, som skulle dels om händerhava Nationalmuseets nu
mera synnerligen omfattande depositionsverksam het, vilken 
för att kunna i rikare mån än hittills tillgodose konstbeho
vet i olika delar av landet måste helt omläggas, dels över
vaka och vårda statens konstsam lingar å de kungl. lustslotten, 
dels under m itt överinseende förestå Nationalmuseets planerade, 
regelbundna konsthistoriska utställningar i huvudstaden samt 
senare även i landsorten, dels hålla föreläsningar i sam band med 
dessa utställningar m. m. Denna intendentur ligger mig syn
nerligen varmt om hjärtat, då den för mig, såsom ock i skri
velsen framhålles, utgör »det nödvändiga komplementet till den 
omdanings- och utvidgningsprocess, som nu pågår i fråga om 
Nationalmuseet och dess verksam het utåt». För vårt folks konst
närliga uppfostran och smakens höjande i landet borde den kunna 
få stor betydelse.

Nationalmuseet har under året som en början på den till
tänkta regelbundna utställningsverksam heten anordnat en min
nesutställning över den tidigt (1896) bortgångne Olof Sager Nel- 
sons egendomliga konst. Utställningen, som hopbragts av inten
denten vid Göteborgs museum Axel L. Romdahl och i National
museet ordnades av d:r Axel Gauffin, omfattades under den tid 
den pågick (5 nov.—2 dec.) med stort intresse såväl av den konst
historiska världen härstädes som av den stora publiken.

Härmed övergår jag till den närm are redogörelse, som av de olika 
avdelningscheferna avgivits för sam lingarnas tillväxt under året.1

1 Då det offentligen talats om »Tavelflykten från Nationalmuseum» torde i detta 
sammanhang följande siffror böra särskilt påpekas till lämplig belysning av den 
s. k. »flykten».

Med Nationalmusets gallerisamling har under året införlivats samt därstädes 
placerats 198 tavlor (häri inberäknade deponerade och överflyttade målningar).

I Nationalmuseet har under året deponerats 37 tavlor (utom Sager-Nelsons 
35), därav ett flertal för många år framåt. Endast 4 målningar av dessa ha åter 
lämnat museet.

Från Nationalmuseets gallerisamling ha under året deponerats 21 målningar 
(utom 6 till Troili-Lundgrens utställning). 13 av dessa ha återlämnats.
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Sam lingarna.

S k i i lp tu r s a m l in g e n  (avdelningsföreståndare intendent Göthe)
har ökats med 6 nr, varav 3 genom köp och 3 i gåva.

A . Köp.
Maj 27. Eriksson, Christian, svensk, f. 1858:

Huvud i brons, porträtt av lappen J. T huuri, sign. 
Chr. E. N. M. nr 1081. Statsinköp.

Okt. 30. Milles, V. Carl E. A—n, svensk, f. 1875:
Statyett i brons, kemisten Karl Vilhelm Scheele, sign.

C. Milles. N. M. nr 1083.

» » Eriksson, Christian, svensk, f. 1858:
Statyett i brons, lappen J. Thuuri, sign. Chr. E. N.

M. nr 1084.

B . G åvor.
Aug. 23. Av överintendenten R. Bergh:

Stein, J. K. H. Theobald, dansk, f. 1829, J 1901: 
Porträttbyst i gips av svenske landskapsm ålaren Ed

vard Bergh, sign. Theobald Stein fe. Haunice 1872. N.
M. nr 1082.

Sept. 30. Av grosshandlaren Edvard B jörkm an:
Hasselberg, K. Pehr, svensk, f. 1850, f  1894: 
Porträtt i bronsmedaljong av konstnären Georg Ar- 

senius, sign. P. Hasselberg. N. M. nr 1085.

Nov. 30. Av f. d. generaldirektören A. Lagerheim:
Italiensk skola i 1800-talets början:
Porträtthuvud av en ung man, vit marmor. N. M. 

nr 1086.



Tavelsamling*en (Göthe) har ökats med 120 nr, därav 46 ge
nom köp och 74 i gåva. Av dessa ha med huvudsamlingen 
(»galleriet») i Nationalmuseet införlivats 110 nr, med samlingen 
av m iniatyrer, pasteller m. m. 6 nr; 4 ha överförts till »förrådet».

A. Köp.
Mars 29. Bergh, J. Edvard, svensk, f. 1828, f  1880:

Som m arlandskap motiv från Blekinge, oljemålning 
å duk, sign. E. Bergh 1877. N. M. nr 1806.

April 13. Densamme:
Landskapsstudie, motiv från Schweiz eller Tyrolen, 

oljemålning å papp. N. M. nr 1807.

» » Fagerlin, J. Ferdinand, svensk, f. 1825, f  1907:
Utsikt i ett landskap genom ett fönster, oljemålning 

å duk. N. M. nr 1809.

» » Densamme:
Självporträtt i brb., oljemålning å duk, sign. F. Fn 

78. N. M. n r 1808.

» » Norstedt, J. Reinhold, svensk, f. 1843, f  1911:
Eriksberg, oljemålning å trä, sign. Reinhold Norstedt, 

7 Sept. 1901. N. M. nr. 1810.

» » Densamme:
Grindstugan vid Lunda (Vingåker), oljemålning å trä, 

sign. Reinhold Norstedt, Lunda 189ft. N. M. nr 1811.

» » Densamme:
Haga slott, oljemålning å trä. N. M. nr 1812.

» » Densamme:
Från M ontmartre (Paris), oljemålning å duk, sign. 

R. N. 1871. N. M. nr 1813.

» » Nordling, Adolf F., svensk, f. 1840, f  1888:
Strandlandskap, oljemålning å papp. N. M. nr 1814.
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Salmson, Hugo F., svensk, f. 1843, f  1894: 
Vallmoplockerska, studiefigur till m ålningen »Vall- 

moplockerskor», oljemålning å duk. N. M. nr 1822.

April 30. Salmson, Hugo F., svensk, f. 1843, f  1894:

» » Densamme:
Vitbetsrenserska, studiefigur till målningen »Vit- 

betsrensare i Picardie», oljemålning å duk. N. M. nr 
1823.

» » Densamme:
Skiss till m ålningen »Repetition af Tartuffe», olje

m ålning å duk. N. M. nr 1824.

» » Densamme:
Skiss till ett dam porträtt, oljemålning å trä. N. M. 

nr 1825.

» » Lindholm , Berndt A., finsk-svensk, f. 1841, f  1914: 
Landskap, motiv från Sveriges västkust, oljemålning 

å duk, sign. B. Lindholm 1817. N. M. nr 1826.

Maj 27. Rydberg, Gustaf F., svensk, f. 1835:
Landskap; motiv från Köpingebro (nära Ystad), olje

målning å duk. N. M. nr 1827.

» » Densamme:
Landskap; strand vid Ringsjön, oljemålning å duk. 

N. M. nr 1828.

» » Densamme:
Landskap; strand vid Ringsjön, oljemålning å duk. 

N. M. n r 1829.

» » 

» »

Densamme:
Landskap; motiv från Torsebro, nära Kristianstad, 

oljemålning å duk. N. M. nr 1830.

Densamme:
Vinterlandskap; motiv från Västmanland, oljemålning 

å trä. N. M. nr 1831.
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April 30. Densamme:
Skånsk slätt, oljemålning å trä. N. M. nr 1832.

» » Larsson, Carl O., svensk, f. 1853:
Kvinnlig studiefigur till kom positionen »Rokoko» i 

Göteborgs museum, oljemålning å duk, sign. C. L. N. 
M. nr 1833.

» » Björck, G. Oscar, svensk, f. 1860:
»Jägaren», porträtt i brb., oljemålning å duk, sign. 

Oscar Björck. N. M. n r 1834.

» » Ericson, Johan  E., svensk, f. 1849:
Som marlandskap, motiv från Barbizon, oljemålning 

å duk, sign. Joh. Ericson, Barbizon 1879. N. M. nr 
1835.

» » W ahlberg, H. Alfred L., svensk, f. 1834, f  1906: 
Sydländskt berglandskap, sign. A. Wahlberg. N. M. 

nr 1839.

Jun i 14. Okänd (dansk?), 1800-talet:
Italiensk kvinna i helfigur, oljemålning å duk. N. 

M. nr 1840.

» » Holbö, Kristen, norrm an, f. 1869:
Jotunheim en, oljemålning å duk, sign. K. Holbö 1910. 

N. M. nr 1841.

» » Fägerplan, Axel Johan, svensk, f. 1788, f  1865:
H errporträtt i brb., oljemålning å duk, sign. 1826 a f  

Axel Johan Fägerplan. N. M. n r 1842.

» » Rump, Kr- Gotfred, dansk, f. 1816, f  1880:
Landskap med regnbåge, oljemålning å duk, sign. 

G. Rp. N. M. nr 1843.

Ju li 10. Menzel, Adolf (?), tysk, f. 1815, f  1905:
Gatubild från Paris, oljemålning å duk. N. M. nr 

1847.



16

GATUBILD FRÅN PARIS.
Oljemålning av Adolf Menzel(?). H. 51. B. 61.

Aug. 23. Lindström, Rikard, svensk, f. 1882:
Hamnen i Svolvser, Lofoten, oljemålning å duk, sign. 

Rikard Lindström. N. M. nr 1844.

» » Lindm an, K. Axel, svensk, f. 1848:
Havsstrand; motiv från Villerville, oljemålning å duk, 

sign.fA. Lindman, V.-ville 79. N. M. nr 1845.
» » D ensam m e:

H avsstrand; motiv från Villerville, motstycke till 
föregående, oljemålning å duk, sign. A. Lindm an , Vil
lerville 78. N. M. nr 1846.

Sept. 30. Josephson, Ernst A., svensk, f. 1851, f  1906:
»Näcken», oljemålning (blandad teknik) å duk 1882.

N. M. nr 1905.
Se nedan under »Gåvor».
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PORTRÄTT AY OKÄND ÅLDRING. 
Oljemålning av J. A. Wetterbergh. H. 53. B. 44.

Sept. 30. Col, Jean David, belgare, f. 1822, f  1900:
Värdshusscen, oljemålning å ek. N. M. nr 1906. 

Okt. 30. W etterbergh, Julius Alexis, svensk, f. 1816, f  1872:
Porträtt i brb. av en gammal man, oljemålning å 

duk, sign. Wetterbergh 1836. N. M. nr 1907.
» » Revold, Axel, norrm an, nu levande:

»Apacher», oljemålning å duk. N. M. nr 1908.
» » Josephson, E rnst A., svensk, f. 1851, f  1906 :

Faraos dotter, skiss i olja å duk, 1870-talet. N.M. nr 1909- 
» » Diaz (de la Pena), Narcisse V., spanjor (fransk skola),

f. 1807, f  1876:
Skogsinteriör, oljemålning å duk, sign. N. Diaz 58.

N. M. nr 1910.
2 .
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Okt. 30. 

Dec. 22.

Sager-Nelson, J. Olof G., svensk, f. 1868, f  1896: 
Flickhuvud, oljemålning å duk. N. M. nr 1911. 

von Hennigs, C. Gösta A., svensk, f. 1866:
Fiolspelande clown, oljemålning å duk. N. M. nr

1915. Statsinköp.

» Lindberg, T. L. E. 
Garibaldi, svensk, 
f. 1863:

Centa urer, olje
m ålning å duk, 
sign. G. Lindberg92- 
N .M .nrl917. Stats
inköp.

» Josephson, Ernst, 
svensk, f. 1851, 
t  1906:

Porträtt av sven
skekonstnären Hu
go Salmson (ofull
bordat), oljemåln. å 
duk. N .M .n r 1918.

FLICKHUVUD.
Oljemålning av O. Sager-Nelson. H. 43. B. 29.

Dec. 22. Törneman, Axel, 
svensk, f. 1880: 

Porträtt av en 
ung dam i blått, 
oljemålning å duk, 
sign. Törneman, 
N. M. nr 1916. 
Statsinköp.

Dec. 22. Krohg, Christian, norrm an, f. 1852:
Kvinnlig aktstudie, oljemålning å duk, sign. C. Krohg, 

N. M. nr 1919.
B . G åvor.

Jan . 18. Av dödsboet efter fru Anna Schwan, f. W allöf:
Kiörboe, Karl Fredrik, dansk-svensk, f. 1799, f  1876. 
Två hundar i ett stall, oljemålning å duk, sign. 

Kiörboe. Förr. n r 338.
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PORTRÄTT AY KONSTNÄREN HUGO SALMSON.
Oljemålning av Ernst Josephson. H. 73. B. 61.

Jan. 18. Av kanslirådet greve F. V. W rangel i testamente: 
Pasch, Lorens d. y., svensk, f. 1733, f  1805: 
Porträtt i midjebild av riksrådet Axel Arnell (f. 1721, 

f  1777), oljemålning å duk. Förr. nr 341. Grh. nr 
1866.

» » Bossi, G. Domenico, italienare, f. 1767, f  1853:
Porträtt av översten greve O. R. W rangel (f. 1765, 

f  1837), miniatyr, sign. D. Bossi Pinxit 1798 Stockholm. 
N. M. tavelsamks kat. Bih. nr 367.
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Jan. 18. Gillberg, Jakob Axel, svensk, f. 1769, f  1845:
Porträtt av en greve W rangel, miniatyr, sign. Gillberg 

f. 1809. N, M. tavelsainks kat, Bih. nr 366.

Mars 29. Av föreningen Nationalmusei Vänner:
Josephson, E rnst A., svensk, f. 1851, f  1906:
David och Saul, oljemålning å duk, sign. Ernst Jo

sephson Roma 1878. N. M. nr 1805.

April 30. Av konstnären Berndt A. Lindholms barn:
Lindholm, Berndt A., svensk, f. 1841, j* 1914: 
Angbåtshamn på Sveriges västkust, oljemålning å 

duk. N. M. nr 1817.
» » Hamn med segelfartyg å Sveriges västkust, oljemål

ning å duk. N. M. nr 1818.
» » Som marlandskap, Hisingen, oljemålning å duk, sign.

Hisingen 68. N. M. nr 1819.
» » Höbärgning, oljemålning å trä, sign. B. Lindholm.

N. M. nr 1820.
» » Av änkefru Alma Kjellberg:

Bergh, S. Richard, svensk, f. 1858:
Porträ tt i brb. av en ung dam, oljemålning å duk, 

sign. R. B. 1881. N. M. nr 1821.
Maj 27. Av föreningen Nationalmusei Vänner:

Lundgren, Egron S., svensk, f. 1815, f  1875: 
Porträtthuvud av en indisk furste, oljemålning å duk. 

N. M. nr 1836.
» » Monticelli, Adolplie, fransman, f, 1824, f  1886:

Höstlandskap, oljemålning å duk, sign. Monticelli. 
N. M. nr 1837.

» » Av källarm ästaren Th. Lagerström:
Martin, Elias (?), svensk, f. 1739, f  1818: 
Dryckesgille, oljemålning å duk. Förr. nr 342.

» » Av föreningen Nationalmusei Vänner:
Josephson, E rnst A., svensk, f. 1851, j* 1906: 
»Näcken», oljemålning å duk 1882. N. M. nr 1905. 
Föreningen har bestått hälften (15,000 kr.) av inköps- 

sum m an (30,000 kr.).
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PORTRÄTT AV KLAS QVIST (SVINHUFVUD). 
Oljemålning av William Beechey. H. 127. B. 103. 
Gåva av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Nov. 30. Av föreningen Nationalmusei Vänner:
Beechey, W illiam, engelsman, f. 1753, f  1839: 
Porträtt i knästycke av svensken Klas Svinhufvud 

(överstelöjtnant i engelsk tjänst under nam n av Charles 
Adolph Qvist), oljemålning å duk. N. M. nr 1914.

» » Följande 68 m ålningar tillhöra den stora samling av
svenska arbeten av vad man kallat »Svensk genom- 
brottskonst från 1880- och 1890-talen», som genom 
överintendenten R. Bergh förärades som gåva till Na
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tionalm useum  enl. Nämnd-prot. d. 13 april 1915 (giv- 
arne näm nas sid. 27) och nu samtliga överlämnades.

Nov. 30. Birger, Hugo P., f. 1854, f  1887:
Mindre skiss i olja på duk till tavlan »Toaletten» 

av 1880. N. M. nr 1849.
Större skiss i olja på duk till samma tavla. N. M. 

nr 1848.
Parisgata (Montmartre), oljemålning å trä. N. M. 

nr 1850.

» » Bergh, S. Richard, f. 1858:
»Hypnotisk séance», oljemålning å duk, sign. R. 

Bergh 87. N. M. nr 1851.
Skiss till tavlan »Riddaren och jungfrun», oljemål

ning å duk. N. M. nr 1852.

» » Behm, E. Vilhelm, f. 1859:
Landskapsstudie, oljemålning å duk, sign. Vilh. 

Behm 91. N. M. nr 1853.

» » Bonnier, Eva F., f. 1857, f  1909:
»Gamla mormor» (porträtt av fru Marcus), oljemål- 

m ålning å trä, sign. Eva Bonnier 25/* 86. N. M. nr
1854.,

Ekström, Per, f. 1844:
Vinterlandskap, Öland, oljemålning å duk, sign. P. 

Ekström . N. M. nr 1855.

» » Hagborg, V. N. August, f. 1852:
Huvud av en ung fiskare, studie till tavlan »Brådska» 
(1884), oljemålning å trä, sign. Hagborg. N. M. nr 
1856.

Huvud av en äldre fiskare, studie till samma tavla, 
oljemålning å trä, sign. Hagborg. N. M. nr 1857.

Bröstbild av en äldre fiskare, oljemålning å trä, sign. 
Hagborg. N. M. nr 1858.

Flickhuvud, oljemålning å trä. N. M. nr 1859. 
Fiskare i hel figur, oljemålning å duk N. M. nr 

1860.
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Fiskarflicka i hel figur, studie i olja å duk. N. M. 
nr 1861.

Nov. 30. Hill, Karl Fr., f. 1849, f  1911:
Trappgata i Montigny-sur-Loing, oljemålning å duk, 

sign. C. Hill. Montigny. N. M. nr 1862.
Landskap; motiv från Loing-floden, oljemålning å 

duk, sign. Hill. N. M. nr 1863.
Blommande äppelträd, oljemålning å duk. N. M. 

nr 1864.
Ödem ark; motiv från Fontainebleau-skogen, oljemål

ning å duk. N. M. nr 1865.
Seine-landskap, trakten av S:t Germain, oljemålning 

å duk. N. M. nr 1866.
Seine-landskap med popplar, oljemålning å duk. 

N. M. nr 1867.

» » Jansson, Eugène F., f. 1862, f  1915:
»Soluppgång över taken», Stockholmsmotiv, oljemål

ning å duk, sign. Eugène Jansson. N. M. nr 1668.
»Hornsgatan nattetid», Stockholmsmotiv, oljemålning 

å duk, sign. Eugène Jansson 1902. N. M. nr 1869.

» » Josephson, E rnst A., f. 1851, f  1906:
Porträtt av konstnären Hugo Birger som landsknekt, 

oljemålning å mahogny, sign. Ernst Josephson Paris 
1879. N. M. nr 1870.

Porlrätt av fru Hilma Marcus, oljemålning å trä, 
sign. Ernst Josephson Dalarö 1885. N. M. nr 1871.

Porträtt av fru Caroline Schloss, oljemålning å m a
hogny, sign. à Philippe & Caroline bien amicalement 
par Ernst Josephson. Paris 1885. N. M. nr 1872.

Skiss till en interiör med två figurer, oljemålning å 
mahogny. N. M. nr 1873.

Drabantsalen på Gripsholm, oljemålning å duk. N. M. 
nr 1874.

Hertig Karls kam m are på Gripsholm, oljemålning å 
duk. N. M. nr 1875.

Gloucester och prinsessan Anna (scen ur Shakspeares
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Richard III), akvarell. N. M. tavelsamks kat. Bih. 
nr 369.

»I svallvåg», akvarell. N. M. tavelsaml:s kat. Bih. 
n r 370.

Nov. 30. Kreuger, Nils E., f. 1858:
Månsken; motiv från Varberg, oljemålning å duk, 

sign. N. Kreuger 1891. N. M. nr 1876.
En strand; motiv från Varberg, oljemålning å duk, 

sign. N. Kreuger 1892. N. M. nr 1877.
Liggande kor; moliv från Öland, oljemålning å trä, 

sign. N. Kreuger 1901. N. M. nr 1878.
Afton på alvaret, Öland; målning med Raffaelli- 

färger å duk, sign. N. Kreuger 1903. N. M. 1879.
Vattningsstället; motiv från Ölands al var, oljemål

ning å mahogny, sign. N. Kreuger 1905. N. M. nr 
1880.

Solbelysta moln; motiv från Båstad, oljemålning å 
mahogny, sign. N. Kreuger Båstad aug. 1906. N. M. 
nr 1881.

Talldunge på Hallandsås, oljemålning å mahogny, 
sign. N. Kreuger Båstad 1906. N. M. nr 1882.

F år i dalsänka, oljemålning å trä, sign. N. Kreuger 
1907. N. M. 1883.

»Rosinante», oljemålning å papp, sign. N. Kreuger 
1911. N. M. nr 1884.

En skäckig häst, oljemålning å trä, sign. N. Kreuger 
1911. N. M. nr 1885.

» » Liljefors, A. Bruno, f. 1860:
Tjuvskytt, oljemålning å duk, sign. Bruno Liljefors 

1894. N. M. nr 1886.
» » Norrman, Herman, f. 1864, f  1906.

Landskap med en väg, aftonsol, oljemålning å duk, 
sign. H. N. N. M. nr 1887.

H errporträtt i brb., oljemålning å duk. N. M. nr 
1888.

M ånskenslandskap, oljemålning å duk, sign. H. N-n. 
N. M. nr 1889.



25

30 Nov. Nordström, Karl F., f. 1855:
Vinter, motiv från Skansberget i Stockholm, olje

målning å duk, sign. Karl Nordström 89. N. M. nr 
1890.

Utsikt från Skansberget över Stockholm åt norr, 
oljemålning å duk, sign. Karl Nordström 1889. N. M. 
nr 1891.

Vinterlandskap, motiv från Tjörn, oljemålning å duk, 
sign. K. N. 1893. N. M. nr. 1892.

Ovädersmoln; motiv från Varberg, oljemålning å duk, 
sign. K. N. 93. N. M. nr 1893.

Granngårdarna, oljemålning å duk, sign. K. Nord
ström 94. N. M. nr 1894.

» » Skånberg, Carl E., f. 1850, f  1883:
Utsikt i Venedigs ham n; gula segel, oljemålning å 

duk, sign. C. Skånberg Venezia 82. N. M. nr 1895.
Utsikt i Venedig; badande barn, oljemålning å m a

hogny, sign. C. Skånberg Venezia 82. N. M. n r 1896.
Vinter; motiv från Eriksberg i Stockholm, oljemål

ning å duk, sign. Carl Skånberg. N. M. nr 1897.
F ruktbåt i Venedig, oljemålning å trä, stämplad 

»Carl Skånberg». N. M. nr 1898.
Hamnen i Dordrecht, oljemålning å duk, stämplad 

»C. Skånberg». N. M. nr 1899.
Kyrktorn i Dordrecht, oljemålning å papp, stämplad 

»Carl Skånberg». N. M. nr. 1900.
Båtvarv i Venedig, oljemålning å duk, stämplad »C. 

Skånberg». N. M. nr 1901.
» » Salmson, Hugo, f. 1843, f  1894:

Porträtt av m:lle Portalés, skisserad oljemålning å 
duk. N. M. nr 1902.

Studie till landskapet i tavlan »Efter eldsvådan», 
oljemålning å duk. N. M. nr 1903.

Skånsk bonde, teckning med akvarellfärg. N. M. 
tavelsamks Bih. nr 371.

» » W ilhelmson, Carl V., f. 1866:
»I byhandeln», oljemålning å duk, sign. C. Wilhelm

son. N. M. nr 1904.



Nov. 30. Zorn, Anders L., f. 1860:
»Une première», gouache-målning å papper. N. M. 

tavelsaml:s Bih. nr 372.
» » Av föreningen Nationalmusei Vänner:

Josephson, Ernst, svensk, f. 1851, f  1906:
»Näcken», oljemålning (blandad teknik) å duk 1882.

N. M. nr 1905. Se ovan under »Inköp». Utav inköps-
summan 30,000 kr. har hälften (15,000 kr.) tillskjutits 
av föreningen Nationalmusei Vänner.

» » Av föreningen Nationalmusei Vänner:
Beechey, W illiam, Sir, engelsman, f. 1753, f  1839: 

Porträtt av överstlöjtnanten i engelsk tjänst Charles 
Adolph Qvist (svensken Klas Svinhufvud), oljemålning 
å duk. N. M. nr 1912.

» » Av skriftställaren Per Hallström:
Aguéli, Ivan, nu levande svensk:

»Från trakten av Johannes kyrka i Stockholm», 
landskap, oljemålning å duk. N. M. nr 1913.

» » Av föreningen Nationalmusei Vänner:
O. Sager-Nelson, svensk, f. 1868, f  1896: 

»Gråvädersstämning från Ladugårdsgärde», oljemål
ning å duk, sign. Olof Nelson 92. N. M. nr 1914.

Dec. 4. Av konstnären:
G. Nyman-Egbert, svensk, f. 1879:

Kavallerister, skisserad oljemålning å duk.

Av föreningen Nationalmusei Vänner har museet ytterligare i 
gåva m ottagit en oljemålning av dansken Kr. V. Eckersberg: Klo
stergård i Italien, vilken dock officiellt öfverlämnas först 1916.

Genom gåvobrev av d. 9 Febr. 1915 har Svenska kvinnoför
eningen för fosterlandets försvar som gåva till statens konstsam 
lingar utlovat ett porträtt av fröken A. W ästfelt målat i olja av 
fru H. Thorell att överlämnas efter fröken W ästfelts frånfälle.

Genom gåvobrev av d. 4 maj 1915 har fru Arla Bagge, f. 
Ossbahr lovat, att efter hennes död skall till N. M. överlämnas 
såsom gåva ett henne tillhörigt stort landskap av J. K. Linnerhielm.
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Tavelsamlingen har under 1915 vunnit en enastående rik  till
växt. I främsta rum m et beror denna på, att då överlämnades till 
Nationalmuseet den rikhaltiga samling av svenska målningar 
från 1880- och 1890-talen, som under de närm ast föregående 
åren hopbragts genom ett antal konstvänners mer än frikostiga 
bidrag i konstverk och penningar av överintendenten R. Bergh, 
och som avsåg att i Nationalmuseet på ett fylligare sätt, än 
hittills varit fallet, representera detta viktiga skede i det moderna 
svenska måleriets historia.

De nyssnäm nda konstvännerna, av vilka flera tidigare gynnat 
Nationalmuseet, voro:

H. K. H. Prins Eugen.
Bankir Alfred Berg.
Herr Karl Bergsten.
Bokförläggare Karl Otto Bonnier.
Fröken Jenny Bonnier.
Direktör E rik Frisell.
Direktör John  Johnson.
Bankdirektör Jonas C:son Kjellberg.
Ingenjör Carl Robert Lamm.
Doktor Hjalm ar Lundbohm .
v. häradshövding W alter Philipson.
Direktör Josef Sachs.
Bruksägaren A. N. Versteegh.
Direktör Fredrik Vult von Steijern.
v. häradshövding Marcus W allenberg.
Änkefru Julie Weinberg.
Herr Hjalmar Wijk.
Herr Klas Fåhrseus.
Konstnären August Hagborg.
Fröken H. Hill.
Professorskan M. L. Klason.
Fröken W alfrid Josephson.
Fru  Hilma Marcus.
Konstnären Nils Kreuger. x
Fru Betty Piehl.
Herr Philippe Schloss (enligt testamente).
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Därjämte har nyssnäm nda tidsgrupp av konstverk under årets 
lopp kom pletterats genom ett stort antal nya förvärv, dels genom 
köp dels i gåva. Så ha t. ex. nya figurmålningar förvärvats av H. 
Salmson, Carl Larsson, O. Björck, O. Sager-Nelson (nu för första 
gången representerad i Nationalmuseum) samt E. Josephson, av 
vars pensel icke mindre än 3 nya alster förvärfvats, bland dem 
den beröm da »Näcken». Ävenså landskap av R. Norstedt, A. 
Nordling, Alfr. W ahlberg, A. Lindman, J. Ericson, B. Lindholm , 
den redan nämnde O. Sager-Nelson, I. Aguéli m. il.

Som en karaktäristik  av denna s. k. »genombrottskonst» ingår 
som bilaga i årsberättelsen den översikt därav, varmed R. Bergli 
inlett katalogen över den av honom anordnade »utställningen av 
svensk genombrottskonst från 80- ocli 90-talet» i Stockholm, ok
tober 1914.

Bland m ålarnam nen från andra och äldre svenska grupper 
som under året blivit representerade med nya arbeten må näm 
nas G. Rydberg, F. Fagerlin och Edvard Bergh samt de förut i 
galleriet alldeles orepresenterade porträttörerna Ax. Joh. Fäger- 
plan och J. A. W etterbergh. Nya nam n från det nu unga släktet 
äro G. Lindberg, G. von Hennigs, Ax. Törnem an och G. Egbert- 
Nyman.

F rån  de andra nordiska länderna ha förvärvats ett par m indre 
arbeten av de bortgångna danskarna K. G. Rump och Holger 
Roed samt från Norge enstaka arbeten av Kristian Krohg och 
av de till en yngre generation hörande Kr. Holbö och Ax. Revold.

De utländska förvärven äro jämförelsevis fåtaliga, ehuru inga
lunda obetydliga. De »romantiska» koloristerna A. Monticelli 
och N. Diaz ha genom karaktäristiska landskap fyllt ut museets 
lilla vackra Barbizongrupp (ordet taget i vidsträckt mening). 
Genom förvärvet av Reynolds-lärjungen W. Bechey’s ståtliga offi- 
cersporträtt har vår lilla engelska samling fått sitt hittills bästa 
num m er. Och den Adolf Menzel tillskrivna gatuvyn från Paris 
slutligen är ett briljant prov på franskt plein-air-måleri i slutet 
av 1860-talet.

Haiidtecknmgssamliiig-en (avdelningsföreståndaren, inten
denten Granberg; am anuensen Brising) har ökats med 391 nr, 
varav 129 genom köp och 262 genom gåva.
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A. K
Jan. 18. W ennerberg, G. G:son: Två album, innehållande till

sammans 105 avbildningar efter svenska blommor 
och örter. Blyerts & akvarell. 2 nr.

Febr. 24. Rosen, G. von: Ture Jönsson (Tre Rosor) återvändande 
från Västerås’ riksdag. Teckning för konstnärens 
radering. Blyerts. 1 nr.

» » Schwind, M. von (tysk): Moses sönderslår lagens tav
lor. Blyerts. 1 nr.

» » Breda, J. von: Susanna. Lavyr. 1 nr.
» » Desprez, J, L.: Fäktande krigare. Penna. 1 nr.
» » Masreliez, L.: Mor med sitt barn på knät. Penna &

a kvar. 1 nr.
» » Åkerström, J.: Paris. Penna 1 nr.

» Blommér, N. J. O.! Heliga familjen med änglar. Penna 
& lavyr. 1 nr.

» » Martin, E.: Landskap. Akvar. 2 nr.

» » Graffman, P. S.: M ånskenslandskap. Gouache. 1 nr.

» » Lemke, J. Ph.: Hästar. Blyerts. 1 nr.

Febr. 24. Limnell, P . : Dekorativa anordningar vid drottning
Sofia Magdalenas begravning. Penna & gouache. 1 nr.

» » Okänd dansk (?) konstnär: Mor och barn, åtföljda av .
en betjänt. Penna & akvar. 1 nr.

» » Åbom, J. F., Törnqvist, V. & Langlet, E. V.: Ritningar
till div. landskyrkor. Penna & akvar. 9 nr.

Juli 9. Detthoff, E.: F rån  Moulin Rouge. Kol & krita. 1 nr. 
Statsinköp.

» 10. Pilo, K. G.: Josefs och Marias förmälning; Gustaf III:s
kröning; Gustaf III såsom konsternas beskyddare; 
Jesus lär i tem plet; Antikt motiv. Penna & blyerts. 
9 nr.

» » Hasselgren, G. E.: Antika figurer. Penna & blyerts.
2 nr.
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Ju li 10. W ahlbom , P.: Odin hos Freja; Kämpar som boxas. 
Blyerts. 2 nr.

» » Saloman, G.: Professor Palmstedt. Blyerts. 1 nr.
» » Okänd tysk konstnär (omkr. 1850): Konsertsalong; 

Konstnärsfäst. Blyerts. 2 nr.
» » Delacroix, E. (fransk): Sittande arab. Svart- & röd

krita. 1 nr.
Aug. 28. Mörner, Hj.: Roddarmadamer. Penna. 1 nr.
Dec. 19. Boberg, F.: Kvarn vid Täby. Kol. 1 nr. Statsinköp.

» » Tägtström, D.: Konvalescent. Blyerts och akvar. 1 nr. 
Statsinköp.

B. Gåvor.
April 30. Av överintendenten Richard Bergh:

Roed, J., (dansk): Huvud av en yngling. Blyerts. 
1 nr.

» » Av konstnären Gustaf Rydberg:
Stenhus med snöbetäckt tegeltak, Sädesfält med en 

by i bakgrunden, Vattendrag med tät vass och storkar, 
Stadsparti i vintertid. Oljefärgsstudier, utförda av gi
varen. 4 nr.

» » Av konstnären Berndt Lindholms barn:
Klippa, Grönt sädesfält med skylar, Bevuxen sandås 

med förfallen smedja, Kuperat landskap med berg, 
Bygata. Oljefärgsstudier på duk och papper av B. 
Lindholm. 5 nr.

April 30. Av fröken Maria Österlind:
Österlind, Allan: »Den galna flickan.» Skrappap- 

persteckning. 1 nr.
» » Av kabinettskam m arherre Fritz von Dardels dödsbo: 

»Reseminnen från Norrland år 1858 af F. von Dar- 
del.» Album i tv. 4:o, innehållande 73 st. däri upp
fodrade akvareller, lavyrer, penn- och blyertstecknin
gar. 73 nr.
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Maj 27.

Ju n i 14.

Nov. 30.

Dec. 30.

» »

Av H. K. H. Kronprinsen:
Sager-Nelson, O.: Gäspande yngling. Studiehuvud.

Blyerts. 1 nr.
Av direktör Carl Palm :

Fogelberg, B.: Karl XIV:s ryttarstod, Odin, Freja, 
Uller, Rättvisan, Gustaf II Adolf, hyllad av en erövrad 
stad; W allgren, O.: Skånska bondflickor. Blyerts & 
lavyr. 8 nr.
Av konstnärinnan Kerstin Cardon:

Nordlander, Anna: Lappska vid hängvaggan, Två
skidande lappar, Lappar i kåtan, Landskap, Lappska 
med sitt barn. OJjefärgsstudier. 5 nr.
Av kabinettskam m arherre Fritz von Dardels dödsbo: 

»Några af mina samtida bekanta.» 160 st. i ett 
album uppfodrade, av F. von Dardel utförda akva
reller och blyertsteckningar, 160 nr.
Av professorskan M. L. Klason & fröken H. Hill:

Hill, Carl: Landskap. Studier i svartkrita, 3 nr.
Av Konstvänner 1815 (se tavelsamlingen):

Josephson, E.: Alf. Kompositionsskiss. Kol; Jordglob. 
Oljefärg; »Det heliga Sakramentet» (Färgfantasi); Dam
porträtt; Fantasi (fyra huvuden med olika extatiska 
uttryck). Oljefärg; Skådespelare i Hamlets roll, Skrid
skoåkande par, Karl X Gustaf. Teckningar med färg. 
Skiss till konstnärens prisäm ne vid Konstakademien. 
Blyerts. 9 nr. Dessutom en hel samling mer eller 
m indre fantastiska teckningar, de flesta från konstnä
rens sjukdomsperiod: med kol 1, blyerts 9, penna 
(därav en förhöjd med färg) 55, akvarell 7, oljefärg 3 
=  75. Tillsam m ans 84 nr.

Med handteckningssamlingen har dessutom genom 
näm ndbeslut införlivats:
Forain, J. L. (fransk): »Scène de famille.» Svartkrita. 

1 nr.

De enda utländska teckningar av betydenhet, som under året 
inkom m it, förskriva sig från en så sen tid som mitten av 1800-
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SITTANDE ARAB.
Svart- och rödkritsteckning av Eugène Delacroix.

och början av 1900-talen: Eugène Delacroix’ magistrala studie i 
svart- och rödkrita: »Sittande arab», Moritz von Schwinds stela, 
men typiska konturteckning i blyerts, »Moses sönderslår lagens 
tavlor» och Jean Louis Forains flyktiga, men eleganta, sati
riska svartkritsteckning »Scène de famille». Av de svenska 
bladen härstam m a några få från 1700-talet, såsom Karl Gustaf 
Pilos nio med penna eller blyerts utförda teckningar, bland vilka 
»Gustaf III:s kröning» och »Gustaf III såsom konstens beskyd-
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daré» äro första utkast till i samlingen redan förut befintliga, 
m er utarbetade kompositioner, under det att de bibliska motiven 
»Josefs och Marias förmälning» och »Jesus lär i tämplet» visa 
m ästarens konst från en för oss ny sida. Av ett visst konsthi
storiskt intresse är Bengt Fogelbergs blyertsskiss till sin Carl 
XIV Johans ryttarstod. Av högre konstnärlig kvalité är dock 
greve Georg von Rosens energiska konturteckning i blyerts för 
hans berömda radering »Ture Jönsson (Tre Rosor) återvändande 
från Västerås7 riksdag». Storartad är den till icke m indre än 84 
nr uppgående samlingen av blyerts-, kol- och pennteckningar, 
akvareller och oljefärgsskisser av Ernst Josephson, såsom en 
käckt utförd kolteckning från akademitiden, med fornordiskt mo
tiv (Alfs historia) i m alm ström sk stil, ett litet stilleben i oljefärg, 
fram ställande en i mustig färg skisserad jordglob, påminnande 
om Boklunds bästa alster i samma riktning, och ett första utkast 
i blyerts till den då tjugufemårige artistens akadem iska prisämne 
»Sten Sture d. ä. befriar Danm arks drottning ur Vadstena klos
terfängelse». De övriga arbetena härstam m a alla från konstnä
rens långa sjukdomsperiod, dels tämligen vaga konturbilder, i 
vilka hans utpräglade formsinne dock aldrig förnekar sig, dels 
fantasirika, med säkrare hand utförda kom positioner och stil
fulla karaktärshuvuden — ofullgångna foster av en outtömlig in- 
billningskraft, glänsande hugskott av ett brustet geni. — En an
nan betydande samling, ehuru av en anspråkslösare konstnärlig 
valör, bilda i två band uppfodrade, till icke m indre än 223 
nr uppgående akvareller och teckningar av Fritz von Dardel, 
med de båda titlarna »Några af mina sam tida bekanta» och 
»Reseminnen från Norrland år 1858», vilka i enlighet med konst
närens i livstiden uttalade önskan av hans efterlevande genom 
v. häradshövding Nils von Dardel till Nationalmuseum  överläm
nats såsom ett minne av den mångårige ordföranden i dess 
näm nd. Dessa något ojämna men icke sällan ypperliga arbeten 
ge oss icke blott ett galleri av vanligen på kornet tagna, med 
hum oristens blick till anletsdrag, gång och hållning fångade ty
per bland i en eller annan mening representativa m än från 1860— 
1880-talets Sverige, utan ofta även överraskande väl återgivna 
landskapsbilder från den resa i kronprinsen-regenten Carls följe, 
Dardel 1858 företog ända upp till Lappland, med staffage än av
3 .
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etnografiskt innehåll, än med lustiga situationer från den i be
traktande av tidens prim itiva fortskaffningsmedel ganska äventyr
liga färden. En tredje, likaledes på två album fördelad samling 
blyertsteckningar och akvareller, av Gunnar Gunnarsson W enner- 
berg, om fattar 105 st. blad avbildningar av svenska blom m or och 
örter, intressanta förstudier till konstnärens dekorativa m ålningar. 
Till dessa handteckningar och akvareller av skilda konstnärer 
och växlande värde, till vilka böra läggas några teckningar i 
olika material av Geskel Saloman, Olof Sager-Nelson, Allan Öster
lind, E. Detthoff och David Tägtström m. fl., sluter sig en sam 
ling oljefärgsstudier av Gustaf Rydberg, Berndt Lindholm  och 
Anna Nordlander.

Gravyr- och planschverksamlingen (avdelningsförestån- 
dare intendenten Granberg; am anuenser Gauffin, W ettergren) har 
ökats med 751 nr, varav 71 genom köp och 680 genom gåva.

A . K öp .
Jan. 18. Rem brandts Handzeichnungen, herausgg. von K. Preise, 

K. Lilienfeld & H. W ichmann. I. Ryksprentenkabinet, 
Amsterdam. II. K. Kupferstichkabinet, Berlin. Parchim  
1912 & 1914. 1 nr.

» » Year book of American etching 1914. W ith an introduc
tion by F. W atson. New York 1914. 1 nr.

Febr. 25. Haid, J. E. (tysk): Mezzotint (l); W ortm ann, C. A.
(tysk): Kopparstick (l); Basan, P. F. (fransk): Koppar
stick (l); Good (engelsk): Kopparstick (l); Ruotte (fransk): 
Kopparstick (2); Andreani, A. (italiensk): Camaieugra- 
vyr (l). 7 nr.

* * Adam von Fulda. Ein sehr andechtig cristenlich Büch
lein mit 8 Holzschnitten von Lucas Cranach. Licht
drucknachbildung, herausgg. von E. Flechsig. Holz
schnitte der Guildhall-Bibliothek zu London. (Graph. 
Gesellscli., Berlin. XIX & XX. Veröffentl.) Berlin 1914. 
2 nr.
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April 13.

» 30.

Maj 7.

» 27.

Juli 9.

» 10 .

Aug. 23.

Sept. 30.

Zorn, A.: Nyare etsningar .(19); Smith, J. (engelsk): 
Akvatint (l). 20 nr.
Munch, E. (norsk): Etsning. 1 nr.

Das W erk Perd. Hodlers. München. 1 nr.

The Vasari Society for the reproduction of drawings 
by old masters. Part X. London 1914—1915. 1 nr.

Grafiska Sällskapets årspublikation 1914. 1 nr.

Hohenzollern-Jahrbuch. 18:er Jahrg. Berlin 1914. 1 nr.

Magnusson, G.: Torrnålsradering (l); Berg, Y., Bur
meister, G., Elgström, O., Schwab, E., Lange E.: T rä
gravyrer (5); Henning, G.: Etsningar (2). 8 nr. (Stats- 
inköp.)

Roddelstedt (»Gotllandt»), P.: Trägravyr. 1 nr.

Hjortzberg, O.: Radering (l); Sundström, H.: Trägravy
rer (6). 7 nr. (Statsinköp.)

Berg, Y.: Färglitografi, 1 nr.
En ny W isbok, utgiven av Föreningen Originalträsnitt. 
1 nr.
Arosenius, L: Färgetsning. 1 nr.

Schubring, P.: Cassoni. Truhen und Truhenbilder der 
italienischen Frührenaissance. Ein Beitrag zur Profan
malerei im quattrocento. Leipz. 1915. 1 nr.
Dumonthier, E.: Bois de sièges. (Le mobilier national.) 
Paris. 1 nr.
Tallberg, A.: Etsning (l); Grünewald, L: Linoleum snitt 
(2); Marc., Fr. (tysk): Färgträsnitt (3); Chéret, J. (fransk): 
Färglitografier (4). 10 nr.
Les Trianons. Introduction et notices par P. Nolhac; 
Fontainebleau. Ier série. Les appartem ents de Napoleon 
Ire et de Marie-Antoinette. Styles Louis XV, Louis XVI, 
Empire; Le mobilier des palais de Versailles et des 
Trianons. Styles Louis XIV, Louis XV, Empire. (Les 
grands palais de France.) Paris. 3 nr.
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Okt. 30. Haden, Fr. Seymour (engelsk): Etsning (l); Legrand, 
L. (fransk): Etsning (l). 2 nr.

B . G åvor,
Jan. 18- Av Föreningen för grafisk konst:

1914 års blad, 2 ex., det ena ined av resp. konst
närer signerade blad. Bergström, A.: Akvatint (l); Nor
densten, R., Schonberg, T., Schwab, E.: E tsningar (3); 
Strååt, H., Sundström, H.: Trägravyrer (2). 7 nr.

» » Av fru Elvira Kruse, Djursholm:
(J. P. Heseltines kataloger över sina samlingar :) 

Drawings by Fr. Boucher, J. H. Fragonard & A. W at
teau in the collection of J. P. H, London 1900; Draw
ings by Claude Gelée, called le Lorrain. 1901; Origi
nal drawings by british painters. 1902; Reproductions 
of original drawings in colours. 1903; Original drawings 
by old masters of the schools of North Italy. 1906; 
Original drawings by Rembrandt. 1907; Ten little pic
tures. 1908; Ten more little pictures. 1909; Original 
drawings by old m asters of the Dutch school, 1910; 
Drawings of the F rench  school. 1911; Original drawings, 
chiefly of the German school. 1912; Original drawings 
by old masters of the Italian school. 1913; Drawings 
and paintings by artists of Norfolk and Suffolk. 1914; 
Thirty-eight etchings by J. P. H. 1915. 14 nr.

Mars 29. Av fru Elvira Kruse, Djursholm:
Veber, J. (fransk): Färglitografier (2); Carrière, E. 

(fransk): Litografi (l); Rodin, A. (fransk): Radering (l); 
Neumann, H. (tysk): Färgträsnitt (l). 5 nr.

April 30. Av kabinettskam m ärherre Fritz von Dardels dödsbo: 
Galérie du Musée Napoléon. 10 dir. Paris 1804— 

1815. 1 nr.

Sept. 30. Av överintendenten Richard Bergh:
Gauguin, P. (fransk): Färgtfäsnitt. 8 nr.

» » Av ingenjör Carl Robert Lamm, Näsby:
Palme, C.: Färgträsnitt. 1 nr.



Sept. 30. Av arkitekten Ferdinand Boberg

Okt. 30.
Etsningar, utförda av givaren. 3 nr.

Av konstnären Arthur Sjögren:
Kongstad, K. (dansk): Färgträsnitt. 1 nr.

» » Av Skånes konstförening:
Lundegård, J.: Etsning & akvatint (l); Norlind, E.: 

Etsning & akvatint (l); Petersen, C.: Färgträsnitt (2); 
Larsson, A., Trulson, A., Norlind, E., Österlund, H., 
Lundegård, J.: Litografier (5). 9 nr.

Dec. 30. Av norske konstnären Edvard Munch:
Affisch till Den norske Kunstudstilling i Köbenhavn 

1915. Färglitografi av givaren. 1 nr.
» » Av Föreningen för grafisk konst:

1915 års blad, 2 ex., det ena med av resp. konst
närer signerade blad: Elgström, O., Lindqvist, H.: 
Akvatinter (2); Fridell, A., Magnusson, G.: Etsningar 
(2); Johansson Thor: Litografi (l). 5 nr.

» » Dessutom ha genom byte med konstnären Arthur Sjö
gren (jäml. nåd. brev 17 sept.) med gravyrsamlingen 
införlivats ex-libris, utförda av Odencrantz, F. A., 
Roland, A., W allgren, G.: Etsningar (3), Dunge, J., 
Trägravyrer (2), jäm te fototypier och andra m ekaniska 
reproduktioner (60). Genom samma byte har erhållits 
en etsning med annat ämne av Craig, G. (engelsk) (l) 
samt kopparstick av Anderson, O. L., och Rlackstadius, 
Z. (2). 68 nr.

Därjämte har från den dittills icke förtecknade Sondénska 
planschverksamlingen överflyttats till gravyravdelningen en i fyra 
m arokängband bunden, kom plett samling etsningar, akvatinter, 
torrnålsraderingar m. m- (554) från den Tallbergska etsningskur- 
sen 1895—1896, innehållande bl. a. ytterst sällsynta blad av Prins 
Eugen, m. il. Med gravyrsamlingen ha likaledes införlivats en 
i en inontre påträffad, förut icke förtecknad, unik etsning av K. 
Ander (l) samt etsningar av E. Gahine (fransk), (2). 557 nr.

Det äldsta av de under året inkom na grafiska bladen är den 
här återgivna porträttgruppen av kurfurst Johan Fredrik den
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ädelmodiges tre söner Johan Fredrik II, Johan W ilhelm  och Jo 
han Fredrik III, trägravyr, utförd av den hittills såväl i Sverige 
som Danm ark föga uppm ärksam m ade gottländske konstnären Pe

ter Roddelstedt, »ge- 
nanntGottlandt»,som, 
sannolikt född på 
1520-talet, var elev av 
Lucas Cranach d. ä. 
och under förra hälf
ten av 1500-talets se
nare del hovm ålare 
vid det sachsiska ho
vet. Denne artist, som, 
trots att Gottland på 
hans tid var danskt, 
är att betrakta så
som vårt lands tid i
gaste kände staffli- 
bildm ålare, koppar
stickar e och trägra- 
vör, är visserligen 
ingen storhet, men 
dock en m ästare av 
intresse. Museum äger 
av hans hand förut 
blott ett 1552 date
rat kopparstick, Syn
dafallet och Återlös- 
ningen,en fri efterbild- 
ning av en av Lucas 
Cranach 1529 utförd 
målning iGothas mu-KURFURST JOHAN FREDRIK DEN ÄDELMODIGES 

TRE SÖNER.
Trägravyr av Peter Roddelstedt, (Gottland). seum.

Bland blad från 
nyare tid äro i främsta rum m et att anteckna nitton etsningar 
av Anders Zorn (»Tre systrar», »Gärdesgård», »Skerikulla», 
»Hårbandet», m. fl.), Paul Gauguins åtta, fantastiska färgträsnitt 
med tahitiska motiv, Edvard Munchs etsning (Ung, naken
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kvinna, sittande på sängkanten), Jean Vebers två litografier 
»La dispute auvillage» och »La leçon», Aug. Rodins radering 
»Les Amours conduisant le monde» och Eugène Carrières lito
grafi »Baiser maternel». Rodins, Carrières och Vebers för sam
lingen så önskvärda arbeten hade på sin tid av dess d. v. före
ståndare John Kruse på eget initiativ och av egna medel inköpts, 
för att senare på ett eller annat sätt med densamma införlivas. 
Vid hans iråkade sjukdom och därpå följande avskedstagande 
hade detta ännu icke skett, utan bladen hade blivit kvarliggande 
i en montre. Härom underrättad, skyndade hans m aka, fru E l
vira Kruse, att såsom gåva till museet överlämna de dyrbara bla
den. Icke långt dessförinnan hade hon till museet förärat fjor
ton tomer av J. P. Heseltines i London såsom m anuskript tryckta, 
rik t illustrerade, lika sällsynta som värdefulla kataloger över hans 
beröm da samlingar, vilka små böcker Heseltine år efter år vid 
nyårstiden plägat sända Kruse såsom ett minne av sitt besök 
i Nationalmuseum.

Den planschverksamling, som 1914 åtföljde deh Sondénska do
nationen, har under året inventarieförts. Den innefattar 160 nr 
äldre och nyare tryck. De flesta äro dupletter, men åtskilliga 
äro i museum förut icke företrädda, såsom till ex. ett sammel- 
band trägravyrer och kartor till Rudbecks »Atlántica». Ett värde
fullt tillskott till gravyrsamlingen är ett annat sainm elband med 
utsökta, utomordentligt väl bevarade, tidiga, tryck av J. F. Mar
tins svenska vyer. E tt kuriosum  fanns bland planschverken: ett 
album  med italienska arkitekturbilder i blyerts, lavyr och svart
krita av k. musei forne chef den originelle hovintendenten Lars 
von Röök.

Intendenten Granberg har inventariefört och beskrivit samtliga 
under året inkom na handteckningar, gravyrer och planschverk 
samt övervakat deras stämplande, lappkatalogiserat största delen 
av de franska gravyrerna, större formatet (Desplaces-Voyez), ge
nomgått, ordnat och sam m anhäftat samtliga lappkataloger över 
musei gravyrsamling samt, sedan den förut pågående utställningen 
av originalteckningar av Albert Engström och av färgreproduk
tioner efter prim itiva nederländares och italienska renässansm äs
tares m ålningar upphört, anordnat en ny, den 9 juli öppnad u t
ställning av ett urval av musei tyska, flamska och holländska
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handteckningar (med undantag av Rubens’ och Rembrandts); 
jäm te ett större antal sådana av J. Ph. Lemke, från olika perio
der av dennes långa konstnärliga verksamhet. — Amanuensen Brising 
har fortsatt sina förra året påbörjade kritiska studier av Sergels 
handteckningar och insam lat material till en översikt av samtliga 
i Sverige kända Sergelteckningar. På uppdrag av överintenden
ten har han uppgjort förslag till placering av och övervakat flyt
tandet av musei gipser till K. slottet och f. d. Arvfurstens palats, 
över vilka avgjutningar han upprättat förteckning samt, likaledes 
på uppdrag av överintendenten, under juni m ånad med statsan
slag företagit en studieresa till m useerna i Berlin, Dresden, Ham 
burg och Köbenhavn, för att vid därvarande kopparstickssam - 
lingar taga del av där gjorda förbättringar i m useitekniskt hänse
ende, över vilken resa han avgivit en till denna årsberättelse som 
bilaga tryckt redogörelse. — Amanuensen Gauffui har under de 
kortare tider han under året tjänstgjort i gravyrsamlingen lapp- 
katalogiserat franska gravyrer, större formatet (Cochin-Debucourt) 
sam t utarbetat kritiska beskrivningar över Prins Eugens, Ferdi
nand Bobergs och frih. Trygve Hermelins etsningar. För övrigt 
har hans verksam het huvudsakligen varit förlagd till målnings- 
avdelningen, där han varit överintendenten behjälplig med om
ordnandet av de under året nyöppnade målningssalarna. Där
jäm te har han på uppdrag av överintendenten anordnat den i 
november i en rad kabinett öppnade Sager-Nelson-utställningen, 
över vilken han författat en tryckt katalog och som föranledde 
honom  att rörande den så tidigt bortgångne och föga kände konst
nären insam la ett rikligt, förut icke beaktat material, i och för 
en monografi. — Amanuensen Wetter gr en har lappkatalogiserat 
tyska gravyrer, m indre formatet (llnger-Zingg) och större form a
tet (Abbema-Eichens). Därjämte har han under maj m ånad varit 
överintendenten behjälplig med om ordnandet av en av de under 
året nyöppnade m ålningssalarna samt under augusti med uppgö
randet av planer för handtecknings- och gravyrsamlingens instal
lerande i den blivande nya lokalen en trappa upp.

Avdelningen för konsthantverk (Avdelningsföreståndare 
intendenten Folcker, tjänstgörande amanuens dr. Paulsson).
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Tillökningen under året utgör 102 num m er, av vilka 37 för
värvats genom köp och 65 erhållits i gåva.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1914 
års slut

Tillväxt
1915

Summa

Keramiska föremål..................................... 5,931 55 5,986
Glas ............................................................... 935 12 947
Emalj .......................................................... 773 — 773
Guld och silver ......................................... 603 15 618
Ur ................................................................... 376 — 376
Oädla metaller ......................................... 1,658 2 1,660
Möbler, träföremål..................................... 685 13 698
Elfenben o. d............................................... 241 — 241
Sten .............................................................. 255 1 256

! Textil kon st .................................................. 1,069 2 1,071
Diverse .......................................................... 630 2 632

Summa 13,156 102 13,258

A. In k ö p .
Jan. 18. Kruka av stengods, dekor, stiliserade växtmotiv, blek-

blått och gulvitt. Persisk.
» » Kruka av stengods, dekor, ränder av bladslingor, blek-

blått och gulvitt. Persisk.

» » Flaska av grönt glas, lökform med hög hals, dubbla
pipar och handtag. Persisk.

» » Flaska av grönt glas, lökform med hög, smal hals.
Persisk.

> » Skål med lock av fajans, s. k. »kallskål», dekor, på
fåglar bland bladslingor i blå camaieu. Potsdam  1700- 
ta lets förra del.

» » Grupp av stenporslin på sockel. Dirmstein 1700-talets
senare del.

» » Dricksglas (Bischoffsglas) Inskr. »Imm erdar der vorige».
Svensk. Kungsholms glasbruk. 1700-talets förra del.
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Febr. 25. Teburk av fajans, dekor. Lam brequin i blå camaieu. 
Sign. Stockholm. (Rörstrand 1730-talet.)

» » Platå af fajans, dekor, landskap med figurer i blå
camaieu. Sign. Stockh. 51. (Rörstrand.)

» » Vas av fajans, dekor, stora buketter i färger- Sign.
Rörstrand. (1700-talets mitt.) (Till inköpet av denna vas 
har disponenten A. Hernmarck bidragit med 50 kr.).

» » Blomkrukor, 2 st., av fajans, rokokoformer, helt vit gla
syr. Signerade (Marieberg, Ehrenreich).

» » Vas av stengods, dekor, bladslingor med stora blom 
mor i b runt på gulgrått. Kina. Tse-tschou. Sung-
perioden.

» » Skål av stengods, dekor, skisserade blomm or i brunt
på gulgrått. Kina. Tse-tschou. Sungperioden.

» » Skål av stengods, grågrön glasyr. Kina. Kün-Yao.
Yuandynastien.

» » Flaska av stengods (pilgrimsflaska), reliefdekor., helt vit
glasyr. Kina. Ting-Yao. Sungperioden.

» » Skål av stengods, dekor, iiskar och blad kvistar, m örk
brunt på ljusbrunt. Kina. Mingperioden.

» » Burk av stengods, pressad dekor., m örkbrunt. Kina
(»Buccaro»). Mingperioden.

» » Fat av porslin, dekor, lotusstänglar med stora blom 
mor, blått och vitt. Kina. Kang-hi.

» » Skål av porslin, dekor, graverad ornam entik, citrongul
glasyr. Kina. Kien-long. (Sign.)

Mars 29. Fällstol av palisanderträ, skulpterad, sitsen i läderpla
stik. Engelsk 1700-talets mitt.

April 13. Tallrik av fajans, dekor, blommor i färger. Sign.
(Stralsund 1768).

April 30. Juvelskrin av cypressträ, klätt med broderi på silke 
och rik t m onterat med figurer och bordyrer i färgat 
glas. Italienskt. (Venetianskt.) 1500-talet.



Jun i 14. Statyett i m arm or (gravfigur), kvinna med en solros. 
Kina. Mingperioden.
Fat av brons, dekor, fiskar och skriftecken. Kina, 
Sungtiden.

» » Kruka i stengods, dekor., stiliserade växtmotiv och in
skrifter, sgraffito, m örkbrunt och grått. Kina. Sung- 
perioden.

Aug. 23. Kruka av fajans, dekor, prim itiv linjeornam entik, blå 
glasyr. Persien.

» » Kruka av fajans, dekor, primitiv linjeornamentik, grön 
glasyr. Persien.

Sept. 30. Dörröverstycke (dessus de porte), med ram  i rikt skulp-

Okt. 30.

terat trä. Rokoko. Tyskt. 1700-talets mitt.

Golvur i foder av trä, arkitektoniska former, rik t må
lad dekor. Svenskt. 1780-talet.

» » Skål av fajans, i form av en melon vilande på ett blad, 
polykrom. Sign. (Rörstrand).

Dec. 22. Pokal av glas, dekor, svenska riksvapnet och inskr. 
»Vår Land Mareschalks skåll», rik  fasettslipning. Svensk. 
Kungsholms glasbruk. 1700-talets mitt.

» » Skål av fajans, uddad kant, dekor, blomm or i färger. 
Sign. (Marieberg).

» » Fat af fajans, dekor, i blå camaieu. Sign. Stockholm, 
(av Rörstrands äldsta tillverkning).

» » Stol av rödbok — »Chippendale». — Engelsk. 1700- 
talets mitt.

» » Konsolbord för hörn, i skulpterat trä. Rokoko. Franskt. 
1700-talets mitt.

Dec. 31. Ask av stengods, i form av en fisk, helt överdragen
av rött lack. Japansk. 1700-talet.

B . G åvor.
Febr. 25. Av föreningen Nationalmusei vänner:

Fotställ av fajans, i form av två putti, efter J. Ph 
Bouchardon; helt vit glasyr. Marieberg.
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Febr. 25. 

Mars 29.

April 13.

April 30. 

Maj 27.

Av Fröken Sigrid Sundborg:
Tallrik av fajans, dekor, i blå camaieu. Sign. (Rör

strand). 1757.
Av föreningen Nationalmusei vänner:

Vas av kinesiskt stengods, sgraffitodekor. 1400-talet 
(förut deponerad i samlingen. Se årsb. år 1911).

»Bordsurtout», av silver, gustaviansk, svenskt arbete 
av P. Eneroth. 1789 (förut deponerad i samlingen. 
Se årsb. år 1911).

Sked av förgyllt silver med graverad rik renässans- 
ornam entik. Svenskt arbete. 1500-talet (förut depo
nerad i samlingen. Se årsb. år 1911).
Genom fru Josefina M arkstedt enl. testam entariskt för
ordnande av fröken Tyra Markstedt:

Skål av glas, efterbildning av antikt s. k. onyxglas. 
Sign. (Verreria Murano Venedig). 1800-talets slut.
Av föreningen Nationalmusei vänner:

Konsolbord av skulpterat och förgyllt trä. 1600- 
talets slut. Svenskt arbete ur Burchard Prechts verkstad. 
Enl. testamente av herr Fr. Björn, Stockholm:

Snusdosa av guld, guillocherad. Fransk. 1800-talets 
början.

Kaffekanna av silver. Rokoko. Drivet arbete. Stämpl. 
(Ryberg, Stlilm 1774).

Sockerskål av silver, empirestil. Stämpl. (P. A. S. 
Stlilm 1813).

Sockerskål av silver, motst. till föreg. Stämpl. ss. föreg. 
Dryckeskanna av silver, stor, på locket allegorisk 

scen i hög relief, drivet arbete. Svensk. Stämpl. (Jo
han Nutzel. 1700-talets början).

Dryckeskanna av silver, mindre, dekor, rika blom- 
motiv i drivet arbete, på locket Kärl NII:s medalj. Svensk. 
Stämpl. (E. B. S., Halmstad 1693).

Terrin på fat av silver, sen rokoko. Svensk. Stämpl. 
(i. Ronander Stlilm 1766).

Bägare av silver med Karl XII:s nödmynt. Svensk. 
Stämpl. (D. S. L., Sthlm).
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Maj 27. Genom testam entariskt förordnande av herr Fr. Björn 
uttaget ur dennes dödsbo:

Senapskanna av silver, med sked. Rokoko. Svensk. 
Stämpl. I. A. G. (Gothilander) Sthlm 1783.

Senapskanna av silver, med sked, motst. till föreg. 
Stämpl: se föreg.

Snusdosa av silver, på locket figurscen (Amphion) i 
drivet arbete. Svensk. Ej stämpl. 1700-talets början.

Snusdosa av silver och pärlemor, form av mussla, 
rik t graverad. Fransk. Stämpl. (1700-talets början).

Sked av silver, förgylld, graverad renässansornam en- 
tik. Tysk. 1600-talet.

» » Av herr Ivan Traugott, Sthlm.
En samling (l5 nummer) engelsk keram ik huvud

saki. från 1800-talets förra hälft.

Juni 14. Av föreningen Nationalmusei vänner:
Huvud av sten, kinesiskt. Tangperioden.
Vas av stengods, lustre dekor., kinesiskt. Ming-peri- 

oden.

» » Genom testam entariskt förordnande av herr Fr. Björn
uttaget ur dennes dödsbo:

Skänkskåp av mahogny. 1700-talets senare del. 
Engelskt.

Barnbyrå med skåp av mahogny. 1700-talets slut. 
Svensk.

Väggspegel av skulpterat och förgyllt trä, gustaviansk. 
Svensk.

Toalettspegel av skulpterat och förgyllt trä. Rokoko. 
Svensk.

Broderi, 2 stycken, i guld och silke på siden, rikt 
mönster av stora blommor och fåglar. Italienskt. 1600- 
talets början.

Blom kruka av fajans, stor, dekor, landskap med fi
gurer i blå camaieu. Delft. 1700-talets början.

Kanna av stenporslin, blomkålsmotiv. Engelsk. 17Ö0- 
talets mitt.
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Figurin av stenporslin (rökelsekärl), »Gubben Grön». 
Rörstrand. 1800-talets början.

Sept. 30. Av föreningen Nationalmusei vänner:
Kanna av fajans, kaskform, dekor, i fransk barock, 

blå camaieu. Svensk. Sign. (Rörstrands äldsta till
verkning).

Skål med lock av glas, rik fasettslipning. Engelsk. 
1700-talets slut.

Dec- 22. Av föreningen Nationalmusei vänner:
Lampettspeglar, ett par, av skulpterat och förgyllt 

trä. Svenskt arbete, omkr. år 1700, ur Burchard Prechts 
verkstad.

Dec. 31. Av dr Fr. R. Martin:
Kanna av fajans (fragment). Italiensk majolika. 1400- 

talet.
Dito av dito (fragment). Italiensk majolika. 1400- 

talet.
Albarello av fajans (fragment). Italiensk majolika. 

1400-talet.
En samling fragment av italiensk maj olika. 1500- 

talet. Jordfynd vid Florens.
Kinesisk målning, figurer i landskap. Sungperioden.
Kinesisk målning, prunusträd med fåglar. Sung

perioden.
Två figuriner, glaserat lergods. Kinesiska. Tang- 

perioden.
Fat av porslin med arabiska skrifttecken. Kina. 

1700-talet.
En samling venetianskt glas (6 nummer), försök i 

modern stil från Murano.

Aret 1915 har kännetecknats av en osedvanligt stor livlighet 
på den svenska konstm arknaden, framför allt på det om råde af 
densam m a som ligger inom intressesfären för museets avdelning 
för konsthantverk.

Ett större antal offentliga konstauktioner än någonsin har hål
lits, i det flere konsthandlare börjat begagna sig av denna form
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för sina försäljningar, och bland dessa auktioner hava åtminstone 
tre varit synnerligen märkliga, då de utgjort realiseringar af värde
fulla och intressanta samlingar, under många släktled bevarade 
inom gamla svenska adelsfamiljer.

Det har således funnits mer än vanligt rika tillfällen att för av
delningen förvärva gedigna, stiltypiska alster av konsthantverkets 
olika arter. Så mycket mera har inköpsanslagets otillräcklighet 
gjort sig kännbar, en otillräcklighet som redan i allmänhet, med 
de nu gällande priserna på denna del av konstm arknaden, är 
fullkomligt orimlig och som vid upprepade tillfällen haft den verkan, 
att för samlingarna i hög grad värdefulla, ja  oum bärliga konst
föremål omöjligen kunnat inköpas.

Under sådana förhållanden är det alltjäm t genom gåvor som 
avdelningen får hoppas på en väsentlig del av sin accession, och 
det gångna året har också sett dessa förhoppningar uppfyllda på 
ett mer än vanligt glädjande sätt, som bär vittne om att äfven 
denna del av museets samlingar alltjäm t äger intresserade gynnare.

Främ st är här att näm na föreningen Nationalmusei vänner, som 
upprepade gånger under året ihågkom m it avdelningen med värde
fulla gåvor och trä tt emellan, när det gällt förvärvandet av för 
samlingarna önskvärda föremål, vilka m useum sbudgeten icke 
m äktat.

Bland de gåvor från enskilda, som kom m it avdelningen till godo, 
är den genom herr Fr. Björns testamente donerade samlingen 
konstföremål av enastående värde. Genom den store donatorns 
intresse för Nationalmuseum  har avdelningen här ökats med ett 
antal föremål av äldre, huvudsakligen svensk tillverkning, vilka 
få en särskild betydelse därav, att de till stor del ända från tiden 
för sin tillkomst bevarats inom samma gamla Stockholmshem.

Direkt testam enterat var det svenska silvret, en ensam t för sig 
dyrbar och vacker samling, men härjäm te hade förordnats, att 
museet ägde att hland den övriga kvarlåtenskapen utvälja de före
mål, som ansågos lämpliga att införliva med samlingarna.

Genom denna form för överlämnandet, vilken från museisyn- 
punkt naturligtvis alltid är den bästa och mest välkomna, har 
avdelningen här kom m it i besittning av ett flertal föremål, som 
verkligen varit för densam m a värdefulla.

Avdelningens egna inköp ha, så vitt möjligt inriktats på fyllande
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av luckor i samligarna och har härvid vikten lagts mera på kva
litet än på kvantitet.

Den keramiska samlingen, avdelningens rikaste och mest 
representativa, har också fått den största ökningen, däribland på 
den svenska fajansen tre kapitalpjäser var i sin art. Det ena är en

kanna i kaskform dekorerad i blå ca
maïeu, till sin formgivning av en egen
domlig fransk typ, starkt erinrande om 
1600-talets Rouenmodeller. I sin art 
torde den åtminstone num era vara ett 
unikt prov av äldre Rörstrandstillverk- 
ning. Dess dekoration följer också den 
det franska m önsterskem at men närm ar 
sig mera den skiftning av detsamma, 
som var så karaktäristisk för den Kö- 
penham nska fajansfabriken vid »Store 
Kongensgade», däri överensstäm mande 
med en hel rad av de äldsta Rörstrands- 
fajanserna och betecknande det sam 
band, vari den svenska fabriken i sin 
början stod med den danska direkt på 
grund därav, att grundläggaren av den 
senare fabriken Johan W olf överflyttade 
till Sverige och även blev grundläggare 
lör den förra. (Kannan är en gåva av 
föreningen Nationalmusei vänner.)

En annan Rörstrandsfajans av senare 
tillverkning, en fullkomlig praktpjäs i sin art är den stora vasen 
som (med ett bidrag av disponenten A. Hernmarck) inköpts på 
konstauktion. Vad som ger det sällsynt stora konstnärliga värdet 
åt denna pjäs är den härliga blomstermålningen. Tre stora buketter 
av rosor, iris, tulpaner, kungsängsliljor och andra blommor, om 
bundna av fladdrande band, stå eurytm iskt kring vasens liv och 
dessa blomm or i naturliga färger äro målade med ett liv och en 
friskhet och framför allt med en dekorativ känsla, som äro högst 
ovanliga hos de gamla Rörstrandsfajanserna. Dessa fria knippen 
av stora blomm or förekomma ytterst sällan — avdelningen äger

KANNA AV FAJANS. 
Rörstrand. 1700-talets förra del, 
H. 23 cm.
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ett par stora terrinfat så dekorerade — och då oftast i förening 
med den sirligt präntade signeringen »Rörstrand», som också finnes 
på denna vas och som plägar tillskrivas den vid fabriken på 
1760-talet verksamme »porslinsmålaren» E rik W ahlberg, i detta 
fall så mycket antagli
gare som vasen också 
är signerad med ett W.

Den tredje svenska 
fajanspjäsen av excep
tionellt intresse är den 
av Nationalmusei vän
ner skänkta gruppen 
av två putti i helt vit 
glasyr (fig. sid. 50). Det 
är en efterbildning av 
J. Ph. Bouchardons be
kanta bronslyktor i sto
ra trapporna på Stock
holms slott och ger på 
ett förträffligt sätt i det 
skim rande materialet 
denna så elegant och ka
raktäristiskt modellera
de rokokogrupp. Med 
all sannolikhet är den
unik, avdelningen äger VAs av fajans.
förut samma grupp i Rörstrand. 1700-talets mitt. II. 36 cm.

färger, och en jämförelse med denna ger vid handen, att den är 
utförd vid Mariebergsfabriken; båda äro dock osignerade.

Nödvändigheten att framför allt koncentrera sig på de svenska 
tillverkningarna, då det gäller förvärv för den keram iska sam
lingen medför alltid en viss knapphet i accessionen av främmande 
länders produktion.

Avdelningen har dock även i år lyckats förvärva några prov 
på det så väl historiskt som konstnärligt så ytterst viktiga äldre 
kinesiska stengodset och porslinet.

En av dessa pjäser, en stor flaskformad vas i lustrerande svart 
och rödbrun glasyr av härlig färgverkan, har skänkts av Natio-
4.
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nalm usei vänner, som samtidigt också såsom gåva överlämnat den 
stora kruka i sgraffito, vilken omnämnes såsom depostition från 
föreningen i årsberättelsen för 1911. Bland avdelningens egna in
köp är ännu en av dessa präktiga sgraffitokrukor —  ehuru av

annan typ — som med 
sin egendomliga teknik gi
va en så god föreställning 
om den dekorativa håll
ningen i Kinas äldre kera- 
miska stil. De övriga äro 
också valda såsom karak
täristiska prov på olika 
arter av denna äldre k i
nesiska keram ik, som först 
på de senare åren blivit 
känd och börjat studeras.

E tt intressant bidrag till 
samlingen av äldre euro
peisk keram ik har avdel
ningen erhållit i den av 
dr. F. R. Martin såsom 
gåva överlämnade sam
lingen av käril och frag
ment av dylika i italiensk 
maj olika från 1400- och 
1500-talen.

Av senare europeiska 
tillverkningar må särskilt 

näm nas en liten grupp i s. k. flintporslin från den först på allra 
senasle tid »upptäckta» lilla fajansfabriken i Dirmstein vid W orms, 
ett »rarissimum» för en keram isk samling som egendomligt nog 
påträffats i den svenska konstm arknaden. En vacker kanna av 
fajans i s. k. cauliflowermönster, som tillhör den Björnska gå
van, är ett gott tillskott till den ganska obetydliga gruppen av 
engelsk fajans.

Glassamlingen har ökats med två hvar i sin art synnerligen 
värderika pjäser. Den ena en gåva av Nationalmusei vänner, är en

GRUPP AV FAJANS.
Efter J. Ph. Bouchardon. Marieberg. 
1700-talets senare del. H. 33 cm.
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större skål med lock (iig. här nedan). Den utsökt eleganta for
men, den rika slipningen i breda enkla fasetter så väl som det 
skim rande klara m aterialet med dess djupa ton göra detta prov 
av den förträffliga engelska glastillverkningen på 1700-talets slut 
till en mönsterpjäs av hög konstnärlig kvalitet.

Den andra är en stor pokal av fasettslipat och »ritat» glas från 
Kungsholms glasbruk i Stockholm (tig. sid. 52). Den tillhör en typ 
som är egendomlig för denna under 1700-talets m itt så högt blom 
strande tillverkning och av vilken icke så få exemplar finnas be
varade; avdelningen själv äger förut några, och i de kungliga 
samlingarna finnes ett flertal. Detta exemplar u tm ärker sig emel
lertid för en ovanligt vacker slipning och för en klarhet och glans 
hos materialet som är 
fullkomligt fritt från 
dessa »sjukdoms» tec
ken, vilka esomoftast 
vidlåda det gamla sven
ska glaset. Likt fler
talet av dessa pokaler 
är även denna dekore
rad med svenska riks
vapnet, vari den Hes
sen-Casselska hj ärt
skölden, ett bevis för 
att de tillverkats under 
kung Fredriks regering, 
antagligen under hans 
sista år. Ett ytterligare 
intresse får pokalen 
därigenom, att den å 
m otsatta sidan bär in 
skriften »Vår Landm areschalks skål» och således torde ha varit 
en hedersgåva från Ridderskapet och Adeln.

SKÅL AV GLAS.
Engelsk. 1700-talets slut. Höjd 26 cm. Diam. 23.5 cm.

Till arbeten i ädla metaller har ett ovanligt rikt och värde
fullt tillskott kom mit genom Fr. Björns gåva av svenskt silver.

Om tillkomsten av denna samling har släkttraditionen berättat, 
att, för varje år då de forna ägarne av den stora Björnska träd
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gården på Söder liaft en god och riklig tobaksskörd och gjort 
goda affärer med stadens tobaksfabrikörer, hade de använt en 
del av sin vinst till inköp av någon vacker silverpjäs.

Denna i och för sig beröm värda vana har haft den för National
m useum  särskilt mycket förmånliga följden att rikta dess silversam 
ling med en kronologisk serie av stiltypiska och värdefulla arbeten.

Äldst i serien är en stor och ståtlig dryckeskanna av den spe
cifikt svenska typen med cylindrisk corpus i blankt silver utan

någon dekorering, vilande på tre förgyllda 
och rik t ciselerade kulfötter och med en 
sinnebildlig figurframställning i hög relief 
på locket. Det har befunnits att för dessa 
reliefer ej sällan kompositioner av Ehren- 
strahl ligga till grund. I detta fall är det 
en sittande kvinna med scepter (Svea) m ot
tagande fredsgudinnan med ym nighetshorn 
och åtföljd av duvan med olivkvisten, väl 
troligen en allegori över ett av Carl XI:s 
fredsslut.

Av stäm plarna framgår, att kannan är 
utförd av den ansedde stockholmsguldsme- 
den Johan Niitsel på 1680—90-talet, av 
samme mästare således som den praktfulla 
dryckeskanna, som avdelningen år 1910 fick 
i gåva av häradshövding W. C. Olivecreulz 
(avbildad i årsberättelsen 1910 sid. 45—46).

Nästa num m er av Björnska silvret är en 
mindre dryckeskanna, rik t ornerad med 
kraftigt hållna blommotiv i drivet arbete 
och Carl XII:s medalj över slaget vid Narva 
på locket.

Den har Halmstads stämpel och är u t
förd något av de första åren på 1700-talet 
av en guldsmed E.B. S., vars namn ej är känt.

Efter dessa två ypperliga arbeten i typisk barockstil kom mer 
elt ganska stort mellanrum i serien, och nästa pjäs är en liten 
terrin  på fat från år 1766 (se fig.). Utförd av stockholmsguld- 
smeden Jonas Ronander, är denna lilla pjäs med sin rena och
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TERRIN OCH FAT AV SILVER.
StockhoJmsarbete. 1766.
Terrin: L. 19 cm., H. 12 cm. Fat: L. 23 cm., Br. IS cm.

eleganta form, sin enkla dekorering ett ovanligt konstnärligt och 
vackert arbete från övergångstiden mellan rokokon och den föl
jande nyklassiska stilen; och bör möjligen kunna tillskrivas Jean 
E. Rehns kompsition. Följer så i serien en synnerligen ståt
lig kaffekanna från 1774 av Stockholm smästaren Ryberg, även 
den i samma övergångsstil men med en ännu mera bestämd an
slutning till rokokons former och med en ganska rik  ornamen- 
tik i drivet arbete. Ännu ett prov på samma stilfas äro de två 
stora senapskannorna med sina skedar av ett så sent årtal som 
1783, utförda av Stockholmsguldsmeden I. G. A. De yngsta pjäserna 
i serien äro två sockerskålar av karaktäristisk empiretyp från 1813.

Samlingen av möbler o. d. har under året gjort åtskilliga 
mycket goda förvärv. Äldst är det högst intressanta juvelskrinet ur 
Ham iltonska samlingen på Hedensberg. En tradition säger, att skri
net har ägts av Gustav Vasas gemål Margareta Lejonhuvud. Om 
också denna tradition icke är annat än ett uttryck av den så vanliga 
benägenheten att alltid sätta ett äldre konstföremål i förbindelse 
med någon känd historisk personlighet, så ger den en ganska rik 
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lig datering av föremålet. Skrinets form är den för 1500-talet 
typiska, fyrsidigt med starkt springande bottenplatta och dito 
kant kring det takform ade locket. Det är av cypressträ ocli är 
eller rättare har varit (ty det är illa åtgånget av tidens tand) över
draget med vitt siden, rikt broderat med silke i färger och med 
guldpaljetter. Vad som gör det framförallt egendomligt och in
tressant är emellertid, att glas i stor utsträckning varit använt vid 
dess dekorering.

Sålunda omgivas alla pannåer av bårder i rutm önster av svarta 
och vita glasplattor, flankerade av vridna stavar i förgyllt glas. 
I det inre, som är jämförelsevis väl bibehållet, kom m er denna 
effektfulla dekoration till sin spets. Det djupa, med röd atlas infod
rade locket har i mitten en liten fyrsidig spegel flankerad av två 
likaledes fyrsidiga pannåer inom rika bårder av vridna förgyllda 
glasstavar. I var och en av dessa pannåer ses en jaktscen med 
Diana och hennes nymfer åtföljda av hundar i en rik  vegetation 
av blomm or och grönska under höga trän störtande fram efter 
en flyende hjort, allt i hög relief delvis å ronde bosse utfört i 
olikfärgat glas av den subtilaste modellering.

Vi ha här en »casetta» från den italienska renässansens tider, 
ett av dessa små konstnärligt sirade skrin, vari tidens dam er för
varade sina smycken och d3ubarheter och som fram förallt i Florens 
tillhörde de rikare hemmens utstyrsel. Denna »casetta» synes 
emellertid vara ett venetianskt arbete, åtminstone tyder den egen
domliga dekorationen i det material som var kännetecknande för 
lagunstaden och vars tillverkning då stod på sin höjdpunkt, 
på en sådan attribution. Det är en stor sällsynthet att här uppe 
i Sverige finna en sådan pjäs, vilken tyckes ha funnits här sedan 
århundraden, vare sig den nu tillhört en svensk drottnings »trous- 
seau» eller icke. Århundradens medfart har visserligen gjort den 
till en ruin, men den visar ännu så tydligt spåren av sin forna 
härlighet att den i museets samlingar väl försvarar sin plats såsom 
»a thing of beauty».

Av föreningen Nationalmusei vänner har avdelningen även detta 
år såsom gåva emottagit en ståtlig och dyrbar möbel, det s. k. 
Aschebergska bordet ur samlingen på Iiedensberg (tig. sid. 55). 
Den omständigheten att bordet tillhört den tappre fältm arskalken 
är för ett konstindustrim useum  naturligtvis av intresse endast så till
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vida som det kanske på grund härav är en praktpjäs i sin art. 
Det är ett av dessa konsolbord i rik t skulpterat och förgyllt trä 
som, à la règle flankerade av ett par lika behandlade höga gueri- 
doner och överhängda av en spegel i samma utstyrsel, ingingo 
såsom ett mycket viktigt motiv i möbleringen av ett slottsgemak 
under den stilperiod, som vi vant oss att kalla barocken, men 
som vi svenskar skulle kunna ha ett fullgott skäl att kalla den 
karolinska stilen. Det Aschebergska bordet har haft och har många 
gelikar ännu i behåll, så väl i de kungliga samlingarna som på 
många enskilda svenska slott och herresäten, vilket tydligen visar, 
huru  karaktäristisk och följaktligen populär typen har varit. Men 
framför de allra flesta av dessa liknande bord utm ärker sig detta 
för en sällsynt schwung i sin formgivning med de kraftigt svängda 
s-formade benen, utm ynnande i skarpa voluter och kringväxta av

SKULPTERAT OCH FÖRGYLLT BORD.
Svenskt. 1600-talets slut. H. 78 cm. L. 116 cm. Br. 68 cm.
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SKULPTERAT OCH FÖRGYLLT BORD.
Svenskt. 1700-talets slut. H. 78 cm., L. 116 cm., Br. 68 cm.

ett frodigt akantus-bladverk, allt skuret nied en djärv och ledig hand. 
Att det utgått ur Burchard Prechts verkstad kan tagas för givet.

Till den konstnärliga verkan bidrager visserligen också i icke 
ringa grad, att det aldrig varit omförgyllt utan visar sitt u rsprung
liga guld, delvis avnött och med den röda krederingsgrunden skim 
rande fram här och var. I likhet med de flesta dylika bord har 
det undertidernas omskiftelse dragits fram från sin plats intill väggen 
och begagnats såsom »divansbord» varvid det fått en ny starkt ut- 
springande, vit marmorskiva.
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Såsom ett slags komplettering av denna vackra gåva kan be
traktas ett par smärre lampettspeglar, vilka föreningen National- 
musei vänner senare på året skänkt till avdelningen. De tillhöra 
samma typ som de s. k. Ehrenstrahlska porträttram arna, en oval 
krans av blommor och blad i hög relief, men i sin egenskap av spe
gelramar krönas de av en hög »fontange» av akantusblad med 
mittpalmett. Även dessa torde med stor sannolikhet ha utgått ur 
den Prechtska verkstaden.

Från nästa stilperiod: rokokon har avdelningen förvärvat bl. a. 
ett konsolbord för hörn i skulpterat trä  (lig. sid. 56). Det lilla bordet, 
vars illa åtgångna förgyllning lär ha avlägsnats av den senaste 
ägaren, — antagligen i avsigt att nyförgylla det, åter ett av dessa 
fall av vandalism varpå vissa samlares syndaregister äro så rika 
— var det ena av ett par som såldes på en konstauktion i slutet 
av året, det andra var ganska skadat och hade erhållit en nyare 
marmorskiva.

Den ytterst eleganta kompositionen så väl av formen i dess 
helhet som av ornam entiken för genast tanken på fransk här
stamning för denna möbel, något som ytterligare styrkes därav 
att materialet är valnöt. Emellertid talar å andra sidan den syn
barligen ursprungliga skivan av kolm årdsm arm or för Sverige- Bor
det skulle då möjligen kunna ställas i sam band med den starkt 
franska påverkan, som vår dekorativa konst fick i och med in
redningsarbetena för Stockholms slott på 1700-talets midt och det 
skulle kunna ha kom ponerats av Masreliez d. ä., kanske också 
möjligen av J. E. Rehn, liksom det skulle kunna ha skulpterats 
av någon vid slottet sysselsatt fransk träskulptör. I vad fall som 
helst är den vackra pjäsen ett i hög grad karaktäristiskt prov av 
elegant fransk Louis XV-stil och såsom sådant av stort värde för 
en stilhistorisk samling

Slutligen har avdelningen förvärvat även en för den gustavi
anska stilen högst karaktäristisk och synnerligen intressant möbel. 
I samlingarna tinnes som bekant sedan lång tid tillbaka — det 
tillhör Carl XV:s samling och har kommit från Ulriksdal — ett 
högt stånd ur i arkitektoniska former och med ganska rika in 
läggningar i en avgjort nyantik ornam entik. Det vackra uret 
förklaras av Jacob Falke i hans katalog över Carl XV:s samlingar 
vara förfärdigat av Charles Penton i London — urtavlan är så
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signerad — och såsom sådant gick det länge, till dess det för 
blott några år sedan upptäcktes, att urfodret på ett mindre be
m ärkt ställe visserligen, var tydligt och klart signerat: G. Haupt 
Fecit 82.

Såsom det enda kända av Haupt förfärdigade urfoder är det 
num era, liksom på grund av sitt stora konstnärliga värde, ett av 
de intressantaste num ren i museets serie av den store gustavi
anska ebenistens arbeten.

Det ur som inköpts kom pletterar på det mest överraskande sätt 
det förras attribution. Det är nämligen ett fullständigt motstycke 
till detta men i annat material. Formen är även i detaljer nästan 
identisk, men dekorationen är målad i färger. Det skulle således 
kunna vara en kopia av Haupts originalmöbel, men allt tyder på 
att det icke är så.

D ekorationsm otiven: lagerguirlander, rökaltaren och på fram si
dan en trofé av lyra, koger m. m. äro desamma men dock icke lika. 
M arketeriet är i träets naturliga färger brunt och gult i olika toner 
med konturering i svart, den målade dekoren har naturalistiska 
färger. Den är också i många detaljer olika marketeriet, lyran är 
icke samma lyra, kogret icke samma koger, där m arketeriet har 
en båge har målningen en caducé, där m arketeriet har en lagerkrans 
har m ålningen en krans av brokiga blommor och blad. Slutli
gen synas under den utförda målningen spår av en annan m ål
ning med olika motiv. Allt tyder på att denna målade dekoration 
är utförd av en konstnär och avsedd att översättas i marketeri- 
arbete, friskare, omedelbarare, ledigare än detta, att således hela 
uret är en modell för det sedermera såsom ebenisteri utförda 
stånduret ur Karl XV:s samling.

En dylik modell är en ytterst stor sällsynthet i det svenska 
konstsnickeriets historia, av Haupt finnes veterligen ingen annan — 
även ritningarna till Haupts möbler torde vara försvunna (i m u 
seets samlingar finnes skissen till det för prinsen av Gondé ut
förda mineralskåpet, komponerad av J. E. Rehn, i enskild ägo 
finnes en liten laverad ritning till ett bokskåp). Det nya förvärvet 
är således, oavsett sitt mycket stora konstnärliga värde, av stort 
intresse för avdelningen såsom ett unikt dokum ent till vårt konst
hantverks historia.
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Till avdelningens textilsamling har genom Fr. Björns testa
mente kommit ett par större broderier i guld och silke på botten av 
vitt siden (fig. sid. 60). De praktfulla dukarna, med ett rik t fyllt 
mönster av vaser, fåglar och stora blommor i symm etrisk anordning, 
kunna väl ha varit avsedda såsom omhängen för en himmelssäng. 
Stil och sömnadssätt tyda på 1500-talets slut, och troligen har man 
här ett prov — och ett ganska ståtligt sådant — på dessa bro
derier, vilkas tillverkning i stor skala bedrevs i vissa av Italiens 
städer, Florens, Venedig m. fl., i och för export på andra euro
peiska länder.

Antagligheten av att det är ett sådant slags broderi bestyrkes 
på sätt och vis därav, att några stycken av alldeles samma karaktär 
finnas i Hedvig Eleonoras kyrkas ägo, nyligen tillvaratagna genom 
Föreningen Pietas’ försorg.

Arbetet på avdelningen har vid sidan av de löpande ärendena 
under större delen av året gått ut på förberedelser till en full
ständig nyanordning av samlingarna. Ett förslag härtill har av 
avdelningsföreståndaren uppgjorts, åtföljt av en detaljerad plan till 
samtliga i anordningen ingående föremåls uppställning.

Åtgärden skall utgöra en tilläm pning på avdelningens för konst
hantverk område av samma nydaningsprocedur, som redan på
börjats inom målnings- och skulptursam lingarna. Avsikten är så
lunda att — intill dess ökat utrym m e för avdelningen i en fram 
tid kan beredas i en blivande tillbyggnad till museet — hithö
rande samlingar inom ram en för de lokaliteter, som för desamma 
för närvarande äro upplåtna, skola provisoriskt anordnas på 
ett sätt som i möjligaste mån överensstäm mer med nutidens upp
fattning av och fordringar på samlingar av detta slag.

I enlighet härm ed skall huvudparten av avdelningen utgöras 
av en stilhistorisk utställning, vilken under formen av en serie 
m useum sinteriörer åskådliggör de historiska stilarnas utveckling 
och karaktäristiska egendomligheter på ett instruktivt och konst
närligt tillfredsställande sätt. Dessa stilensembler skola tillsvidare 
om fatta : rom ansk renässans, germansk renässans, barock, rokoko, 
nyantik (gustaviansk stil och empire), 1900-talets stilutvecklings- 
facer och slutligen asiatisk stil (Västasien med Persien o. s. v., 
Ostasien med Kina och Japan).



BRODERI PÅ SIDEN. Italienskt. Omkr. 1600. L. 162 cm., Br. 87 cm.
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En andra avdelning av samlingarna skall utgöras av ett antal 
specialgrupper: keramik, glas, ädla och oädla metaller, snideri, 
textilier m. m. system atiskt ordnade och åskådliggörande den his
toriska utvecklingen hos dessa konsthantverkets olika arter så
som sådana.

Vid anordningen av avdelningen i dess helhet skall den konst
närliga kvaliteten utgöra den i första hand bestäm mande normen. 
Härvid måste en betydande gallring verkställas bland de utställda 
föremålen, men skola de som icke komma till utställning magasi
neras, systematiskt ordnade och för studier tillgängliga.

Avsikten är att denna avdelningens nyanordning i likhet med 
den som vidtages inom måleri- och skulpturavdelningarna skall 
ske successivt, så att dels de nödiga kostnaderna kunna fördelas 
på flere år — genom användande i största möjliga utsträckning av 
redan befintliga m ontrer och annan utställningsm ateriel skola 
dessa kostnader nedbringas till det m insta möjliga —, dels avdel- 
delningen icke i någon i större utsträckning på en gång skall behöva 
vara för allmänheten avstängd.

Början göres innevarande år med inredning och anordning av 
en sal för asiatisk konst och två till densam m a gränsande mindre 
salar för äldre konsthantverk (exklusive keramik) och för 1900- 
talets hittillsvarande stilutvecklingsfaser. För detta ändam ål har 
ett anslag av kr. 4,600 erhållits.

Anordningen av den asiatiska salen, som skall omfatta dels 
Västasien med Persien, dels och i första rum m et Ostasien (Kina 
och Japan), har, såsom av ovanstående redogörelse för årets 
accession framgår, varit en direkt anledning till åtskilliga av de 
förvärv som då gjorts; den har också tillfört avdelningen ett par 
betydande depositioner. Herr Didrik Bildt har sålunda benäget 
såsom deposition överlämnat ett större urval av sina märkliga 
samlingar av Japónica. Avdelningens japanska samling, som för 
närvarande har sin tyngdpunkt i den stora av föreningen Natio- 
nalmusei vänner år 1912 skänkta tsubasamlingen, får i den av 
herr B. deponerade samlingen av lackarbeten, särskilt ypperliga 
inros, en stor lucka i sin egen samling fylld ; likaså av hans dyr
bara och konstnärligt högt stående brokader.

F rån  Vetenskapsakademiens etnografiska museum har genom 
prof. Hartm an deponerats ett antal ytterst intressanta kinesiska
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porträttm ålningar från äldre tid samt några dyrbara kinesiska 
dräkter.

En annan deposition av exceptionellt värde och intresse, 
fram för allt då avdelningens stilhistoriska interiörserie liunnit 
kom m a till utförande, äro de av Statens Historiska museum de
ponerade föremål, huvudsakligen möbler från 15,- 16- och 1700- 
talen.

I sam m anhang med det började nyanordningsarbetet inom 
avdelningen samt handtecknings- och gravyravdelningens pågående 
förflyttning till annan lokal inom museet kommer samlingen av 
ornam entstick att i sin helhet överföras från gravyravdelningen 
till avdelningen för konsthantverk och har för detta ändam ål am a
nuensen dr Paulsson under året dels fortsatt katalogiseringen 
(lappkatalog) av den hittills befintliga ornam entsticksamlingen och 
härvid avslutat grupp XIV (Figurframställningar) enligt den år 
1899 antagna planen till denna samlings ordnande, dels börjat 
att ur gravyravdelningens huvudsamling uttaga där befintliga or
nam entstick och härvid genomgått svenska gravörer m indre for
m atet samt gravörer enligt Bartsch’s »Peintre-graveur».

Boksamlingen (Göthe). Hela ökningen för året utgör 150 
num m er, varav tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 16, 
allmän konsthistoria 41, arkitektur 5, skulptur 5, m åleri 19, 
konsthantverk 5, kataloger, lexika och diverse 59.

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

(Berlin), Generaldirektion d. K. Sammlungen f. Kunst u. W issen
schaft (Dresden), Ministère de l'instruction publique (Paris), Rijks 
Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst (Haag); Riksarkivet, 
Kungl. biblioteket, Kungl. akademien för de fria konsterna, Kungl. 
vitterhets-, historié- och antikvitetsakademien, Kungl. livrustkam m a- 
ren, Universitetsbiblioteket i Uppsala, Nordiska museet, m agistra
ten i Stockholm, Svenska slöjdföreningen, Svenska teknologför- 
eningen, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, Sveriges 
allm änna konstförening; Västergötlands och Kalmar läns fornm in
nesföreningar, redaktionen av Ord och Bild; museer och utställ
ningar i Boston, Chicago, Detroit, Dresden, Filadelfia, Haag,
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Kyoto (Japan), London, S:t Louis, Muskegon (Michigan), New- 
York, München, Ottawa (Cañada), Zürich, W ashington; Kristiania, 
Köpenhamn; Göteborg, Hälsingborg, Kristianstad, Lund; konst
handlarna H. Helbing, R. Lepke, F. Müller & C:o, H. Bukowski, 
Hoving & W inborg, Nya konstgalleriet (Stockholm); författarne T. 
J. Arne, A. Baeckström, O. Rydbeck samt tjänstem än vid Natio
nalmuseum.

Följande utländska arbeten i konsthistoria ha under året för
värvats :

Tidskrifterna Zeitschrift für bildende Kunst med Kunstgewerbe
blatt, Kunst-Chronik, Jahrbuch  der k. preussischen Kunstsam m 
lungen und Amtlichte Berichte, Kunst und Künstler, Kunst und 
Kunsthandwerk, Der Cicerone, Museumskunde, The Burlington 
Magazine, Art in America.

Gothein, M. L., Geschichte der Gartenkunst. Bd 1, 2. Jena 1914. 8:o.

Hofstede de Groot, Beschreibendes . . . .  Verzeichniss der W erke 
der hervorragendsten Holländischen Maler des 17. Jahrh:s. 
Bd 6. Paris, Esslingen 1915. 8:o.

Kehrer, H ., Die Kunst des Greco. München 1914. 8:o.
Norske Malere, utgit av Kunstnerforbundet, Kristiania.

1912. 8:o.
1913. » (Erik Werenskiold).
1914. » (M. Stoltenberg og L. Hertervik).

Worin, F., Rembrandt. 96 Gemälde ausgewählt und ein geleitet 
von F. W orin. Düsseid. 1914. 8:o.

Falke 0. von, Das Rheinische Steinzeug. Bd 1—2. Berlin 1908.

Biermann, G., Deutsches Barock und Rokoko (1650— 1800). Bd 
1, 2. Leipzig 1914. 4:o.

Halvorsen, W ., Ilalfdan Egedius. Kra o. Khvn 1914. 8:o. 
Inventaire général des richesses d ’art de la France. Paris. Monu

ments civils, T. IV. Paris 1913. 8:o.
Durch ganz Italien. Sammlung von 2,000 Autotypien italienischer 

Ansichten, Volkstypen und Kunstschätze. 3:te Aull. Lpz. 
Tvärfolio.
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Jemen, Chr. A. og Röndahl, E ., Stilarternes Historie. Khvn 
1912. 8:o.

Koch, G., Kunstwerke und Bücher am Markte- Esslingen a. N.
1915. 8:o.

(München.) Staatliche Galerien. Berichte für das Jah r 1914. 
München 1915. 8:o.

(Ottawa.) The National Gallery of Canada. Gatalogue 1915. 8:o. 
Verwoorn, M., Ideoplastische Kunst. Jena 1814. 8:o.

Woermann, K ., Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker. 
2:te neubearbeitete und vermehrte Auflage. Bd 1, 2. Lpz. 
& W ien 1915. 8:o.

Vollard, A.? Paul Cézanne. Paris 1914. 4:o.

Depositioner och flyttningar.
Tavelsamlingen.

A. Deponerade i Nationalmuseum:

April 13. I sam m anhang med den ovan sid. 21—26 om näm nda 
gåvan av alster utav s. k. »svensk genombrottskonst» 
överlämnades såsom deposition följande oljemålningar:

» » Av överintendenten R. Bergh:
Ernst Josephson: Skisserat porträtt av Louise Breslau. 
Georg Pauli: Spinnerskan.
O. Sager-Nelson: Fosterbröderna.
Aug. Strindberg: Gyklon.
R. Bergh: Damporträtt.

» » Av fru Jeannette Rubenson:
Ernst Josephson: Porträtt av fru J. Rubenson.

» » Av fru Sigrid Norrman:
Herman Norrman: 3 landskap.

» » Porträtt av konstnärens fru.

Andra depositioner i tavelsamlingen:
» * Av professor O. Björck:

Edvard Bergh: Berglandskap, studie i olja.
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April 13. Av överintendenten R. Bergh:
Edvard Bergh: 4 landskapsstudier i olja.
Paul Gauguin: Kustlandskap i Bretagne, olja.

Maj 27. Av Uppsala universitet (deposition för 5 år):
Norditaliensk konstnär (Benedetto Boniigli?): Ma
donna ined barnet, tem pera-målning å trä.

» » Av överintendenten R. Bergh:
A. Lhote, nu levande fransk konstnär: »Vid korsets 
fot», oljemålning å papper.

» » Av fru Thekla Nordström:
Karl Nordström: Porträtt av fru T. Nordström, olje
målning.

Juni 14. Av överintendenten R. Bergh:
N. F. Chifflart, fransk konstnär (född 1825): Scen
ur Faust-sagan, oljemålning.

» » Av konstnären Carl Larsson:
Ny skiss till »Midvinterblot», av honom själv.

» » Av konstnären Axel Lindman:
»Solglitter öfver fältet», oljemålning av honom själv.

Juli 10.

» »

Aug. 23. 

Sept. 30.

Okt. 30.

Av fröken Henriette Aspelin:
J. van Hemessen: Madonna med barnet, oljemål

ning.
Av bruksägaren Kr. Aspelin:

Tizian, kopia efter: M adonna med barnel, oljemål
ning.

Okänd nederländare: Porträtt av en äldre dam, olje
målning. Återlämnad.

A. L. Zorn: »Reflexer», oljemålning.
Av överintendenten R. Bergh:

A. Monticelli, fransk konstnär: Tre oljemålningar. 
Av Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner:

Carl Milles: Ståndur i vit m armor. Återlämnat.
Av konstnären Axel Fahlcrantz:

Mikael Dahl, tillskriven: Porträtt av Elias Bremer,
oljemålning.
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Genom förmedling av intendenten Axel Romdahl vid 
Göteborgs museum :

51 oljemålningar och teckningar av Olof Sager-Nel- 
son. Återlämnade.

» » Av Jakobs och Johannes församlingars fattigvård ssty
relse:
C. F. von Breda: Porträtt av kam m arherren frih. 

Charles De Geer, oljemålning.

Nov. 30. Av Akademien för de fria konsterna:
G. von Rosen: Porträtt av konstnären frih. G. Ce- 

derström, oljemålning. Återlämnad.
» » Av överintendenten R. Bergh:

Eugène Isabey: Kristus går på vattnet, skiss i olja.

Dec. 22. Av herr A. G. Hedenskog (i Arvika):
Karl Boqvist, t  1901, svensk: »Mormor», oljemålning.

» » Av överintendenten R. Bergh:
Kristian Krohg, norrm an: Interiör med figurer, olje

målning.

B. Deponerade från Nationalmuseum.

Febr. 24. Till en utställning i Sveriges allm änna konstförening

Sept. 30.

av arbeten utav Egron Lundgren och Uno Troili:
Ett antal teckningar och m ålningar av näm nda 

konstnärer. Samtliga återlämnade.

Till Malmö museum:
Per Ekström: »Solnedgång öfver ödemarken», olje

målning, N. M. nr 1700.
» » Till Örebro läns museum:

A. Normann: Romsdalsfjorden, oljemålning, N. M. 
nr 1331.

B. Lindholm: Dyningar, oljemålning, N. M. nr 1546.
Till Jäm tlands läns konstförenings museum (i Öster
sund):

J. Tirén: »Efter snöstorm», oljemålning, N. M. nr 1367.
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Sept. 30. Till statsm inisterns lokal (Kanslihuset):
Ax. Nordgren: Norskt landskap, oljemålning, N. M.

nr 1000.

» » Till Jordbruksdepartem entet (Kanslihuset):
A. Thörne: Vårlandskap, oljemålning, N. M- nr 1406.

» » Till Riksdagshuset (2:dra kam m arens talm ans lokal):
Nils Andersson: »Sorundabönder», oljemålning, N. M. 

nr 1190.
O. Törnå: Vårlandskap, oljemålning, N. M. nr 1342.

Okt. 30. Till Kammarkollegium:
Porträtt i bröstbild av Gustav Vasa, oljemålning. 

Gripsh. n r 444.

» * Till statsm inisterns lokal i Kanslihuset (Tillfällig depo
sition) :

A. Axelson: Canal grande i Venedig, oljemålning, 
N. M. Förr. nr 293.

» » Till Uppsala universitet (Tillfällig deposition):
J. V. Gertner: Porträtt av Karl XV, oljemålning, N. M. 

nr 1187.

» » Till nya Rådhuset i Stockholm (Tillfällig deposition):
P. Coopse: Skeppsbrott, oljemålning, N. M. nr 400.
C. C. Wou: Sjöstycke, oljemålning, N. M. nr 719.
G. Ankarcrona : »Fordomtima», drakskepp på färd,

oljemålning, N. M. 1535.
J. Lingelbach (tillskriven): Sjöslag, oljemålning, N. M. 

Förr. nr 103.
J. A. von Gerdten: Landskap, oljemålning, N. M. 

Förr. nr 129.
Nov. 30. Till landshövdingens i Uppsala boställsvåning:

F. Westin: Porträtt av drottning Desideria, oljemål
ning, Karl XV:s saml. nr 302 (hittills förvarat å Ro- 
sersberg).

» » Till nya Rådhuset i Stockholm (Tillfällig deposition):
Carracciernas skola, landskap, oljemålning, N. M. 

nr 57.



Nov. 30. Till beskickningshuset i Berlin:
Ehrenstrahls atelier: Porträtt i helfigur av Gustaf II 

Adolf, oljemålning, Gripsh. nr 448.
David von Krafft, efter Ehrenstralil: Porträ tt i hel 

figur av Karl X Gustaf, oljemålning, Gripsh. nr 450.

Dec. 31. Till Alf W allander-utställning i Göteborg:
Alf W allander: »Fågelhandlare», pastell, N. M- nr

225.

C. Från Nationalmuseum återlämnade depositioner.

Febr. 24- Till direktionen för Danviks hospital:
De 3 pannåer med 5 m ålningar å trä av okänd a r

tist ur nederländsk skola i 1500-talets början, vilka 
1912 deponerades i Nationalmuseum.

April 13. Till professor Carl Curmans dödsbo:
J. T. Sergel: Tre gustavianska ansiktsm asker i lera, 

deponerade i N. M. den 4 mars 1914.

Okt. 30. Till fru Jeannette Rubenson:
Hennes porträtt, i olja av E rnst Josephson.

D. Till Nationalmuseum återlämnade depositioner.

Mars 29. F rån  Örebro museum:
O. Björck: Venetiansk saluhall, oljemålning, N. M. 

galleri n r 1405. Deponerad 1914.
» » O. Andersson: »Kungshatt», oljemålning, N. M. galleri

nr 1191. Deponerad 1901.
» » Från Malmö museum:

O. Arborelius: Skärgårdslandskap, oljemålning, N. M. 
galleri nr 1298. Deponerad 1901.

» » Från museet i Östersund:
O. Arborelius: Afton efter en regnig dag, oljemålning, 

N. M. galleri nr 1625. Deponerad 1914.
» » Från landshövdingens i Västerås ämbetsvåning:

A. M. Lindström: Höstlandskap, oljemålning, N. M. 
galleri nr 1309. Deponerad 1901.

68
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Maj 27. Från Lunds universitets konstm useum :
Pietro da Cortona (tillskriven): Skördelandskap, olje

målning, N. M. galleri nr 26. Deponerad 1902.
Okänd spansk konstnär: Den helige Rochus, olje

målning, N. M. nr 766. Deponerad 1902.

» » Från Vitterhetsakademien:
Den s. k. Vadstena-madonnan, tem peram ålning, N. 

M. nr 1838. Deponerad 1872.

Okt. 30. Från Kammarkollegium:
Porträtt av Gustaf II Adolf i hel figur, oljemålning, 

Gripsh. nr 448. Deponerad 1907.

» >v Från statsm inisterns lokal i Kanslihuset:
Porträtt av Carl X Gustaf i hel figur, oljemålning, 

Gripsh. nr 450. Deponerad 1907.

» » Från prins Eugen:
Hans tre till Nationalmuseum  förärade och 1914 å 

Baltiska utställningen exponerade oljemålningar: »Som
marnatt» N. M. nr 1502, »Det lugna vattnet» N. M. 
nr 1609, »Det dagas» N. M. nr 1745.

E. Till Nationalmuseum ha flyttats.

Juni 14. Från Rosersberg till Rosendal:
Jeannette Åkerman: 5 utsikter av Rosendal, K. XV:s 

saml. n r 324, 326, 327, 328, 328 h.
Okt. 30. Från Gripsliolm till Nationalmuseum  (för restaurering 

eller kopiering):
Gripsholm nr 1657 : Porträtt av Karl Henrik Posse.

» » 1118: » » Fredrik III av Dan
mark.

» » 894: » Lantgreve av Hessen.
» 407: » » s. k. prins av Vasa.
» » 855: » Kristian Ludvig av 

Mecklenburg.
» » 645: » » Gustav Vasa i helfig.
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Okt. 30. F rån  Rosersberg till Nationalmuseum:
Carl XV:s saml. nr 74: C. J. Fahlcrantz: Landskap. 

» » » 7 6 : » *

» » » 147: Elias Martin: Landskap.
» » » 1 4 8 : » »

» » » 302: Porträtt av drottning Desi
deria, oljem. av F. W estin. 

» » » 459: Porträtt av Gustav III, pa
stell av G. Lundberg.

» » » 69: Landskap av J. K. M. Ezdorf.
» » » 164: Porträtt av Adolf Fredrik,
» » » 163: » » Lovisa Ulrika,

oljemålningar av L. Pasch d. y.

Avdelningen för konsthantverk.

A. Deponerade i Nationalmuseum.

April 13. Från Kungl. Husgerådskam m aren:
Hautelissetapet fram ställande ett landskap med tem 

pelruin. (H. G. K. N:r 216. Svit Litt. R. R.).

Maj 27. Från Kungl. Vetenskapsakademiens etnografiska m u
seum :

Tre st. kinesiska dräkter, en broderad väggbonad 
(kinesisk), fyra porträttm ålningar och en landskaps
målning (kinesisk).

Aug. 23. Från Statens Historiska museum:
Två kistor. Italien. 1500-talet. En kista. Schlesvig. 

1600-talet. Ett brädspel. Tyskland. 1600-talet. En 
clavicord. 1600-talet. E tt m yntskåp. Svenskt. 1700- 
talets mitt. Ett myntskåp. Svenskt. 1700-talets senare 
del. E tt skrivbord. Svenskt. 1700-talets senare del. E tt 
bord med fajansskiva. Svenskt. 1700-talets senare del. 
(Tillsammans 9 nummer.)

Nov. 30. Av herr Didrik Rildt (Sthlm):
En samling japanskt konsthantverk. Inros (17 nr). 

Andra föremål i lack (6 nr). Textilier (26 nr). Målade 
skärm ar (2 nr). En praktrustning. Tillsammans 52 nr.
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B. Deponerade från Nationalmuseum.

Jun i 14. Till Kungl. Husgerådskam m aren:
Hautelissetapet (björnjakt). 1600-talet.

Utgivna arbeten.
Statens konstsam lingars tillväxt och förvaltning 1914. Under

dånig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för Natio
nalmuseum. Med 27 bilder. 108 s. (Meddelanden från Natio
nalmuseum n:r 39.)

Minnesutställning över m ålaren Olof Sager-Nelson, anordnad i 
Nationalmuseum november 1915. Katalog författad av am anuen
sen A. Gauffin. Med 1 bild. 8 s.

Tjänstemännen vid Nationalmuseum ha under året offentliggjort:
R. Bergh; Konstmuseet som skönhetsvärld. I Ord och Bild 1915, 

sid. 209—215.

G. Göthe: Spridda intryck från sommarens nordiska konstutställ
ningar. I Nordisk tidskrift 1915, sid

------ , Ett brev från J. T. Sergel till J. N. Byström. I Person-
historisk tidskrift 1914, sid. 168, 169.

O. Granberg: En ny Rembrandt. I tidskriften Konst 1915, sid. 
21—25.

------ , Artiklar om äldre tyska, tlamska och holländska konstnä
rer. I Nordisk Familjebok.

K. G. Folcker: En grupp i fajans efter J. Ph. Bouchardon. I 
Svenska slöjdföreningens tidskrift 1915. Häft. 1. Sid. 29—31.

------ , En Riesenermöbel i svensk ego. I Svenska Slöjdförenin
gens tidskrift 1915. Häft 2. Sid. 64—71.

K. Wåhlin: Redigerat Ord och Bild, 24:e årg.

------ : Redigerat Ernst Josephson, Svarta rosor och gula. Stock
holm, Albert Bonnier.

H. Brising: Några ord om Sergels konststudier. Nordisk tidskrift
1915, sid. 609—614.

------, Om ordnandet af grafiska samlingar. Bil. till Meddelanden
från Nationalmuseum N;r 40, 1915.
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A. Gauffin: Konstnären Prins Eugen (l 12 s.).

------ , Konstverk och Människor. Essayer och kritiker (194 s.).

------ , Gabriel de Saint-Aubin i Nationalmuseum (12 sid.).

------ , Bidrag till Sergelforskningen (l s.). Båda i »Konsthistoriska
sällskapets publikation 1915.

------ , Wertmiillers resa genom Östergötland 1797 (12 s.). I »En
bok om Östergötland».

E. Wettergren: Redigerat Svenska Slöjdföreningens tidskrift och 
däri publicerat meddelanden oeli m indre uppsatser.

G. Paulsson: Skånes dekorativa konst under tiden för den im por
terade renässansens utveckling till inhem sk form. 233 sid. 
och 42 pl.

------, Anarki eller tidsstil. Reflexioner öfver våra dagars arkitek
tur och konsthandtverk. I Svenska slöjdföreningens tid 
skrift. årg. II, sid. 1 —12.

Nationalmusei nämnd har under årets lopp haft 15 sam 
m anträden (2 i april, 3 i december och 1 i var och en av de öv
riga månaderna).

Statens konstsamlingar å  de knngl. slotten. 17 nya
ram ar ha utförts för porträttgalleriet å Gripsholm och där åsatts 
dukar, som saknat dylika. I övrigt se »Tjänsteresor».

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

Den 13 april 1915.
Landskap vid Köpingebro, nära Ystad (1876). Strand vid Ring

sjön (1878—79). Strand vid Ringsjön (1878—79). Landskap med 
stora träd, motiv från Torsebro, nära Kristianstad (1883—84). 
Vinter, motiv från Västmanland (1875). Skånsk slätt. 6 oljemål
ningar av Gustaf Rgdberg. Pris tillsamm ans 2,000 kr.

Studie till Rococo (dekorativ målning). Oljemålning av Carl 
Larsson. Pris 3,000 kr.

Jägaren. Oljemålning av Oscar Björck. Pris 1,500 kr.



Lapphuvud. Byst i brons av Chr. Eriksson. Pris 850 kr.
Landskap från Barbizon. Oljemålning av Johctn Eriksson. Pris 

600 kr.
Fokina. Trägravyr av Yngve Berg. Pris 50 kr.
Galejan. Handkolorerad trägravyr av Gabriel Burmeister. Pris 

150 kr.
Fiskelappar. Trägravyr av Ossian Elgström. Pris 50 kr.
Danserskor. Etsning av Gerard Henning. Pris 50 kr.
Vilande naken kvinna. Etsning av densamme. Pris 50 kr.
Modellstudie. Färgtryck av Erik Lange. Pris 50 kr.
Fiolspelaren. Torrnålsgravyr av Gustaf Magnusson. Pris 50 kr.
Porträtt av dr L. T räsnitt av Eigil Schwab. Pris 30 kr.
Den 28 juni 1915.
Hamnen i Svolvser, Lofoten. Oljemålning av Rikard Lindström. 

Pris 1,000 kr.
Landskap från Villerville, med vita moln. Oljemålning av Axel 

Lindman. Pris 500 kr.
Landskap från Villerville, gråstämning. Oljemålning av Axel 

Lindman. Pris 500 kr.
Moulin Rouge i Paris. Teckning i kol och krita av G. Dett- 

hojf. Pris 150 kr.
6 st. exlibris i trägravyr av Harriet Sundström. Pris 30 kr.
Kvinnohuvud i profil av Olle Iljortzberg. Pris 40 kr.
Den 22 oktober 1915.
Fiolspelande clown. Oljemålning av Gösta von Hennigs. Pris 

3,000 kr.
Damporträtt. Oljemålning av Axel Törneman. Pris 2,000 kr.
Centaurer. Oljemålning av Garibaldi Lindberg. Pris 200 kr.
Den 30 november 1915.
Väderkvarn i Täby. Kolteckning av Ferdinand Boberg. Pris 

225 kr.
Sjuk yngling. Färglagd pennteckning av David Tägtström. Pris 

7 5 kr.

Med bifall till dessa förslag har Eders Kungl. Maj:t för ända
målet ställt till förfogande så väl återstoden av reservationsansla
get till inlösen av levande svenska konstnärers arbeten för 1914, 
kr. 1,150, som samma anslag för 1915 i dess helhet, stort
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kr. 15,000, och har Eders Kungl. Maj:t bestämt att samtliga de 
förvärvade konstföremålen skola med Nationalmuseets samlingar 
införlivas och där förvaras.

Yäggmålningsfrågan. Konstnären A. Zorn har till Eders Kgl. 
Maj:t inkom m it med en underdånig skrivelse av den 1 jun i 1915, 
så lydande:

Carl Larsson har nu gjort färdig skissen till Midvinterblot och en
ligt mitt omdöme lovar den utförd al fresco att bliva ett värdigt mo
nument av svensk konst och tåla jämförelse med det bästa som blivit 
gjort någonstädes.

Målad al fresco mitt emot Gustav Vasas intåg i Stockholm kräver 
Midvinterblot att intåget också behandlas i samma material.

Carl Larsson har denna åsikt och är villig att med dessa fresco- 
målningar slutföra sina dekorativa verk i Nationalmuseum.

Ett sådant arbete bör ej få hindras av ekonomiska svårigheter, och 
jag tillåter mig därför erbjuda att bekosta dessa båda målningars ut
förande.

Skrivelsen remitterades av Eders Kungl. Maj:t till överinten
denterna R. Bergh och C. O. Möller, f. d. överintendenten L. Loo- 
ström och intendenten A. G. Göthe, vilka tidigare (se årsberät
telsen för 1914) erhållit Eders Kgl. Maj:ts uppdrag att behandla den 
föreliggande väggmålningsfrågan.

Vid samma tidpunkt utställde Carl Larsson med m itt medgi
vande i övre hallen av Nationalmuseum å det för freskomålning 
avsedda väggfältet över ingången till gravyrsalen ett i olja på duk 
i hela fältets storlek utfört ofullbordat förslag till väggmålning 
över äm net »Midvinterblot i gamla Uppsala» i anslutning till en 
efter frågans föregående behandling (av samma sakkunniga) u tar
betad ny skiss, som samtidigt utställdes i övre hallen.

Då dessa sakkunniga tidigare erhållit Eders Kgl. Maj:ts uppdrag att 
utarbeta plan för Nationalmusei ombyggnad och sam lingarnas 
grundliga om ordnande, torde Eders Kgl. Maj:t hava förutsatt att de 
skulle vara särskilt ägnade att bedöma den ifrågavarande m ål
ningens lämplighet för övre vestibulen i dess blivande skick med 
dess av Eders K. Maj:t godkända museala anordning, varför de ansett 
sig även i detta fall böra beakta och bevaka helhetsverkans krav 
och noga överväga den nya detaljens värde för helhetsintrycket. 
Men då detta icke låter sig göra med erforderlig säkerhet förr än 
pågående reparation av övre hallen blivit avslutad och det i den
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fastställda planen ingående ordnandet av övre hallen såsom u t
ställningsrum blivit genomfört, hava de sakkunniga i und. skri
velse den 22 juni 1915 till Eders Kgl. Maj: t anm ält att de intill dess 
detta ägt rum  finna sig förhindrade att avgiva und. utlåtande i 
detta ärende, men att de, så snart som ordnandet av övre hallen 
i överensstämmelse med den tidigare näm nda planen ägt rum  (vilket 
ännu icke vid utgången av 1915 var fallet) skulle till Eders Kgl. Maj:t 
inkomm a med und. utlåtande över det föreliggande nya förslaget 
till väggmålning av Carl Larsson och Zorns därtill fogade anbud.

Tjänstemäimen (semester, tjänstledighet och vikariat samt 
inträffade förändringar).

Överintendenten och chefen för Nationalmuseum fil. dr L. Loo- 
ström har efter beviljad pension erhållit nådigt avsked med ut
gången avm ars månad 1915. Han utnäm ndes av Eders Kungl.Maj.t till 
intendent vid Nationalmuseum den 15 jun i 1900 och har sedan 
dess innehaft denna befattning, genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
stadgar av den 31 december 1912 såsom överintendent och chef 
för Nationalmuseum.

Till överintendent och chef för Nationalmuseum  efter L. Looström 
täcktes Eders Kungl. Maj:t den 5 februari 1915 utnäm na och för
ordna konstnären Sven Richard Bergh, som den 1 april 1915 till
trädde denna befattning.

Öv er intendenten Bergh har åtnjutit semester i 5 veckor. Under 
denna tid har hans befattning författningsenligt uppehållits dels 
av intendenten Göthe, dels, vid sjukdomsförfall för denne, under 
6 dagar av intendenten Granberg -

Intendenten Göthe, som den 5 oktober 1915 fyllde 69 år, har på 
min underdåniga fram ställning erhållit Eders Kungl. Majrts nådiga 
medgivande att kvarstå i tjänsten till den 5 oktober 1916. Han 
har i en månad uppehållit överintendentsbefattningen och åtnju
tit semester i l 1/2 månad.

Intendenten Granberg har åtnjutit semester i V /2 m ånad och 
vid förfall för intendenten Göthe i 6 dagar uppehållit överinten
dentsbefattningen. Han har åtnjutit tjänstledighet i 8 dagar 
för utrikes resa i enskilda angelägenheter.

Intendenten Folcker har åtnjutit semester i l 1/*, månad.
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Amanuensen Wåhlin har bestritt sekreteraregöromålen och för 
dessas fullgörande iakttagit daglig inställelse. Han har under in
tendenten Granbergs semester i 1/2 månad uppehållit hans be
fattning och har åtnjutit tjänstledighet i 6 dagar.

Amanuensen Brising har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan 
med 4 tim m ar dagligen. Han har i 1/2 m ånad uppehållit in 
tendenten Göthes befattning under dennes tjänstgöring som över
intendent. Han har åtnjutit tjänstledighet i 19 dagar för studie
resa till utlandet och i 1 månad för enskilda angelägenheter.

Amanuensen Gauffin har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan med 
6 tim m ar dagligen och åtnjutit tjänstledighet i 1 m ånad för ve
tenskapligt arbete och i 1 m ånad för enskilda angelägenheter. 
Han har uppehållit intendenten Göthes befattning i 10 dagar och 
intendenten Granbergs i 21 dagar.

Amanuensen Wetter g ren har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan 
med 6 tim m ar dagligen. Han har uppehållit intendenten Gran
bergs befattning i 14 dagar under hans semester och i 8 dagar 
under hans tjänstledighet. Han har åtnjutit tjänstledighet i 4 
dagar för enskilda angelägenheter, i 8 dagar för fullgörande av 
uppdrag i inköpskom m ittén för Svenska konstidkares lotteri samt 
i 4 m ånader för militärtjänstgöring.

Amanuensen Paulsson har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan med 
6 tim m ar dagligen. Han har under intendenten Folckers semes
ter uppehållit dennes befattning i i y 2 m ånad och åtnjutit tjänst
ledighet i 4 dagar för studieresa till Köpenhamn, i 16 dagar för 
vetenskapligt arbete och i 1 månad 10 dagar för m ilitärtjänstgöring.

Fröken Mary Schlytern avgick den 31 mars 1915 från sin tjänst 
såsom museets kam rerare med åtnjutande av henne av Riksdagen 
beviljad pension. Överintendenten Looström uttalade i anledning 
härav till protokoll i museiärenden sin synnerliga tillfredsställelse 
med det i allo utm ärkta sätt varpå fröken Schlytern under mera 
än 30 års tid om händerhaft kamreraregöromålen.

Till bestridande av kamreraregöromålen har jag antagit advo
katen Harald Lettström, som dels själv, dels genom av honom 
anställda bokföringsbiträdet fröken Anna Lisa Peterson fullgör 
kamreraregöromålen.



Skrivbiträdet fröken Greta Looström har åtnjutit tjänstledighet 
i 20 dagar.

Tjänsteresor. Överintendenten Bergh har i och för vård och 
tillsyn av de staten tillhöriga, under hans överinseende ställda 
konstsam lingarna på de Kungl. lustslotten företagit tjänsteresor 
den 30 juni till Strömsholm för besiktigande av därvarande ta- 
velsamling, den 19—20 augusti till Gripsholm samt den 16 sep
tember till Drottningholm.

Han har dessutom företagit följande resor i tjänsteärenden: 
den 13—17 april till Göteborg för beseende av en norsk konst
utställning i och för eventuellt förvärv för Nationalmuseum  samt till 
annan ort inom riket för beredande av förvaring för en del av samling
arna i Nationalmuseum i händelse av krig; den 7— 13 november till 
Kristiania och Köpenhamn för beseende av där anordnade konst
utställningar i och för eventuella förvärv för Nationalmuseum.

Intendenten Göthe har åtföljt överintendenten på tjänsteresorna 
till Strömsholm den 30 juni och till Drottningholm den 16 sep
tem ber för granskning av statens därvarande m ålningar i och för 
ifrågasatta depositioner.

Intendenten Granberg har företagit resa till utlandet och därun
der besökt museer i Berlin och i Holland.

Intendenten Folcker har åtföljt överintendenten på hans tjänste
resa till Gripsholm den 19—20 augusti.

Konservator Jaensson har på uppdrag av överintendenten före
tagit tjänsteresor den 24 m ars till Gripsholm och den 2 samt 
4—5 november till Drottningholm.

Amanuensen Brising har, med understöd av ordinarie anslag för 
studieresor å Nationalmusei stat jäm likt Eders Kungl. Maj:ts sär
skilda medgivande i nådigt brev den 30 april 1915, på m itt upp
drag företagit studieresa till Berlin, Ham burg och Köpenhamn den 
7—24 juni för att studera uppställning och inredning av skåp, 
bord och annan materiel i därvarande museers handtecknings- 
och gravyrsamlingar, för samlingarnas montering och installering 
samt för inventarié- och katalogiseringsväsendets ordnande inom 
desamma. Över dessa sina studier har Brising till mig avgivit 
reseberättelse, vilken som bilaga ingår i denna årsberättelse.
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Amanuensen Gauffin har åtföljt överintendenten på hans tjänste
resa till Drottningholm  den 16 september.

Den 20—24 september ägde det skandinaviska museiförbundets 
konstituerande möte rum  i Köpenhamn under stark tillslutning 
från Sverige, Norge och Danmark.

F rån  Nationalmuseum  hade infunnit sig, med understöd ur 
ordinarie anslag för studieresor å Nationalmusei stat jäm lik t Eders 
Kungl. Maj:ts särskilda medgivande i nådigt brev den 9 septem 
ber 1915, överintendenten Bergh, intendenten Folcker samt am a
nuenserna W åhlin, Gauffin och W ettergren, varjämte am anuen
sen Brising deltog i en del av mötet. Diskussionsinledningar 
gjordes av Gauffin (om museitjänstemäns utom tjänsten utövade 
fackmässiga värdering av föremål tillhörande deras forskningsom 
råde) samt av W åhlin (om 'm öjligheterna för utgivande av ett 
skandinaviskt vetenskapligt arkiv för konstforskning). Såsom sekre
terare för den svenska sektionen tjänstgjorde W ettergren.

Jacques Lamms prisfond. Jäm likt bestäm melserna i ingen
jören Gustaf M. Lamms gåvobrev den 2 februari 1892 och hans 
testam ente den 13 februari s. å. har en ju ry  bestående av professorn 
i konsthistoria vid Stockholms högskola O. Sirén, överintenden
ten vid Nationalmuseum samt föreståndaren för Nordiska Mu
seet G. Upm ark (utsedd av Svenska slöjdföreningens styrelse) ta 
git under omprövning de av svenskar författade konsthistoriska 
arbeten som under den senaste treårsperioden utkom m it, och 
syntes därvid nämnden tvänne särskilt beaktansvärda, nämligen
F. R. Martin: The Miniature Painting and Painters of Persia, 
India and Turkey samt Karl W åhlin: E rnst Josephson. Juryn  
ansåg W åhlins Josephsons-monografi med dess grundligt genom
arbetade stoff, dess objektiva framställningssätt och dess i mono
grafiens form synnerligen levande givna överblick av en vik
tig epok i vår konsthistoria mycket förtjänstfull, men ansåg sig 
dock böra giva företräde åt och därför tillerkänna det Lam m ska 
priset (1,200 kr.) åt fil. dr F. R. Martin för hans ovannäm nda 
arbete, vilket ju ryn  fann vara en utsökt produkt med in terna
tionell betydelse av dr Martins långvariga och högt skattade forsk
ningar inom den orientaliska konstens områdé. Juryn  fann det 
särskilt glädjande att kunna på detta sätt giva erkännande åt en



79

gren av svensk konsthistorisk forskning, vilken trots sin betydelse 
likväl på grund av sin otillgänglighet för den stora publiken 
eljest icke kunde påräkna någon större uppm ärksam het här hemma.

Restaurering av tavlor. Konservator C. W. Jaensson har 
restaurerat följande tavlor: N. M. galleri nr 149 (s. k. Robusti), 
169 (L. Pasch d. y.), 206 (Tizians skola), 207 (il Greco tillskri
ven), 246 (okänd italienare), 526 (s. k. Tempesta), 759 (sign. C. 
B. R.), 761 (Caravaggio), 1005 (Pilo), 1011 (Roslin), 1314 (Largil- 
liere), 1316 (J. Kronberg), 1420 (Forsberg), 1554 (Thegerström), 
1752 (Edelfelt), 1762 (Scheifel), 1828—30 (G. Rydberg), 1842 (Fä- 
gerplan); K. M. nr 542 (okänd); Carl XV nr 302 (F. Westin); 
Gripsh. nr 335 (A. Pesne), 448 (Ehrenstrahl), 1349 (s. k. Denner), 
1423 (D. v. Krafft).

F rån föregående år kvarstå följande tavlor, vilkas restaurering, 
ehuru beslutad, ännu icke m edhunnits: N. M. galleri nr 408, 719, 
846, 888, 1484; m iniatyr- och akvarell-saml. nr 77, 111; Gripsh. 
nr 645; Drottningh. nr 276.

Studier ocli kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats 536 personer, varav 289 män och 247 kvinnor.

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1914 1913 1912 1911 1910

Män ............................................................. 295 489 450 235 257

Kvinnor ............................................. . ..... 210 234 215 211 206
Tillsammans 505 723 665 446 463

Efter uppgivet ändam ål fördelas dessa för år 1915 sålunda:

|
Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen........................ 27 31 58
!
! Teckning i skulptursamlingen ..................... 14 2 16

» i konstslöjdsamlingcn..................... 64 112 176

■ Studier i allmänhet........................................... 184 102 286
j Tillsammans 289 247 536
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De personer som erhållit denna tillåtelse äro:

Män Kvinnor S u m m a

Konstnärer, tecknare...................................... 8 8 88 1 7 6

Lärjungar vid konsthögskolan .................... 5 5 2 5 7

» » övriga högskolor ................. 27 14 41

» » tekniska skolan .................... 62 1 0 4 1 6 6

» av enskilda konstnärer ............. 16 2 2 3 8

Yrkesidkare......................................................... 21 4 2 5

Skriftställare och konstvänner .................... 2 0 1 3 3 3

Tillsammans | 2 8 9 2 4 7 5 3 6

Av under året kopierade målningar komma på:

a) italiensk-spanska sk o lan ................ 21 kopior efter 8 konstverk
b) nederländsk-tyska » . 16 » » 15 »
c) franska » . 19 » » 12 »
d) dansk-norska » . 7 » » 3 »
e) svenska » . 56 » » 35 »

Tillsammans 119 kopior efter 73 konstverk

Av de kopierade konstverken ha nr 1472 utsikt från Engels- 
berg av O. Arborelius återgivits 7 ggr, n r 306 Islossning av Fr. 
Thaulow  5 ggr, nr 1186 Hertiginnan av Orléans av Nattier 5 ggr 
och nr 98— 101 Årstiderna av Ros. Carriera 5 ggr.

Ur hand tecknings- och gravyrsamlingen ha vid 519 studiebe
sök tillhandahållits 1,572 volymer, portföljer och enskilda blad. 
För de tre närm ast föregående åren ställa sig dessa siffror på 
följande sätt: 611 och 1,549 (1912); 680 och 2,147 (1918); 491 
och 1,585 (1914).

För illustration sänd am ål ha i handtecknings- och gravyrsam 
lingen fotograferats 326 nr; under de tre närm ast föregående åren: 
463 (1912); 585 (1913); 513 (1914).

Säkerhetsåtgärder. På anmodan av mig besökte Stock
holms stads brandchef den 28 juni Nationalmuseum, där han
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från vind till källare företog en genomgripande besiktning, var
efter han anbefallde flera omfattande säkerhetsåtgärder mot eld
fara. Av dessa kunde några av de mest trängande av mig ome
delbart vidtagas, såsom anskaffande och uppställande å anvisade 
platser av ett större antal nya pytssprutor, borttagande av bränn
bara föremål å vindarna, inrättande av plåtskärm ar i konserva
torns atelier m. m. Likaledes uppsattes om edelbart två allarm- 
apparater i museilokalerna. I fråga om de åtgärder som fordrade 
ändringar å själva byggnaden ingick jag till Kungl. överintendents- 
ämbetet med en skrivelse, i vilken jag anmodade äm betet att taga 
del av brandchefens promemoria samt vidtaga de åtgärder inom 
museibyggnaden som av densam m a kunde föranledas.

För att åstadkom m a en effektivare kontroll å Nationalmusei 
nattvakter har jag vänt mig till polismästaren, vilken medgivit 
att de å Blasieholmen tjänstgörande inspektionskonstaplarna skola 
för framtiden få utsträcka sina inspektionsronder även till Natio
nalmusei nattvakter. I sam m anhang härm ed kom m er att utfär
das ny instruktion för nattbevakningen.

Efter den tidigare omtalade stölden av en statyett (se sid. 10) 
har jag låtit sätta väl fastgjorda glashuvar över de m indre sta
tyetter, som finnas utställda isolerade och ej samlade i montrer. 
Samtidigt har jag vänt mig till elektriska ingenjören I. G. Holmström, 
vilken för Nationalmusei räkning under m edverkan av vakt
mästaren i Nordiska museet Hj. Fransson utexperim enterat en 
sinnrik, efter Nationalmusei speciella behov lämpad, autom atisk 
alarm apparat för eventuella stöldförsök i museet. En snarlik 
apparat finnes redan införd i Nordiska museet. De prov som 
anställts i Nationalmuseum ha utfallit till min synnerliga belåten
het. Jag äm nar därför i en snar fram tid ingå till Eders Kungl. 
Maj:t med underdånig begäran om införande i museet av sådana ap
parater. Nödvändiga förarbeten i väggarna för desammas infö
rande ha redan påbörjats i samband med ombyggnaden.

Med tanke på den nya värmeledningen under glastaken och 
den skada å denna som lätt kan uppkom m a vid fallande tem 
peratur, därest den nya ångpannan icke är i gång, har jag u t
färdat en särskild instruktion för »Skötseln av lanterninupp- 
värm ningen vid Nationalmuseum».
8 .



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

! 1
M å n a d ! Fridagar Betaln.-dagar Med fri kort Summa

|
Januari .............................i 2,010 433 224 2,667
Februari............................ 1 2,228 362 i  354 2,944
Mars .................................! 3,124 416 437 3,977
April ................................. 3,316 724 651 4,691
Maj ..................................... ! 2,848 615 1,269 4,732
Juni..................................... ! 5,099 1,089 739 6,927
Juli ..................................... ! 3,657 1,096 389 5,142
Augusti ............................  3,352 915 i 4,379 ■
September ........................ ! 2,962 935 844 . 4,741 i
Oktober ............................  2.732 595 637 3,964
November ........................ i 3,266 631 608 4,505
December ........................  1,678 484 332 2,494

Summa | 36,272 8,295 6,596 51,16:!

Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken å sön- och helgdagar 
under året hava uppgått till omkring 100,000, vadan totalantalet 
besökande under år 1915 kan beräknas till i runt tal 150,000 
personer.



Ekonomi. Sammandrag av räkenskapen 1915.
Katalogmedlens tillökning utgör kr. 2,565: 33,

influtna vid försäljning av lilla svenska målnings-
katalogen . kr. 720 : —
influtna vid försäljning av skulpturkatalogen ...... » 270: —

» » » » vägledning i konstslöj d-
sam lingarna ............. » 202 50

» » » » tyska F ü h re r................ » 180 —
» » stora franska katalogen » : 90

;> » » » Sager-Nelsonkatalogen » 138 37
» » diverse kataloger ...... » 29 90

. > » » gravyrtryck m. m. » 905 56
» » » genom bokhandeln ......... » 29 —

Kronor 2,565 33
Enskilda medel.

l) J. S. Gieseckes donations inkom ster utgjorde:
hyresmedel .......................................................................  kr. 27,875: —
räntemedel o. d .............................................    » 336: 62
fordran ..............................................   » 694: 97

Donationens skuld som vid årets början utgjorde » 241,648: 29
utgör vid årets slut ......................................................  » 239,522: 15

Fastigheternas värde upptages till 275,000 kronor för n:r 59 
Drottninggatan och för n:r 11 Holländaregatan till 140,000 kr., 
tillsamm ans 415,000 kronor.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 5,917: 80
Av årets behållning överföres till femårsfonden » 5,000: —
Disponibla medel utgöra ............................................ » 558: 84
2) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000,

är fortfarande placerat i J. S. Gieseckes donations fastighet.
Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 3,770: —. 
De för donationens ändam ål disponibla medlen utgjorde vid 

1915 års slut kr. 787: 85.
3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 

11,019: 43, utgjorde vid årets slut kr. 10,156: 69.
4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 

kr. 11,075: 57, utgjorde vid årets slut kr. 11,144: 19.



Behållning Inkomster
Summa

Utgifter
i

1
Återleve-; Behållning

Summa
från 1914 1915 1915 | rering till 1916 I

1 A. A llm ä n n a  meclel.

1,851: 02 125,553: 05 127,404: 07 Ordinarie statsanslag........ 123,098: 09 701: 02 3,604: 96 127,404: 07 '
999: 90 733: 02 1,732: 92 Övriga statsanslag ........................ 733: 02 — 999: 90 1,732: 92 j

3,503: 30 4,910: 41 8,413: 71 Förevisningsmedel ....................... i 7,001: 51 ------- - 1,412: 20 , 8,413: 71
176: 32 2,565: 33 2,741: 65 Katalogmedel ............. .................. 1,246: 97 — 1,494: 68 2,741: f  1___ 1,277: 13 1,277: 13 Gripsholmsmedel ........................ 622: 69 ____ _ 654: 44 | 1,277: 13 j

Provision å försäljning av foto-__ 200: _ 200: _ grafier i N. M............................. 200: __ _------ — 200: —  1
För rätt att i N. M. försälja fo ,

— 300: — 300: — tografier .............................................. 300: — — — 300: ___ i

1 6,530:
I

54 135,538: 94 142,069: 48
B. E n s k ild a  m edel.

133,202: 28 701: 02 8,166: 18 142,069: 48 !

1 416,377: 49 28,232: 81 444,610:
104,657:

11,409:

30 J. S. Gieseckes donation ............ 28,356:
3,870:
1,252:

49 416,253:
100,787:

81 444,610: 30
100,155: 36 4,502: 49 85 J. H. Scharps » .............. _____ 85 104,657: 85

11,019: 43 389: 66 09 J. Lamms prisfond ......................... 40 10,156: 69 11,409: 09 j
11,075: 57 268: 62 11,344: 19 J. Lamms stipendiefond .............. 200: — i ------- 11,144: 19 11,344: 19
20,517: 18 5,876: 39 26,393: 57 Femårsfonden ......................................... 300: — — 26,093: 57 26,393: 57 1
50,000: — 2,650: — 52,650: — G. A. Webers donation..:.............. 2,650: — — 50,000: ■— 52,650: — |

18,112: 75 992: 24 19,104: 99 Ed. Cederlunds donation .............. 84: 49 — 19,020: 50 19,104: 99 :
| ------ 6,249: 64 6,249: 64 Bukowskis gåvomedel ...................

Gåva till konstslöjdsamlingarnas
j 6,001: 50 | ------- 248: 14 6,249:

i
50:

64 1

— 50: — | 50: — ökande .................................................... 50: — i “ —  ;

| 627,257: 78 49,211: 85 676,469: 63 1
C. B a l t i s k a  u ts tä l ln in g  s lo tte r ie ts

42,764: 88 | 633,704: 75 676,469:
1

63 i

i
j m ed e l. j

___ 137,205: 71 137,205:
26,799:

71
65

N:r 1 . . ................. 135,894:
10,384:

19 1,311:
16,414:

52 i 137,205: 71
— 26,799: 65 N:r 2 ................:................................ 90 j ------ 75 26,799: 65 '

164,005: 36 164,005: 36 | 146,279: 09 ! ------- 17,726: 27 ! 164,005: 36 ;
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5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 20,517: 18, 
utgjorde vid årets slut kr. 26,093: 57.

Baltiska utställn ing smedel.

Alfred Bramsen ................................................................  kr. 15,200: —
Karl Haberstock, Berlin, M. 78,000: — .....................  » 67,860: 50
M. Pavlovitsch Riabuschunsky, Moskwa ....................  » 12,000: —
Telegramkostnader ............................................................ » 11: 10
För å Baltiska utställningen inköpta konstverk ... » 21,260: 50
Nils Holmberg för å Baltiska utställningen inköpt

konsthantverk............................................    » 9,639: 75
Resor till Baltiska utställningen för Nationalmusei

tjänstem än......................................................................... » 1,136: 50
Ferdinand Boberg..............................................................  » 607: 50
O. Björck, provision ........................................................ » 67: 50
Bukowskis konsthandel....................................................  » 175: —
Stockholms Expressbyrå ...............................   » 10: 84
John L u n d q u is t..................................................................  » 35: —
Förening for Boghaandverk, Köpenham n....................  » 200: —
En Kseler-kruka ............................................................... » 30: —
Georg Jen sen, Köpenhamn   » 135: —
Gust. H edberg...................................................................... » 300: —
Den Kongelige Porcelainsfabrik ................................  » 225: —
Carl Milles »Danserska» ................................................. » 6,300: —
Provision å » ............................................... » 700: —

Kronor 135,894: 19 
Behållning 1,311: 52 

Anslag 137,205: 71
Stockholm den 31 m ars 1916.

Underdånigst 
R ichard Bergh .





B i l a g a  1.

RANDANTECKNINGAR OCH NOTER TILL KATA
LOGEN ÖVER DEN SAMLING AV SVENSK KONST 
FRÅN 80- OCH 90-TALET, SOM AV KONSTVÄNNER 

SKÄNKTS TILL NATIONALMUSEUM 1915.
(KATALOGEN UTGAVS TILL DEN UTSTÄLLNING AV SAMLINGEN,

SOM ÄGDE RUM I KONSTNÄRSHUSET I STOCKHOLM UNDER 
OKTOBER MÅNAD 1914.)

Den moderna målarkonsten.
(Försök till en kort sammanfattning av dess utveckling i Frankrike under

1800-talet.)

Vad som kännetecknar konstens utveckling under 1800-talet är 
en allt starkare prononcerad individualism i förening med en lika
ledes allt starkare prononcerad naturalism . Lösen har varit: 
frihet och natur!

Under hela århundradet är det Frankrike, revolutionernas för
lovade land, som går i spetsen för konstutvecklingen med dess 
många brytningar, även om den mest genomgripande av tidens 
konstnärliga rörelser, rom antiken, till sin ursprungliga natur är 
germansk och påverkat F rankrike via England.

Den stora franska revolutionens speciella konstriktning var, 
egendomligt nog för en så upprörd tid, den kalla, nyktra ny
klassicismen med dess grekiska och rom erska hjälteskildringar i 
en stel, antikiserande skolstil, vilken sedermera också blev kej
sardömets. Men den riktning, som betecknar den konstnärliga 
revolutionen i F rankrike, och som till tiden för sitt fram trädande 
sammanfaller ungefär med den politiska revolution detta land 
skådade år 1830, är den framför allt av engelsk och nederländsk 
konst befruktade romantiken. I Frankrikes för frihet och natur 
väl beredda jordm ån slår den rom antiska m ålarkonsten ut i 
full blom och når en styrka, en naturlighet och jäm vikt som i 
intet av de germ anska länderna. Den franska m åleriska rom an
tiken lever inte i några som helst blå dimmor, hur fantasirik
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den än stundom  är. Den går alltid med fotterna fast på den mark, 
den själv upptäckt, alldeles som den franska skönlitteraturen från 
m otsvarande tid (Beyle, Balzac, Alex. Dumas d. ä., Victor Hugo 
m. fl.). Den franska konsten är redan från början naturalistisk 
på samm a gång som individualistisk. Också äro alla de efter
följande konströrelserna i 1800-talets Frankrike, realismen, im 
pressionismen, neoimpressionismen och expressionismen,trots sken
bara motsatser, endast att betrakta som naturliga konsekvenser 
under utvecklingens gång av den m ålarkonstens stora frigörelse, 
som ägde rum i och genom rom antiken på 1820- och 30-talet.

Av nyklassicismens konst blev endast porträttm åleriet jäm te 
den napoleonska militärmålningen, d. v. s. de två fack inom m å
larkonsten, där konstnärerna tvingades att bryta med den antika 
schem atiken för att i stället gå till naturen, direkt befruktande 
på den moderna konstutvecklingen. Detta särskilt genom Da
vids och Ingres’ karaktärsfulla porträttkonst. Men m ålerisk blev 
klassicismen aldrig på något område. Hela dess läggning var 
skulptural. Den sökte skarpt utmejslad form och rena linjer. 
Ingen mystik, ingen clair-obscur, ingen färg. Inte heller någon 
personlig värme hos konstnären, som kunde kom ma den sköna 
linjen att darra. Skolregler och disciplin fick ersätta känsla och 
personlighet. Nyklassicismens stil är därför också utan gensä- 
gelse den mest opersonligt akademiska, som någonsin existerat. 
Det var detta som gjorde reaktionen mot densamma så våldsam, 
när den äntligen kom, och det Davidska väldet, som likt Napole- 
ons hotat att intaga världen, störtades.

Romantiken bröt in över den Davidska akadem ism ens torra 
m arker som en brusande och befriande stormflod. Konsten fick 
i ett slag livets värme och färg tillbaka. Men så segt var ny
klassicismens välde på Frankrikes gammalklassiska m ark, att ro
m antiken aldrig lyckades fullt bryta dess makt. Hela århundradet 
igenom har klassicismen, om huldad av akadem ierna, funnits kvar 
som en aristokratisk latinlinje vid sidan av den levande reallinje, 
som rom antiken inledde med sin starka, jagfyllda och naturdyr- 
kande konst. Då och då blanda också de två riktningarna blod 
med varandra, ofta med lyckligt resultat (Corot, Puvis de Chavannes 
m. fl.). Stundom dyker till och med ett klassiskt drag upp m itt i 
den mest revolutionära konsten (Manet, Cézanne, Gauguin).
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Romantiken i måleriet är i allo motsatsen till nyklassicismen. Den 
sätter liv högre än skönhetsregler. Den är färg och rörelse i stället 
för form och ro. Den är m ålarkonstens egen stil par préférence, 
frigjord från stilbojor, frigjord också från de annars så berättigade 
hänsynen till de gamla bundsförvanterna: arkitektur, skulptur och 
hantverk. M ålarkonsten känner sig i rom antiken fullt och helt 
fri, en »fri konst» alldeles på samma sätt som litteratur och m u
sik äro det. Den kan num era, i lika hög grad som de, ge sig 
känslan i våld, jagkänslan, naturkänslan, verklighetskänslan. I 
de germanska länderna med deras böjelse för »Tiefsinn», mystik 
och »Gemüt» blir denna längtan hos måleriet att få tram pa samma 
fria m ark som poesien och m usiken ofta till en stor fara och 
leder även tidtals till en fruktansvärd dekadans. Måleriet blir ett 
slags m indervärdigt annex till litteraturen. I det utåtvända, verk- 
lighetsfyllda Frankrike med dess klarvakna sinnen och dess ald
rig fullt avbrutna, måleriska tradition blir måleriet däremot helt 
och fullt — måleri.

Sedan Rembrandts dagar har inte hos någon målare funnits en 
så hänsynslöst m ålerisk stil som den, vilken nu kom m er fram 
hos Géricault, Delacroix, Decamps, Daumier, Monticelli, Courbet, 
Manet, Cézanne m. fl. m. fl. Och ändå hade 1700-talets dekora
tivt lagda, franska konst så tjusande och äkta m ålare som W atteau 
och Chardin.

Ett måleriskt moment av utomordentlig vikt skjutes av rom an
tiken fram i förgrunden och blir dess säkert mest utpräglade 
kännetecken och skiljetecken vid en jämförelse med klassisk konst. 
Det är samma moment som redan spelat huvudrollen i Rem
brandts konst, liksom tidigare i Tizians och Tintorettos, dessa 
stora föregångare till det moderna rom antiska måleriet. Det är 
vad man bäst tor kalla: den måleriska atmosfären. Med atmosfär 
menas då här icke blott det ljus- och lufthölje, som omger före
målen i en bild — om också i första rum m et detta — utan där
jäm te även hela den måleriska, kvasi-musikaliska stäm ning som 
vilar över bilden, som sam stäm m er dess färger, förtonar och ny
anserar dess olika delar för att av dem alla tillsam m ans bilda en 
avrundad och tjusande målerisk helhet.

När Baudelaire inför Delacroix’ måleri utbrister: »Il vous semble 
qu’une atmosphère magique a marché vers vous et vous enve-



loppe», då rör han vid det centrala i det moderna rom antiska 
m åleriet — från ren känslosynpunkt.

Men då Taine på tal om Rembrandts konst säger : »Il a compris 
et suivi dans toutes ses conséquences cette vérité, que pour 1 oeil 
toute l’essence d’une chose visible est dans la tache», då rör han 
vid den moderna, måleriska uppfattningens stora hemlighet från 
rent optisk synpunkt.

E tt genomgripande omslag i målarens sätt att se har ägt rum  
i nyare tider. Den gamla klassiska konstens målare sågo figurer 
och föremål isolerade och skarpt begränsade från varandra — lik
som bildhuggare göra — och sammanställde dem till rediga, vac
kert siluetteran de grupper med huvudsaklig tanke på det helas 
plastiska skönhet, klarhet och tydlighet. Den m oderna uppfatt
ningen därem ot går ut från helheten, den m åleriska stämnings- 
tonen och atmosfären, ur vilka föremålen först så småningom träda 
fram med olika grader av tydlighet, somliga våldsamt klara, andra 
förtonande och otydliga — allt nyanserat efter helstämningens krav.

»Le principal personnage d’un tableau est l’air coloré, vibrant, 
interposé, dans lequel les figures sont plongées comme les pois
sons dans la mer», fortsätter också Taine, vilken battre än någon 
funnit ord för det rent måleriska i måleriet. Och det är just detta 
som under 1800-talet med all m akt tar intresset åt sig inom konst
världen och skapar en ny konstnärlig syn.

»Zum Zwecke der malerischen Wiedergabe der Natur muss der 
Künstler erst neu sehen lernen», dekreterar också W ilhelm  Ost
wald, kemisten, filosofen, målaren, Nobelpristagaren. Och det 
konstnären måste lära sig är: att se naturen »als farbige Flecken».

För den moderna målarens uppfattning ter sig naturens feno
men som en mosaik av färgfläckar — detta är liktydigt med det 
ursprungliga seendet hos m änniskan. Dessa färgfläckar gäller 
det för m ålaren att stäm ma och åter stämma så på duken, att de 
sedda på rätt avstånd ta form av naturliga föremål och figurer, 
rörliga, levande, vibrerande, badande i ljus och luft på sina olika 
plan ända långt in i tavlans djup. Ty tavlan skall ha djup. Den 
är inte längre ett stycke plan, dekorativ lös-vägg, som hänges 
framför den stabila husväggen för att smycka denna. Den blir 
mer och mer en fördjupning i väggen och slutligen i Zolas tid 
»ett fönster, genom vilket man ser ut i naturen».

90
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Detta är i korthet den moderna, rent m åleriska uppfattningen 
i dess mest pregnanta utvecklingsform, den form som så små
ningom leder till impressionismens atm osfäriska ögonblicksstäm- 
ningar och vibrerande fläckverkningar samt slutligen slår över i 
en mer eller mindre fullständig upplösning av all form i idel luft 
och ljus — tills reaktionen kom m er i gestalt av en rent konstruk
tiv, abstrakt och dekorativ konst-

Den store franske mästare, som mer än någon annan kan sägas 
ha givit huvudriktningen åt 1800-talets hela konstutveckling, 
är Eugène Delacroix. I hans konstnärsskap ligga, synes det 
mig, uppslagen till de kommande, konstnärliga rörelserna för
borgade likt groende frön.

När man läser den dagbok m ålaren förde under större delen av 
sitt liv, häpnar man över alla de m åleriska problem denne en
störing uppställt och prövat, problem som peka långt ut över 
hans egen tid. Även friluftsmåleriets och impressionismens hem 
ligheter berör han, färgernas sönderdelning, deras kontrastverk
ningar, deras harm oniering genom luften, deras beroende av re
flexer m. m.

Tydligast fram står Delacroix dock — framför allt i sin konst — 
som personifikation av rom antiken i dess mest konkreta och sinn
liga form, d. v. s. i dess mest konstnärliga och franska. För visso 
spelade även för Delacroix, liksom för alla rom antikens konst
närer, litteraturen och särskilt Dante, Shakespeare, Byron, Scott en 
stor och inspirerande roll, men de figurer och händelser han läste 
om fingo för hans fantasi en påtaglighet, en levande realitet, snarlik 
den Don Quixote såg för sina ögon, när han läste riddarrom aner. 
Dikten blev kött och blod.

För färgdramats store återuppväckare i 1800-talet fick allt han 
rörde vid dram atiskt liv. Davids och Ingres stela, skulpturala linje 
upplöses och frigöres, blir hos Delacroix rytm iskt böljande; den 
rör sig och gestikulerar, den sträcker sig patetiskt mot himmelen 
eller vrider sig kvalfylld utefter jorden. Hans konst är gest och 
färg. Intet får vara kallt, nyktert, opersonligt; allt laddas med 
konstnärens våldsamma lidelse.

Men samtidigt är Delacroix den mest vakne och träffsäkre na
turiakttagare. Hans kursiverade stil, när han tecknar efter naturen, 
t. ex. ett lejon eller en tiger, betecknar inom teckningskonsten



92

höjdpunkten av organiskt liv och gripbar kroppslighet. Hos Dela
croix finna vi individuell frihet och natursanning i en sällsynt 
lycklig förening — och likväl med en tydlig övervikt åt den per
sonliga frihetens håll. Ty han är ju  rom antiker.

Allt eftersom intresset för den rena ram a verkligheten och sam
tidigt för den allt mer florerande objektiva naturforskningen be- 
m äktigar sig m änniskornas — inklusive konstnärernas — sinnen, 
utvecklar sig emellertid ur rom antiken den nya, konstnärliga rik t
ning vi bruka kalla: realismen.

Vissa moderna konsthistorici, som lägga en synnerlig vikt vid 
parallellismen mellan den konstnärliga utvecklingen i F rankrike 
och den politiska och den sociala, ha börjat indela den förra 
efter de stora krisåren i F rankrikes politik. Romantikens period 
räknas sålunda från revolulionsåret 1830 (detta rätt oegentligt, då 
Géricaults »Le Radeau de la Meduse», som anses vara den ro
m antiska riktningens första betydelsefulla manifest, redan fram 
kom 1819 och Delacroix’ »Dantebåt» 1822), realismens tid från 
revolutionen 1848 och impressionismens från det ödesdigra 1870.

Realismen är på sätt och vis reaktionen mot romantiken. 
Den betecknar verklighetssinnets revolt mot fantasiens överhög
het. Men den realistiska rörelsen har trots allt långsamt förberetts 
av rom antikens egna målare, framför allt av de stora landskaps- 
m ålarna från 30-talet, Rousseau och Corot samt av Jean François 
Millet, den sanne och storstilade skildraren av den franske bonden.

Anda sedan århundradets början har pågått en tydlig strävan 
hos konsten att mer och mer närm a sig naturen för att därigenom 
äntligen fånga — livet. Romantiken betecknar därvidlag ett be
tydande steg fram åt i förhållande till Davids och Ingres konst. 
Nu kom realismens tur att med Courbet och sedermera Manet 
som ledare föra konsten ännu ett stycke närm are målet. Ropet på 
natur överröstar härunder tidtals ropet på personlig frihet. Men 
när realismen når fram till impressionism och — expressionism, 
då höres åter de två ropen förenade. Och åter namnes Delacroix’ 
nam n som det stora nam net framför de andra stora — därför 
att han mer än någon annan var målare.

Var det något Delacroix älskade lidelsefullare än formernas tu 
mult och linjernas dram atiska rörlighet, så var det för visso färgens 
stämningsmakt. Från och med Delacroix kommer också färgen



i högsätet inom konsten och kvarblir där nära nog under hela 
århundradet, men med många växlingar i lråga om karaktär. 
M ålarkonstens utveckling under 1800-talet kan därför också med 
fördel iåttas som en koloristisk utvecklingsrörelse. Färgen repre
senterar ofta det rent konstnärliga elementet, vilket håller m ålar
konsten uppe på ett högre plan ocli hindrar den att sjunka ned 
å ena sidan till rent litterära intentioner ocli å den andra till 
ren naturimitation. Den ger under realismens tid artistisk skönhet 
och lyrisk lyftning åt några av konstens krassaste och mest ba
nala motiv. Den koloristiska synen på naturen blir den nödvän
diga motvikten vid denna tid till den fotografiska, som slutligen 
allvarligt hotar bemäktiga sig konsten.

Jag kan liär inte närm are ingå på de olika riktlinjer inom den 
koloristiska utvecklingen, som tydligen kunna iakttagas under år
hundradet: den romantiska, den realistiska ocli den impressionis
tiska, var och en med sin typiska härledning ur forna tiders färg
konst. Jag vill endast fram häva ett gemensamnit drag hos dessa tre 
riktningar: de använda alla i övervägande grad förtonad färg. De 
bruka sällan eller aldrig färgen i rena, klara, onyanserade ytor, 
såsom den primitiva, dekorativa m ålarkonsten — ocli såsom även 
de senaste dagarnas konst. Färgackorden äro nästan alltid mjuka, 
avrundade ocli smeksamma för ögat, trots kraften ocli fulllieten. 
Atmosfären dominerar.

Detta är det rent måleriska måleriet framför varje annat.
Friluftsmålningen, som ju  är 1800-talets stora speciella upp

finning, ändrar i sitt första skede icke denna färgens grundkarak
tär av förtonad färg, även om skalan blir en annan, en högre 
och livligare. Tvärtom. I fråga om atm osfärisk m jukhet och för
toning går den längre än någon tidigare riktning, ocli impressio- 
nisterna, som äro de mest typiska av friluftsmålarna, upplösa slut
ligen alltmera föremålens form i ljus, luft, reflexer och nyanser.

Tavlan är sedan länge ren stafflibild och har inte längre några 
dekorativa hänsyn att taga, befriad som den är från alla arki
tektoniska band. Tavlan är icke avsedd för någon bestäm d plats, 
den har ingen varaktig stad, am bulerar ofta och byter merendels 
gång på gång om ägare. Dess mission är framför allt att ge ett 
uttryck for konstnärens person samt att tolka hans förhållande



till naturen. Programmet lyder ju: »La nature vue a travers un 
temperament» (Zola).

Naturalism en och individualismen i tidens konst avspeglas också 
i valet av material. Ingen tid har dyrkat oljefärgen så passionerat 
och så ensidigt som 1800-talet. En målning utförd med annan 
färg ansågs nästan föraktlig. Orsaken till denna förkärlek för 
oljefärgen är den, att det inte gives något konstnärligt material, som 
m jukare läm par sig för imitation av naturen än oljefärgen — m an 
kan få den att se ut som nästan alla naturens stoffer — och 
samtidigt intet material vilket mer lydigt än detta böjer sig etter 
var konstnärs privata känslostämningar, impulser och impressioner 
under arbetet d. v. s. mer lydigt speglar hans temperament. Fresken 
och temperamålningen — för att inte tala om mosaiken — påtvinga 
alla konstnärer ungefär en och samm a teknik. Däremot finns det 
nära  nog lika många vitt skilda sätt att behandla oljefärgen som 
det finns konstnärer som måla med den. »Touchen» får därför i 
individualismens tid en betydelse och ett intresse som aldrig förr. 
Medan den stora, profana publiken i 1800-talet framför allt i m ål
ningen fäster sig vid naturim itationen och anekdoten, ägna fin- 
sm akarna i första rum m et sin kärlek åt färgen och touchen, dessa 
två individualistiska, rom antiska och quasi-musikaliska faktorer 
i nutidskonsten.

Även hos den utpräglade realismens hövding, Gustave Courbet, 
ha färg och touche en dylik m usikalisk charme. Ja, oljefärgen 
når hos honom ett djup och en fullhet, en saft, en m ust och en 
ädelstensglans som kanske hos ingen annan modern — utom 
hos vår Ernst Josephson.

Med den inbrytande impressionismen stiger emellertid färgen upp 
i ett annat ljusläge, som inte längre tillåter något vidare djup hos 
densamma, och som så småningom helt förändrar karaktären på 
den franska m ålarkonsten; ja, slutligen till och med dess karak
tär av oljefärgsmåleri.

F rån rom antikens början på 1820- och 30-talet och ända tills 
den egentliga friluftsskolan fram trädde omkring 1870 hade den 
moderna konsten bibehållit ett visst släktskap med den konst, ur 
vilken den utgått: den engelska och den nederländska samt delvis 
även den spanska. Den hade bibehållit dessa skolors böjelse för 
clair-obscur. Även landskapsmålningen, århundradets kanske mest



fulländade och typiska konstart, vilken hela tiden eggande påverkat 
iigurmålningen i atm osfärisk riktning, hade i det längsta bibehållit 
en förkärlek för ljusdunklet och de starka kontrasterna. Först 
Corot, denne geniale nyskapare, börjar småningom och i synnerhet på 
gamla dagar, med sina silvertoner om skapa det gamla m örka land
skapet till ett nytt, ljust och fullt modernt. Impressionisterna fullfölja 
hans uppslag. De betona ännu ytterligare både den ljusa inlufts- 
tonen och tidsmomentet i tavlan. Vad det för dem framför allt 
gäller, är att gripa ögonblicket i flykten. Allt måste verka sett på 
en gång, måste bilda en lagbunden, solidarisk helhet, inte bara 
i fråga om rum m et utan också och först och främ st i fråga om 
tiden. Impressionisterna måla allt direkt efter naturen. Corot m å
lade ofta ur minnet.

Genom detta oavbrutna studium ute i fria naturen försvinna 
de sista resterna av m örka skuggor i den moderna konsten, ja, 
av skuggor över huvud taget därsammastädes. I fria naturen 
kommer nämligen ljuset liksom från alla håll, skuggorna förintas, 
och det är färgen som, uppkallad av tusen reflexer från olika sidor, 
tar herraväldet. Friluftsmålningen blir därför det lysande färgspelets 
trium f över ljusdunklet. Chevreuls teorier om färgernas sönderdelning 
och om deras ömsesidiga kontrastverkningar, vilka redan syssel
satt Delacroix, komma nu, högeligen befordrade av konstnärens 
växande vetenskapliga intresse, till heders, och de rena spektral- 
färgerna börja användas i tavlorna. De användas emellertid en
dast som spelande färgstreck, vilka blandas med varandra, korsas 
på duken, leka och brottas, alldeles som ljusstrålarna och reflex
erna ute i naturen. Resultatet blir som hos impressionisterna 
Renoir, Monet och Sisley en ljus, ljus, nästan kritig atmosfärisk 
effekt, ofta av en bedårande charme och friskhet, men som slut
ligen hotar att fullkomligt dränka allt i idel ljus och luft och till 
ocli med förinta lokalfärgen.

Isynnerhet är detta fallet i efterföljarnas: i neo-impressionisternas 
konst, vilka söka att draga ut de yttersta konsekvenserna av det 
speciellt impressionistiska atmosfärmåleriet och att för framtiden 
bygga sin teknik med dess till ytterlighet gående sönderdelning 
av färgen på ett strängt vetenskapligt system. Det vetenskapliga 
intresset och det eviga teoretiserandet kam rater emellan börjar 
slutligen mer och mer egalisera konstnärernas teknik och tränga
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ut individualism en ur impressionismen. Färgfläckarna förminskas 
till färgpunkter, vilka avsättas m ekaniskt och enformigt sida vid 
sida, inte längre nyckfullt lekande, spelande och personligt som hos 
Renoir och Monet. Var sådan punkt representerar en viss färgfaktor 
i naturen. Det är en avgjort anti-individualistisk teknik. Men den 
når ofta en alldeles förbluffande ljusstyrka. Tavlorna formligen 
darra av ljus och luft. Touchen har här helt gått i ljusets tjänst 
och läm nar formen åt sitt öde. Föremålen äro likgiltiga, ljusat
mosfärens liv och illusion är allt. I neo-impressionisternas måleri 
dödar vetenskapen slutligen känslan och konsten.

Reaktionen mot denna anti-konstnärliga metod fram träder ome
delbart, även om den fullt fattas först efter sekelskiftet. Denna 
nya konst framgår — också den — ur impressionismen. Hos im 
pressionismen kan m an nämligen iakttaga två olika sidor. För 
det första den atmosfäriska, som utm ynnar i neo-impressionismen, 
och för det andra en »expressionistisk», affischartad och i viss me
ning dekorativ, uppkommen av nödvändigheten att i få, snabba 
drag åstadkom m a en målerisk effekt, som redan på långt håll 
verkar slående klar, klangfull och stämningsväckande. Av största 
betydelse i detta fall har den japanska konsten varit för impres
sionismen, och detta alltsedan de franska konstnärerna stiftade 
dess närm are bekantskap på världsutställningen i Paris 1878 — 
i England var den redan tidigare känd. — Den japanska konsten 
hade av de i vissa fall besläktade impressionisterna sedan dess 
om fattats med formlig entusiasm. Genom den japanska konsten 
gör den orientaliska konstsynen småningom sitt återinträde i den 
västerländska konsten. I århundradets förra hälft dyrkade man 
Rem brandt och clair-obscuren; mot århundradets slut dyrkar man 
dess motsats: den japanska och orientaliska konsten. Ju  mer 
detta inflytande gör sig gällande, dess starkare blir längtan efter 
en ny, enkel, formklar och färgren konst även i Europa, en konst 
utan för mycket förtoning, utan för många raffinerade småfärger 
och nyanser, utan för mycket naturalism : en abstrakt stiliserad 
och antinaturalistisk konst.

»Notre epoque a une tendance à revenir aux primitifs et à 
s’éloigner des maîtres compliqués», profeterade redan på 80-talet 
den belgiske målaren Alfred Stevens. För varje år som gått, har
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hans ord besannats. Sympatien för den primitiva konsten liksom 
tor den orientaliska, bemäktigar sig konstvärlden.

Den nya konstens första nam n blev expressionismen. Den be
tecknar till en början ett avgjort, om än kort, återuppblossande 
av individualismen, nära nog i rom antisk form (van Gogh), läst 
motiven merendels äro häm tade ur naturen ocli vardagslivet. Ex
pressionismens s. k. grundläggare äro Cezanne, Gauguin och van 
Gogh. Dessa på det hela så väsensskilda konstnärer, som innerst 
representera helt olika sidor av m ålarkonsten — ja, dess olika 
grundsidor — ha dock det gemensamt i sitt måleri, att de återgå 
till stora, breda och uttrycksfulla färgfläckar av mer eller mindre 
medveten dekorativ verkan. Färgen får hos dessa konstnärer en mer 
fram trädande plats än någonsin och därjämte en soliditet större än 
förr. Konstnärernas klara, rena och mättade färgplan avsättas sida 
vid sida utan förmedling, men väljas så, att de ömsesidigt bära 
och stödja varandra liksom stenarna i en byggnad och tillsammans 
bilda en stark och skön harm oni. Här kan verkligen talas om »färg
byggnad». Intet är överlämnat åt tillfälligheten; allt är noga avvägt, 
logiskt samm anställt efter harm oniens lagar. »Det m atematiskt 
sköna», för att tala med Victor Rydberg, som konstvärlden under 
lång tid inte sysslat med ocli under naturalisttiden nästan glömt 
bort som konstnärlig faktor, börjar åter steg för steg komma till 
heders. Inom konstnärskretsar talas ej längre om »visioner» utan 
om »problem».

Fram för allt trium ferar den m atematiska konstsynen hos expres- 
sionisternas snart uppträdande konkurrenter, de kalla, mer beräk
nande och mindre lidelsefullt personliga kiibislerna. Dessa pronon
cera det matematiska draget hos konsten till dess yttersta gräns 
och slutligen på fullständig bekostnad av naturintrycket.

Mot slutet av det århundrade, vars utveckling så segervisst gått 
fram i den individuella frihetens och naturalism ens förenade tecken, 
anas hos konsten världen runt en tendens att vilja inskränka denna 
frihet för att underordna den allm änna, överindividuella lagar — 
och därigenom skänka den »en ny disciplin», som det heter. Och 
samtidigt också en tendens hos konsten att mer och mer avlägsna 
sig från naturen och hela den naturalistiska uppfattningen av 
måleriet för att fullt medvetet och radikalt göra konsten dekora
tiv och m onumental igen.
7.
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l)et är inte längre tids momentet med dess flyktiga stämningsetfekter 
som håller konstnärernas intresse och inbillning fångna, utan rum
met med dess stabilare och mer m atem atiska problem ocli fenomen. 
På sistone synas till och med Chevrenls teorier om färgen — den 
en gång så dyrkade färgen — få vika platsen för teorier om 
formen liknande dem, som uttalas i den tyske skulptören Adolf 
Hildebrands epokgörande hok: Das Problem der Form. Överallt 
lyder lösen: organisation! I konstens värld som ute i livet.

Det ser för närvarande ut som om m ålarkonsten, långsam t över
givande poesins och musikens fria rymder, på allvar beredde sig 
att vända åter till sina gamla bundsförvanter: arkitekturen, skulp
turen och hantverket. Tydligen lider frihetstiden mot sitt slut. 
Till och med van Gogh, den våldsammast subjektive av alla 1800- 
talets konstnärer, synes, att döma av hans nu utgivna brev, i 
stillhet ha längtat efter en överindividuell konst, en kollektivkonst, 
i vilken den enskilde konstnären helt skulle gå upp, och som lian, 
den blygsamme, helt visst tänkte sig lika anonym som medeltidens 
stolta katedralhyggen.

Romantikens århundrade, den lössläppta individualismens ocli 
naturalism ens gemensamma guldålder, har gått till ända.

Men många sköna och bestående verk inom m ålarkonsten skola 
för framtiden hära vittne om vad de två som bundsförvanter 
u trättat i ett sekel, som för övrigt varit i så påfallande grad blottat 
på sm ak och konstnärlig kultur som 1800-talet.

Åttio- och nittiotalets genombrott i Sveriges målarkonst 
samt dess förberedelse.

(Utkast.)

Genombrottet i Sverige av den allm änna »upprorsrörelse» i kons
ten, vars mål var frihet och natur, ägde rum  först på 1880-talet. 
Det skedde alltså i en tid, då i den stora konstvärlden både rea- 
ism och impressionism nått fram till makten, och då romantiken, 
den ursprungliga frihetsrörelsen i den franska konsten, längesedan 
spelat ut sin aktiva roll och num era endast skymtades i fjärran 
som en imponerande bakgrund åt de yngre rörelserna.

Karaktären på den svenska genombrottskonsten bestämmes i hög 
grad av dessa förhållanden.

Den nya svenska konsten har gått i skola i Paris hos de franska
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naturalisterna, och den är därför vid sitt fram trädande alltigenom 
realistisk och förblir detta under hela 80-talet, fastän det indivi
dualistiska draget i dess läggning och det levande frihetsbegäret 
hos dess konstnärer redan då ger sig till känna.

Opponentrörelsen mot konstakademien, som bildar inledningen 
till det konstnärliga genombrottet, dikteras helt av behovet hos 
de unga att inom de trånga svenska konstförhållandena skapa möj
liga vidast plats för en fri, självständig och utpräglat modern konst.

I Sverige liksom i Tyskland och i övriga germanska länder har 
m ålarkonsten under 1800-talets tidigare skeden växt upp i skuggan 
av litteraturen, till vilken den bildat ett slags menlöst annex. Ingen 
svensk målare från början av seklet, inte ens av den romantiskt- 
fosterländska riktning som representerar reaktionen mot den vat
tenhål tiga W estinska klassicismen, kan på något vis ställas upp 
vid sidan av de litterära storheter, vilka nu med Geijer och Tegnér 
i spetsen fram träda inför världen för att föra vårt lands runor 
med den äran.

Romantiken blev en förnyelsens tid för vår svenska poesi. För 
dennas blygsamma bihang: målarkonsten, betecknar den däremot 
här hemma en halvsekellång förnedring och dilettantismens triumf. 
Denna förnedring är så mycket mer m ärkbar och kännbar, som den 
följer direkt ovanpå den gustavianska glansperioden, vår svenska 
konsts »första guldålder», och börjar redan medan ännu några av 
detta skedes målare — riktiga målare (Breda, Martin, Masreliez) 
— gå kvar som åldriga skuggor på Stockholms gator bredvid 
bildhuggaren Sergel.

Av det nya seklets första konstnärer är det bara en som verk
ligen synes vara av naturen anlagd till målare, fastän även hans 
konst så småningom tar intryck av den allm änna förnedringen 
och kälkborgerligheten. När det gäller att i korthet ge en över
blick av den m oderna svenska m ålarkonsten under 1800-talet känner 
jag mig emellertid m anad att börja den:

»I begynnelsen var Fahlcrantz.»
På samma sätt skulle jag, om det gällde att ge en överblick av 

den danska konsten under motsvarande tid, vilja börja:
»I begynnelsen var Eckersberg.»
Dessa två konstnärer passa nämligen, synes det mig, så bra att 

stå som inledare av den moderna måleriska utvecklingen i de



resp. länderna — något som jag tror redan andra påpekat. Grund
skillnaden i svensk och dansk m ålarsyn kommer därvid också 
fram på ett ganska slående sätt. Den nyktre, objektive Eckers- 
berg, Davids lärjunge, var med sin form dyrkan säkerligen som 
grundläggare av en jäm n m ålarskola mycket värdefullare än Fahl- 
crantz. Men lyrismen, individualismen och även det m åleriska 
sinnet i Fahlcrantz’ bästa verk peka, synes det mig, förbi all den 
m yckna dilettantism, som i svensk konst följde efter honom, ocli 
fram mot en senare tids äkta och levande m ålarkonst. Alfred 
W ahlberg kände också, säges det, i livstiden en varm beundran 
för Fahlcrantz.

I viss m ån spelar denne i mycket ofullgångne m ålare i svensk 
konst en liknande roll som Turner i det engelska måleriet ocli 
Corot i det franska. Hur blygsam än Fahlcrantz’ roll kan före
falla i jämförelse med deras, han förstår dock ofta liksom de att 
göra atmosfären i målningen levande och handgriplig för oss. På 
mig verkar han här i 1800-talets början som duvan med olivbla
det, vilken bådar att en ny, svensk m ålarkonst en gång skall bli 
en verklighet. Vid sidan av de andra konstnärerna förefaller han 
också ha en viss naturlig och rent instinktiv känning med vad 
som rör sig i tidens måleri, så mycket mer anm ärkningsvärd som 
han aldrig besökte kontinenten, och fram står därför som en rela
tivt modern målare, vare sig man jäm för honom med de upp
styltat klassiska av hans kolleger eller de otympligt fornnordiska 
eller de detalj skickligt historiska eller slutligen de h järtnupet folk 
poetiska bland dem. De flesta av dessa flitiga konstutövare sakna 
totalt sinne för det m åleriska — Laurens och W ickenberg få väl 
undantagas — och äro vad tekniken beträffar merendels lika 
småaktiga som dilettantiska. Särskilt gäller detta oljefärgstekniken 
under de första decennierna. I sina teckningar och akvareller, 
ja  till och med i freskomålning (Sandberg), höja dessa konstnärer 
sig stundom  på ett rätt överraskande sätt.

Vad Carl W ahlbom  beträffar var han som färgkonstnär visst 
icke betydligare än någon av de andra, kanske snarare tvärtom, 
men genom sitt verkliga mästerskap som tecknare och kom positör 
har han likväl verkat avgjort höjande på vår konst.

Den svenska m ålarkonsten under 1800-talets förra hälft var inte 
blott ett annex till litteraturen, den var också samtidigt på det stora

100
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hela ett annex till utlandets konst och förhlev detta senare även 
under större delen av det följande halvseklet. Konstnärernas all
m änna emigration inleddes av skulptörerna i århundradets hÖrjan, 
men dessas exempel följes på 30- och 40-talet med iver av m å
larna, vilkas lätta turistkonst från denna tid har en helt annan 
artistisk karaktär än de utförda verk de, med tanke på dem där
hemma och på akademien, samtidigt ansågo sig skyldiga att 
»skapa», så fort de slogo sig ner någon längre tid på ett ställe. 
Egron Lundgren, den geniale skisskonstnären, är ett talande hevis 
därpå. Även W ahlbom hlir mer målare i sina studier och im
provisationer.

Till en början är Italien det förlovade landet. — »Känner du 
väl det land!» — Paris är för de flesta bara en station på vägen. 
Men Wickenberg, som är mera m ålare än flertalet, blir där.

Vid det andra halvseklets början hlir Tyskland de svenska m å
larnas andra fosterland, där många a v »Du sseldorfarna» stanna till 
döddagar som tyska medborgare.

Slutligen kommer turen på allvar till Frankrike, där på (50- 
talet, men framför allt efter kriget, d. v. s. på 70- och 80-talet, 
Paris hlir målet för en hel ström av svenska konstnärer, av vilka 
flera bosätta sig där för årtionden och snart se ut som veritabla 
parisare på boulevarden, många med röda hand i knapphålet 
som tecken på sin förmåga att göra succés i den stora konst- 
världen.

Svenskarna ha äntligen upptäckt, att Paris är konstvärldens 
centrum, och att det är där och endast där man kan konsten att 
måla. *

Men en ljusning har småningom inträtt i konstförhållandena i 
hemlandet. Carl XV har gjort sin kungliga, och för visso pris
värda jätteansträngning under (50-talet att lyfta konsten upp ur 
lorsum pningen och att samla konstnärerna hemma i landet kring 
sin person och sitt fosterländska program. En ny guldålder för 
den svenska konsten hägrar ett ögonblick för kungens fantasi, lik
som för konstnärernas i hans krets. Att den inte kom den gången 
berodde helt visst på att konsten själv inte ännu var tillräckligt 
mogen och medveten för att bliva i djupare bemärkelse nationell. 
Motiven voro visserligen fosterländska, men inte karaktären.. Och
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i rent elementärt hänseende återstod också så oändligt mycket att 
lära. Dilettantdraget vidlådde ännu i stort sett hela den svenska 
konsten, både den stora konsten med sin pretentiösa och program 
mässiga fornnordiska historiemålning och den lilla med sina poe
tiska sagoskildringar eller lustiga anekdoter. De konstnärer, som 
med sina ämnen siktade högst, kunde vanligen minst konsten att 
skjuta. Stilen var ofta en akademisk biandstil, halvt klassisk, halvt 
romantisk. Blommérs Fröja från 1850-talet och Winges Loke och 
Sigyn från 1860-talet äro typiska exempel härpå. Malmström visar 
i sin konst ansatser till en mer frigjord och mer målerisk stil, han 
har också studerat i Paris, men det stannar tyvärr vid ansatserna, 
och det mest fullgångna han läm nar oss är hans lyriska landskaps- 
konst: de små akvarellerna och »Älfdansen». Detta älsklingsmotiv 
i norden har även tidigare lockat fram Blommérs allra hästa sidor, 
ja, höjt honom  betydligt över, vad han annars förmådde.

Konsten hade långt ifrån lärt sig att gå till naturen i stället för 
till litteraturen. Ännu höll den sig nära den senare. Detta gäller 
inte m inst den småborgerliga dusseldorfska genremålning, som 
nu florerar. Av de egentliga Dusseldorfarna nådde visserligen två, 
Jernberg genom sin delikata färg — som han utvecklat i Paris! — 
och Fagerlin genom sin intima form, upp till en äktare konstnär
lighet än de andra, men riktningen som helhet är lika novellistisk 
som antimålerisk till sin läggning. Inom litteraturen har den i 
Sverige sitt motstycke hos August Blanche, Emilie Flygare-Carlén 
och andra.

En gren av konsten liöjer sig emellertid under Carl XV:s tid 
upp på ett högre plan både i fråga om natursanning och sam ti
digt också i fråga om äkthet i det svenska tonfallet. Det är land
skapsmålningen, och dess förnyare heta Marcus Larson och Edv. 
Bergli. Dessa två följas sedermera av Holm, Rydberg m. fl. Denna 
målarskola blir också från synpunkten av sin större natursanning 
och sin rättfram m are svenskhet en betydelsefull föregångare till 
den utpräglat svenska landskapskonsten vid seklets slut.

På 70-talet träder äntligen figurmålningen definitivt fram från 
sin blygsamma plats i skuggan av litteraturen. Höckerts konst, 
som jag strax skall beröra, hade i fråga om dess hästa del så 
gott som förbisetts av publiken här hemma. Men v. Rosen och 
Kronberg ställas nu utan tvekan och med stolthet Aid sidan av
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litteraturens stormän vid denna tid: Snoilsky, Viktor Rydberg, 
av Wirsén. M ålarkonsten betraktas sedan deras fram trädande 
inte längre som en underordnad gren av litteraturen, utan som 
dess jämlike. Den intar numera, tack vare sina rent konstnärliga 
förtjänster i fråga om form och färg, men framför allt i fråga om 
form, en fullt självständig plats.

Målerisk i modern mening har den svenska konsten emellertid 
ännu inte blivit ocli inte heller utpräglat svensk till karaktären. 
Rosen och Kronberg tillhöra ännu alltjäm t den halvt rom antiska, 
halvt klassiska skolan, om än ett inslag av den trium ferande mo
derna realismen allt mer gör sig gällande i deras konst. Särskilt 
är det senare fallet i Rosens porträtter, ur vilka därjämte talar en 
kärv, rättfram  manlighet, som synes 111ig äkta svensk. Dessa por
trätt ha säkert också spelat en betydelsefull roll för den senare 
konstutvecklingen härhem m a. Rosen närstående i uppfattning 
som historiemålare är Hellquist, vilkens fram trädande också tillhör 
70-talet.

Men redan längesedan ha två konstnärer trätt fram, vilka före
båda en ny tid och en helt ny värdesättning av de måleriska 
egenskaperna. Dessa två betraktas också num era allm änt som de 
två egentliga föregångarna härhem m a till det kom mande genom
brottet i konsten. De heta Johan Fredrik Höckert och Alfred 
W ahlberg.Den förre fram trädde redan på 50-talet; den senare på 
60-talet. Av dessa är Höckert företrädare av Delacroix’ skola, d. 
v. s. av romantikens starka, levande och dram atiska färgstämning, 
som alltså på denna väg når hem till oss, medan W ahlberg där
emot företräder Turners och Corots luftiga atm osfäriska tonkonst, 
som småningom utm ynnar i impressionismen, och som i Sverige 
motsvaras av en linje Fahlcrantz, W ickenberg, W ahlberg, Ekström, 
Eugène Jansson.

Både Höckert och W ahlberg ha lärt sig att måla på det ställe, 
där m an kan konsten att m åla i modern mening — i Paris. Och 
bägge äro de kolorister. F rån och med dessa två konstnärers fram 
trädande blir också den svenska m ålarkonstens utveckling i hög 
grad att betrakta som en koloristisk utvecklingsrörelse, liksom den 
franska. Och samtidigt kan den allt tydligare betecknas som en 
rörelse fram åt mot det allm änna m oderna konstnärliga m ålet:



frihet och natur. Med detta senare samm anhänger också det sm å
ningom fram trädande behovet hos konstnären efter nationell karak
tär i måleriet, d. v. s. efter levande sanning, både i yttre och inre 
mening.

De svenska målare, som under 70- och 80-talet slå ned sina 
bopålar i Paris, ha emellertid — hur svenska de än innerst äro — 
inte för tillfället mycket tid att ägna åt hemlandets natu r och 
karaktär. Ty den naturalistiska ärligheten förbjuder num era de 
flesta unga svenskar att måla svenska motiv på fransk botten. 
Man har också kommit till Paris för att grundligt lära sig ele- 
menterna, för att lära sig att måla. Konst måste alltid framför 
allt vara — konst. Först därefter kan den fordran uppställas på 
svenska konstnärer, att deras konst också skall vara svensk. Så 
resonerar m an nu, och det resonemanget är riktigt.

En mängd svenska landskapsm ålare infinna sig vid denna tid 
i Paris, ditkallade av W ahlbergs koloristiska, kvasi-musikaliska 
locktoner, som särskilt tjusa det svenska lynnet. Bland dessa 
m ärkas först Arborelius, som likväl inte stannar länge, och senare 
Törnå och Norstedt. Dessa tre sinsemellan så olika konstnärer 
bilda likväl, synes det 111ig, en grupp för sig genom sin mindre 
radikala läggning än de efterföljande landskapsm ålarna i Paris. 
De bli aldrig heller så länge bosatta i Seinestaden som de senare. 
Vill man hänföra dessa tre till en större grupp, bör det givetvis 
bli till den stora grupp av landskapsmålare, vilken sedermera 
bildas hem m a i Sverige under 80-talet och som intar ett slags 
m ellanställning mellan den svenska landskap sskolan på Carl XV:s 
tid och den moderna, radikala skolan. Till denna grupp torde 
kunna räknas Rosenberg, Kallstenius, Bergström, Schultzberg, A. 
Fahlcrantz m. fl. Arborelius, Törnå och Norstedt ha emellertid 
en mer förfinad koloristisk kultur än flertalet i gruppen, ocli spe
lade dessutom i slutet av 70- och början av 80-talet en viss väc
kande roll för flera av de kommande genombrottsmännen, varför 
jag anser att de tre böra räknas till genombrottets närm aste föregång
are .1 Vissa av de andra och senare fram trädande av gruppens konstnä
rer ha kanske däremot ett mer utpräglat svenskt stämningslynne.

1 Siffrorna liänvisa till de efterföljande noterna.
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En målare för sig av 70-talets parisare är ligurmålaren Nils Fors
berg. Han synes mig i sina genre- och historiemålningar en förmed
lare mellan Düsseldorf och München å ena sidan och Paris å den 
andra, oaktat hela hans konstnärsbana egentligen tillhör Paris. Hans 
konst har icke haft något näm nvärt inflytande på den moderna 
svenska konstutvecklingen.

Även historiemålaren Gustaf Cederström — ursprungligen militär 
såsom så många andra svenska målare — tillhör 70-talet och Paris
skolan. I fråga om sina ämnen visar han sig emellertid vanligen 
bunden av svensk tradition, och det är det svenska lynnet i hans 
framställning jäm te hans betydande kompositionsförmåga som mer 
än hans måleriska egenskaper tillförsäkrar honom en bestående 
plats i vår konsthistoria.

De konstnärer som nu följa äro de som allm änt anses inleda 
själva genombrottet. Jag indelar dem för överskådlighetens skull 
så gott sig göra låter i grupper.

Första gruppen bildas av Sahnson och Hagborg — som alltid 
och med rätta näm nas ihop.2 Den förre är parisare sedan 60- 
talet, den senare sedan 75. De representera den franska moderna 
friluftsskola, som en gång utgått från Millets Barbizon, men som 
längesedan flyttat till Avenue de Villiers i Paris — för att tala 
med Georg Pauli. De bli snart på modet i Paris och räknas till 
koryféerna på Salongen. Ingen av dem har någon som helst radi
kal läggning, näppeligen radikalare än Arborelius och Norstedt, ja 
knappast så pass, men de representera i alla fall en senare konst
riktning: figurmålning i fri luft, och bli genom sina tidiga och 
exceptionella framgångar på fransk botten historiskt sett inledare 
till den nya seran för vår moderna konst. För utvecklingen av 
den svenska konst, vilken, så fort förstudierna i Frankrike undan
gjorts, tvingar sig fram som den enda sunda och sanna konse 
kvensen av strävandet efter natur och individualitet i konsten, spela 
de ingen fram trädande roll.

Större roll i detta fäll, men framför allt i fråga om att föra 
konsten fram åt i en m odernare och radikalare riktning, spelar den 
grupp av sinsemellan besläktade landskapsm ålare som utgöres av 
v. Gegerfelt, Ekström, Hill och Skånberg.3 De ha alla en avgjort 
koloristisk läggning, och genom deras konst, tillika med de sam 
tida figurmålarnas, Josephson och Birger, börjar den nya rikt-
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ningen, även vad vår svenska konst beträffar, att fram stå som en 
rent målerisk rörelse. Gegerfelt och Ekström  äro emellertid mera 
»tonkonstnärer», valörmålare — särskilt är detta fallet med den 
mjuke och musikaliske atmosfärmålaren Ekström  —, medan Hill 
och Skånberg i första rummet älska färgen.

För första gången inom svenskt måleri frestas man inför dessa 
målares konst — liksom inför Josephsons -— att använda ordet:

SEINE-LANDSKAP MED POPPLAR. 
Oljemålning av Karl Fredrik Hill. H. 74. B. 108. 
Gåva av konstvänner.

färgklang. Färgklang är vad som längre fram skall anses som något 
av det mest betecknande för den svenska nationella konsten vid 
sidan av andra länders och förmodas understundom  — kanske 
med rätta  — äga ett viss hemligt samband med den svenska sång
röstens speciella färg och klang. — Denna grupp närstående är 
Axel Lindm an under hans parisertid.4

Koloristerna par préférence i den parisiska kam ratkretsen under 
80-talet äro emellertid Josephson och Birger, men framför allt 
Josephson, som hör till samtidens mest betydande färgkonstnärer. 
Ingen av de två söker driva upp sin färg till någon svindlande
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höjd, såsom impressionisterna göra. De tänka så mycket mera 
på färgens styrka, rikedom och harm oni. Josephsons m ålningar 
från denna tid — även de mest realistiska av dem — erbjuda 
ofta för ögat en underbar färgnjutning, påm innande om den man 
erfar inför Delacroix’ konst, de äga en nästan orientalisk färgfull- 
het och därjämte en »påte» så läcker och skiftande, att i modernt 
måleri endast Courbet nått en liknande emaljglans.5 Hugo Birger 
påminner mera om den parisiske boudoir-målaren Alfred Stevens, 
ursprungligen belgare.6 Hans färg är ofta utsökt, men alls ej 
så rik och framför allt ej så djup — i dubbel bemärkelse — som 
Josephsons. Den har aldrig Josephsons runda violoncellton med 
dess betydligt djupare läge än de övriga svenskarnas, vanligen högt 
sjungande ton. De flesta voro ju också tenorer!

Birger kastar också snart om och närm ar sig för framtiden till 
allas förvåning den eljest för hans ilotta, sybaritiska väsen rätt 
främmande utvecklingslinje, som följes av de bland 80-talets parisare 
vilka har mer intensiv känsla för formen. Jag skall strax här 
nedan tala om denna grupp.

Birger följer emellertid deras utvecklingslinje tämligen på ett 
ungefär — vernissage-frukosten hos Ledoyen med dess allvar
ligare studium bildar ett lysande undantag —, ty i allm änhet lägger 
han sig inte vidare vinn om något inträngande form studium. Unge
fär detsamma kan sägas om hans samtida kam rater Allan Öster
lind och Georg Pauli, men den senare av dessa har redan långt 
förut på 70-talet gjort saker av annan och mer personlig karaktär, 
vilka visa hän på hans blivande dekorativa konst några decen
nier senare.7

80-talet är på det stora hela det intensiva naturstudiets tid, inte 
bara i fråga om färgen, den förföriska färgen, utan även och kanske 
än mera i fråga om formen. Målarna gå också här i skola hos 
fransmännen. Och den svenska konsten behöver väl en sådan 
grundlig skolgång. Sverige hade aldrig i århundradets första hälft 
haft några av dessa stränga, innerliga realister med en nästan pri
mitiv läggning, som Danm ark haft i Eckersberg, C. A. Jensen, Köbke 
m. fl. eller som Tyskland haft i Runge, Oldach, W aldinüller, Wass- 
m an och andra. Vår W ahlbom var visserligen en utm ärkt och 
intensiv tecknare, men av en helt annan och utåtvänd riktning. 
De enda svenska m ålare med verklig talang, som i någon m ån påm int
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om de prim itiva germaner jag här nämnt, synas mig vara porträtt- 
m ålarna Mazér och Troili med deras betydande sinne för den indi
viduella formen. Mazér var emellertid en rätt outvecklad konstnär,

PORTRÄTT AV KONSTNÄREN HUGO BIRGER SOM LANDSKNEKT. 
Oljemålning av Ernst Josephson. H. 74. B. 91.
Gåva av konstvänner.

ocli Troili förstörde snart det bästa i sin konst genom alla beställ
ningar han utan ursldllning mottog. Rosen närm ar sig också i 
somliga porträtt denna innerliga riktning, men hans utförande är 
mera brett, bravourmässigt ocli vanligen mindre naivt realistiskt. 

Det är just studiet av den individuella formen som fram förallt
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sysselsätter den grupp av målare, jag nu kommer till. Deras strä
van härvidlag har sin tydliga motsvarighet hland de svenska skulp
törerna i Paris vid denna tid — hos Per Hasselherg och Christian 
Eriksson. Man förstår detta genast, om m an jäm för dessa bild
huggares arheten med de tidigare svenska skulptörernas eller de 
efterfölj andes.

De målare jag anser höra räknas till den här åsyftade gruppen 
äro Carl Larsson,8 d. v. s. Carl Larsson från 8o-talet (med Karin 
och Suzanne, Grezakvarellerna o. s. v.), Bergh (med Nils Kreugers 
porträtt, »Min hustru» m. m.), Björck9 (med fabrikör Åkerlund, 
»Jägaren»), 80-talets Zorn10 i en mängd akvareller (»Mona», »vårt 
dagliga bröd» m. m.) — Björck och Zorn tillhörde emellertid aldrig 
länge parisarna under 80-talet —, Eva Bonnier (porträtt ocli genre), 
Hanna Pauli (porträttet av Venny Soldan m. m.}, Thegerström (por
trätt och genre). Till denna grupp hör också avgjort Willielm- 
son med sin primitiva form känsla och innerlighet i studiet, fast
än han anlände till Paris först på gränsen mellan 80- och 90- 
talen.

Slutligen hör också till gruppen — och detta är att lägga 
märke till — Ernst Josephson i några av hans allra bästa por
trätt, t. ex. porträttet av Fru J. Bubenson, präglat av det mest 
innerliga form studium .

I Paris fanns alltjämt, vid sidan både av den koloristiska skolan 
och den rent akadem iskt klassiska riktningen, en intim are skola 
för individuell formgivning: porträttm ålaren Ingres skola, fortsatt 
av Mottez, Chassériau, Ricard, Delaunay, Fantin-Latour, Maurin 
m. fl. Under 70- och 80-talet tillhör också Bastien-Lepage den
samma på sitt vis, han som fordrade, att varje hörn av en tavla 
skulle vara ett intim t porträtt. Samtidigt fram träder också J. F. Raflä- 
elli och vill grunda en ny konst uteslutande på »Le heau carac- 
tériste», en konst i vilken den individuella formen skall fullt och 
lielt triumfera.

Alla desssa franska konstnärer äro alltså ivriga anhängare av 
individualismen i formen. Och fordran på en dylik ligger numera 
så att säga i luften i Paris. Den m otsvarar också ett länge känt 
behov hos flera av de unga svenska m ålarna, ett behov som redan 
i hem landet livligt uppm untrats och underblåsts av en konstnär, 
vars nam n man numera inte ofta hör, men vilken likväl under
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70-talet i Stockholm spelade en stor och vägvisande roll som 
lärare för det unga konstnärliga Sverige, till vilket då hörde många 
av de blivande genombrottskonstnärerna. Jag syftar på Edvard 
Perséus.

I fråga om sitt färgstudium tillhör den grupp av svenska konst
närer, jag här omtalat, nästan fullständigt den m oderna franska 
friluftsskolan, vilken som bekant har en färg högeligen olik den 
som är rådande i den koloristiska skola, vilken t. ex. Josephson 
med sitt orientaliska färgsinne tillhör. Friluftsskolans färg är ljus 
och mild ined en prononcerad grå silverton, vilken härstam m ar 
lika mycket från soldiset som gråvädersdimman i den franska na
turen och därifrån trängt in även i atelierer och boningsrum. Grå
vädret i Grez tillhör genom Larssons akvareller och andra svens
kars m ålningar frän samma tid och ställe den svenska konsthi
storien. Den franska atmosfären med dess vita ljus och hand
gripliga, vibrerande luft trycker naturligt nog sin prägel på de 
svenska sanningssökande parisarnas konst. Men flera av dessa 
m ålare visa det oaktat — liksom de tidigare näm nda landskaps- 
m ålarna — i sin kolorit ett medfött begär efter hög och vacker 
klangfärg, vilket begär synes mig vara äkta nordiskt. Norrm ännen 
i Paris visade något liknande.

Skillnaden mellan den rena, höga atmosfären i Sverige och den 
disiga i Frankrike är slående. Betydelsen härav för den svenska 
konsten skall längre fram beröras.

Till den omfattande grupp av målare, jag nu talat om, kan m an 
på sätt och vis även hänföra Bruno Liljefors under 80-talet, oaktat 
han aldrig stannade någon särdeles lång tid i Paris. Hans inten
siva ocli detaljtrogna formstudium vid denna tid (se hans rävtavla 
i Nationalmuseum) och hans ofta helt ljusa, gobelinartade färg
skala äro, synes det mig, i släkt med gruppens sätt att uppfatta 
form och färg. Samtidigt tar emellertid Liljefors starka intryck av den 
japanska konst, som nu allmänt gjort sitt inträde i Europa, fram 
för allt i Paris, och detta på ett sätt som kanske ingen av de 
andra kam raterna. Redan detta förlänar hans konst en väsentligt 
olika prägel.11

Till gruppen kan möjligen också räknas landskapsm ålaren Karl 
Nordström, vilken i sina samvetsgranna Greztavlor vid denna tid 
uppvisar ett innerligt detalj studium i släkt med det som de nyss-
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näm nda figurmålarna ådagalägga. Påtagligast fram träder detta 
kanske i ett par 80-talsporträtt av målarens fru, tillhörande de få 
figurbilder konstnären utfört. Vad som emellertid avgjort ger Nord
ström en plats för sig i 80-talets konst är det, att han i högre grad 
än de andra svenskarna, vilka alla hålla sig på ett visst respekt
fullt avstånd från y tt e r 1 i gh e ts kon s t en, har mod att lära direkt av 
impressionisterna. Hans tavlor från denna tid visa i sin alltjämt 
höga blonda tonskala en blommande och spelande kolorit, ett 
nyansrikt myller av friska, rena färgfläckar, som tydligt påminner 
om impressionisternas konst och teknik.12

Minst lika svår att inrangera i en grupp som de nyssnäm nda 
två är 80-talets Nils Kreuger. Utpräglad atm osfärmålare är han vid 
denna tid mer än någon av de andra, men atmosfären i hans 
tavlor är stundom genomträngd av en viss blå skymningsdager, 
som nästan för tanken till Sverige och tyckes mig bilda liksom 
en brygga till det kommande svenska stämningsmåleriet under 90- 
talet — till det s. k. »blåmåleriet». I vissa hästtavlor från Paris med 
strängare, ja  med ytterst karaktärskarp teckning låter han emel
lertid redan ana den kommande dekorativa ocli konstruktiva m å
lare, vi känna från senare tider.13

Vad som tydligast torde ha framgått under det nu gjorda för
söket att till sista m an placera de här näm nda konstnärerna i 
någon viss grupp är nog det att individualiteten hos de flesta av 
dessa svenska konstnärer redan under denna allm änna skoltid är 
så pass utpräglad, att det är ytterst svårt att finna gemensamma 
och sammanförande drag hos dem; betydligt lättare att finna de 
särskiljande.

Något ha dock alla dessa olika individer gemensamt vid denna 
tid: en levande strävan efter natur. Vill m an med användande 
av Zolas kända definition på den m oderna konsten: » L ’art est
la nature vue à travers un tempérament» karaktärisera 80-talets 
konst i förhållande till 90-talets, så har m an bara att, när fråga 
är om 80-talets, lägga tonvikten kraftigt på »la nature», medan 
man, när fråga blir om 90-talet, med all m akt betonar ordet — 
temperament. 80-talets luft var, konstnärligt sett, lätt att andas. 
Utan tvekan, ja med flammande entusiasm gingo konstnärerna 
rak t på det klara, enkla målet: naturen, intet annat än naturen!

Men redan före decenniets slut ha från dessa samma parisares
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NÄCKEN.
Oljemålning av Ernst Josephson. H. 144. B. 14.
Halva inköpssumman given av iöreningen Nationalmusei Vänner.

krets framgått verk, som tala om nya vägar för konsten, om en ny 
oro, en ny längtan, ett nytt mål. Carl Larsson har utfört sina m ärk
liga dekorativa m ålningar för det Furstenbergska galleriet. Och 
Ernst Josephson, vilken av konsthistorien mer och mer fattas som 
den centrala figuren, i 80-talets genombrott, har redan år 1884 
m ålat »Strömkarlen», en målning som i vår tid liknats vid porten 
till den allra nyaste konsten.

*
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90-talet liar gått in. När m an jäm för dess konst med 80-talets, 
känner man genast att någonting måste ha inträffat i m ellan
tiden. Detta något är konstnärernas hemflyttning och just de le
dande konstnärernas, vilka i första rumm et skapat vår moderna 
svenska konst.

Vad var det som drev dessa konstnärer hem? Vad var det som 
gjorde att man i Paris i slutet av 80-talet, ja  tidigare, skålade 
och hurrade för de konstnärer som vände hem, alldeles som man 
i slutet av 70- och början av 80-talet skålat och hurrat för var 
och en som kom ut till »nya källan — till Paris»?

Det var den växande nationalitetskänslan.
Men det som närm ast väckte denna till liv hos konstnärerna 

var det allt djupare förståendet av tidens konstnärliga lösen: na
tur och frihet. Konsekvensen av konstnärernas strävan efter le
vande natursanning och fri utveckling av det egna jaget blev till 
sist för de svenska m ålarna ett begär att fördjupa sin konst ge
nom beröringen med den natur och det folk, som de själva till
hörde lika innerligt ocli organiskt som grenar och kvistar på ett 
träd tillhöra trädet. Äktheten och ärligheten i deras konstnärliga 
strävan begärde utan vidare denna konsekvens. Den framstod för 
dem som medlet framför varje annat till en varaktig stegring av 
deras egna personligheter. Och konstnärerna ville bli i högsta 
möjliga mån sig själva. Länge hade de känt, att det fanns något 
hos dem, som av brist på näring aldrig kom till uttryck på främ 
mande botten. I känslan av att hemlandet skulle kom ma hela 
deras väsen att utveckla sig och tala, vände de hem.

Därhemma hade opponentrörelsen, som satts i gång från Paris 
redan 1885, då flera av konstnärerna besökte Stockholm, små
ningom berett rum för utvecklingen av en friare, personligare 
konst.

Men denna utvecklades visst inte i ett slag. Den svenska na
turen lät sig inte utan vidare erövras av parisare. De första årens 
skördar på den svenska jorden uppvisa också en egendomlig, konst
närlig blandsäd, ofta av ett ganska stort behag. Ännu i flera år 
dom inerar i den nya konsten den franska blonda friluftstonen. 
Det karga svenska landskapet badar i en mild, ljus atmosfär, 
vilken m an förut knappast sett ens i Alf. W ahlbergs halvt svenska, 
lialvt Iranska landskapskon st.
8.
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Den utveckling som nu följer kan kanske klarast åskådliggöras 
genom att m an med stark skematisering av förloppet uppdelar 
den i tre successiva etapper eller utvecklingsstadier, var och en 
med sin dominerande tendens och var och en med sin grupp

av konstnärer. Vissa 
konstnärer återkom 
ma emellertid i ilera 
av grupperna.

Under] de första 
åren efter hem kom 
sten måla de flesta 
av konstnärerna allt
jäm t har a direkt et
ter naturen. De m å
la rätt och slätt vad 
de se. Detta är det 
utm ärkande för det 
första utvecklings
stadiet under 90-ta
let. Härvidlag åt
minstone ha de tagit 
starkt intryck av de 
fordringar, som upp
ställts av impres- 
sionisterna, vilkas 
ögonblickskonst,den 
yttersta konsekven
sen av tidens strävan 
efter natursanning, 
de eljest inte följa 

mer än till en viss grad och med stor försiktighet. En konstnär 
som emellertid nu mer och mer tillägnar sig en impressionistisk 
syn på naturen, därför att den så väl överensstämmer med hans 
egen grundsyn på denna, men som aldrig hekym rar sig om iinpres- 
sionisternas teknik med sönderdelade färger, är Anders Zorn, vilken 
vid denna tid helt finner och fastslår sitt breda personliga uttrycks
sätt. Han m ålar nu också några av sina allra vackraste verk, dels 
blonda friluftsmålningar, dels interiörer och porträtt. Hans konst

»UNE PREMIÉRE.»
Gouache-målning av Anders Zorn. Ii. 76. B. 56. 
Gåva av konstvänner.
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verkar kanske icke alltid lika slående nationell som några av de 
andra konstnärernas, men dess svenska karaktär, dess nordiska 
rättfram het frapperar ständigt, när m an träffar på den i utlandet.

Zorn är och förblir alltjämt under utvecklingens gång konstnären, 
som endast m ålar det m an ser.

I sina porträttm ålningar höra också både Larsson och Bergh 
under hela 90-talet, och ännu alltjämt, till den grupp av konstnärer, 
som endast måla direkt efter levande modell. Men deras konst är 
mindre impressionistisk än Zorns. Den är liksom 80-talskonsten 
inträngande i detalj. Om den äger en mer nationell fysionomi är 
svårt att avgöra. Larssons synes mig det.

Vad som avgjort skiljer Larssons porträtt från Berghs är att 
Larsson nu på 90-talet i sina porträtt, liksom i hela sin konst, 
blir mer och mer dekorativ. Bergh förblir som porträttm ålare 
alltid ren naturalist, men tar dock i sina porträtt liksom i sina 
större realistiska genremålningar, de som följa omkring sekelslu
tet, ett rätt m ärkbart intryck av det stämningsmåleri, som jag 
strax härnedan skall tala om, och som i högsta grad hör 90- 
talet till.

En målare som också hela sin bana hör till dem som endast 
m åla direkt efter naturen, och vilken därvidlag ådagalägger ett 
utomordentligt sinne för den svenska karaktären hos sina model
ler, är Wilhelmson. Hans konst med dess skarpa, klara färgplan, 
ofta av en stor dekorativ verkan, syns mig avgjort nordisk, även 
om den sällan eller aldrig bjuder på lyrisk stämning. Färgen har 
hos honom emellertid ofta ett nästan norskt tycke.

Den svenska konsten kommer under utvecklingens gång små
ningom in på andra och nya banor. Mången konstnär, vilken till 
att börja med liksom Zorn endast m ålat direkt efter naturen, 
m ålat det han ser och intet annat, börjar småningom alltmer att 
m åla också »det han såg» — för att använda ett mycket beteck
nande uttryck av norrm annen Edv. Munch. Detta blir det fram 
för allt utm ärkande för det nu följande måleriska utvecklings
skedet. När m an jäm för Nordströms, Kreugers och icke m inst 
Bruno Liljefors’ arbeten från slutet av 80-talet eller början av 90- 
talet med de arbeten, som dessa konstnärer utföra bara några år 
senare, frapperas m an av skillnaden. Denna har i första rum m et 
uppstått därav, att konstnärerna börjat m åla ur minnet. Ja, de
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m åla num era ofta hellre minnesbilder än direkta avbildningar efter 
naturen. Det är uppenbart att den naturkänsla hem landet inspi
rerar de återvändande konstnärerna på något vis bättre kommer 
till sin rätt därigenom. Den får i minnesbilden en mer konst
närlig lielverkan, ett fullare, djupare stämningsuttryck i form och färg.

Först småningom och under ideliga brottningar med den sven
ska naturen nå konstnärerna fram till denna erfarenhet. Den m ång
skiftande, söndersplittrade och detaljrika naturen i norden kom 
mer inte m ålaren till mötes på samma sätt som den jäm na, en
hetliga och kultiverade naturen i Frankrike. Fram för allt saknas 
härhem m a den atmosfär, det fina, milda silverstoff i luften, som 
ger landskapet i Frankrike dess poetiska drömton och stora m åle
riska charme, vilka inga konstnärer bättre förstått än 1800-talets, 
framför allt impressionisterna. Denna tjusande ljusatmosfär h a r
m onierar allt, avm jukar allt, stämmer allt. Detaljerna försvinna, 
och det franska slättlandskapets svagt böljande plastik fram träder 
beslöjad med gradvis förtonande plan ända bort i ett blånande, 
förföriskt fjärran.

Vid sidan av detta milda drömlandskap förefaller den svenska na
turen hård, brutal och ogästvänlig. Den höga, skarpa och rena luf
ten i Sverige, som ofta har en nästan arktisk klarhet, låter före
m ål ända längst bort i bakgrunden fram träda med en lika obarm 
härtig som omålerisk tydlighet. Man tycker sig ibland nära nog 
kunna räkna träden i den raggiga barrskogskam , som stänger 
horisonten med sin skarpt urklippta silhuett. Detaljerna fram 
hävas på helhetens bekostnad. Både den måleriska charm en och 
poesin gå ofta sin väg.

När konstnärerna först komino hem, verkade den svenska na
turen allm änt på dem, sådan jag här skildrat den. De uppsökte 
därför också till att börja med sådana motiv, som mest påminde 
om Frankrike, och deras konst övergav endast gradvis sin blonda 
atm osfäriska ton. Men snart nog förändras likväl karaktären på 
den svenska konsten. Blondheten och vekheten försvinna. Mot
sättningen mellan ljust och m örkt blir, liksom ute i naturen, 
också i konsten skarpare. Färgerna bli hårdare och renare. Den 
svenska naturen och den svenska luften sätta sin prägel på de 
förutvarande parisarnas m ålarkonst.

Del svenska landskapet är för visso icke måleriskt på samma
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Oljemålning av Karl Nordström. H. 72. B. SO. 
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sätt som det iranska med dess tjusande ljusatmosfär. Men det 
har sin måleriska storhet och stil för sig. Det är ofta strängt och 
högtidligt, men stundom också leende och idylliskt på sitt nor
diska, lite kyliga sätt. Det kommer sällan emot oss med öppna 
famnen. Men dess åsyn är i stället höjande, förfriskande och 
ofta djupt stämningsfull.

Det är konstnärernas under 90-talet stora förtjänst, att de så 
pregnant utformat en verkligt svensk, konstnärlig stil. Inte blott 
motivet i denna konst, utan också karaktären är num era svensk.

Denna stil byggdes alltigenom på noggrant naturstudium , men 
utformades endast delvis direkt efter naturen. Konstnärerna ha 
insett att mycket av det, som tjusar oss mest i den svenska na
turen, både m åleriskt och lyriskt, helt enkelt inte kan målas di
rekt efter naturen. T. ex. aftonen, skymningen, natten. Därför 
ta de m innet till hjälp. Detta tillvägagångssätt svarar också väl
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till tidens krav på natur och frihet i förening, det är: naturen 
sedd genom ett temperament.

Tonvikten lägges hädanefter under utvecklingens gång mer och 
mer på den personliga visionen och dess insats i verket.

Vilken vacker rad av bestämt skilda och originella personlig
heter av tullt utpräglat modern läggning erbjuder inte den skara 
av stämningsmålare, som under detta skede fram står sida vid sida:
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Nordström, Kreuger, Liljefors, Norrm an11, Prins Eugen, Eugène 
Jansson15, Ekström, Behm, Sjöberg m. fl.

Nordström synes mig här vara den, som först gav stämnings- 
målningen härhem m a dess alltigenom moderna, på en gång svenska 
och måleriska stil.

Kanske var Liljefors, som hela tiden gått sina vägar för sig — 
något som nästan alla konstnärer efter hemflyttningen göra —, 
ungefär samtidig. Jag räknar 90-talets Liljefors till denna grupp 
av stämningsmålare, därför att jag anser, att det just är hans 
alltmer vaknande sinne för stämningen, för atmosfären kring 
djurframställningen, liksom samtidigt för en helare, m onumen
talare och mera målerisk stil, som vid denna tid så oanat och 
mäktigt lyfter hans konst upp på ett högre plan och ger den dess 
djupaste nordiska tonfall.

Till denna grupp av målare vill jag även hänföra diktaren 
August Strindberg10 — som målare. Hur ofullgången hans konst 
emellanåt kan synas, lever dock en rik och äkta konstnärsande 
däri, vilken också emellanåt skapar bestående verk, okunnigheten 
till trots. Härvidlag påm inner han om Victor Hugo, som i sina 
illustrationer stundom höjde sig till en verkligt stor konstnär.

Strindbergs släktskap med den nya konsten är icke något tec
ken på att denna nya svenska konst också, liksom den tidigare, 
hänger fast vid litteraturen som ett appendix. A nej, därvidlag 
ha tiderna mycket förändrats. L itteraturen har num era över hela 
världen blivit — målerisk. Ocli näst Zola torde inte i hela världs
litteraturen någon författare i 1800-talets slut varit det i högre 
grad än August Strindberg. Hans m ålarkonst är också ett natur
ligt komplement till hans av alla målare varm t älskade diktning.

De stämningsmålare, jag här näm nt, kunna alla också beteck
nas som atmosfärmålare, om m an fattar ordet atmosfär i rom an
tisk mening, d. v. s. som målerisk helton och stäm ning och icke 
uteslutande i impressionistisk, d. v. s. som ett ständigt, dallrande 
ljus- och lufthölje kring föremålen. — W ilh. Behm närm ar sig 
dock helt den senare riktningen. — De kunna det så mycket 
mera, dessa målare, som många av dem just älska de tider på 
dagen, då det svenska landskapet verkligen glider in i en mystisk 
atm osfärisk dager, som utplånar detaljerna och fram häver tonen 
och massorna. Ett par av dessa konstnärer m åla nästan oav-
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brutet solnedgången eller skymningen. Norrman framför allt den 
gyllne solnedgången, Eugène Jansson den blånande skymningen 
eller natten i storstaden med dess underbara ljusspel. Men alla 
dessa konstnärer älska lidelsefullt den måleriska helheten och 
färgstämningen. Färgen spelar från och med nu en allt betydelse
fullare roll. Redan vid denna tid märkes hos liera en tydligt 
stegrad kolorit. Ännu känna sig dock dessa målare i lika hög 
grad vara naturens tolkare som färgkonstnärer. »Motivet betyder 
något för dem, är en hjärtesak och inte bara en förevändning och 
en utgångspunkt», yttrar August Brunius med rätta om denna 
periods konstnärer. Därvidlag skilja de sig avgjort från de efter
kom mande konstnärerna.

Den bild av naturen denna konst vill ge är emellertid icke 
mera en blott och bar ögonblicksbild av densamma, liksom im- 
pressionisternas var; ännu mindre är den en fotografisk avbild 
av verkligheten. Vad det för konstnären nu gäller att ge, är den 
länge i honom levande, sovrade och starkt syntetiska bilden av 
naturen. Alla de nyss näm nda konstnärerna äro därför i högre 
eller mindre grad syntetister — för att begagna tidens benämning 
på dem.

En tigurmålare, som vid denna tid allmänt kallades syntetist,
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är Sager-Nelson.17 Han hör ju  på sätt och vis också till stäm- 
liingsmålarna, men har en mindre svensk prägel. Hans mycket 
distingerade konst är genomandad av en lin, något mjältsjuk 
stämning, på sätt ocli vis i släkt med den som råder hos dikta
ren Maeterlinck eller hos den danske m ålaren Einar Nielsen.

Lossandet av de strängaste naturalistiska banden tillika med 
den fortgående ocli stegrade betoningen av individen i konstver
ket leda emellertid, förutom till syntetismen, också samtidigt till 
en annan ny konstriktning: till romantisk fantasimålning och 
färgsymbolism. Josephsons »Strömkarlen» på 80-talet bildar in 
ledningen härtill. Riktningen fortsättes under 90-talet dels av 
Bergh med Visby tavlan ocli »Riddaren ocli jungfrun», dels av 
Georg och Hanna Pauli, den förre med sin »Legend», den senare 
med »Prinsessan» samt slutligen aAT Acke med »Metallstaden» och 
framför allt med den märkliga bilden »Skogstemplet» omkring 
sekelskiftet.18 Det försök som härunder av vissa konstnärer gjor-
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des att måla liela fantasi
bilder ute i naturen efter le
vande modell ådagalade att 
ett sådant slaviskt förfaran
de icke kan undgå att verka 
häm m ande på fantasiens 
flykt. Till och med Joseph
sons härliga tavla »Ström
karlen» visar detta till dels. 
Berghs »Riddaren och jung
frun» visar det än tydligare.10 
Den rom antiska konsten m å
ste känna sig helt fri, kunna 
ge sig känslan i våld utan 
förbehåll. Det är just vad 
Josephson till sist också gör; 
tyvärr först då när hans 
hälsa redan är bruten. Men 
om också tydliga tecken på 
sjuklighet kunna spåras i 
den mångfald fantasiteck
ningar med och utan färg 
konstnären under slutet av 
80- samt hela 90-talet utför, 
äga de dock en levande, 
högst egendomlig och naivt 

poetisk skönhet, som verkar mycket äkta och suggestiv. De 
äga därjämte i sin stort anlagda linjeföring och sin ofta strå
lande färg en dekorativ hållning och en personlig uttryckfullhet, 
som är i hög grad anmärkningsvärd. Den visar att Josephson i 
sitt dåvarande känsliga tillstånd, och trots sin isolering härhem 
ma, hade en tydlig förkänning av den ultram oderna konstriktning, 
som just vid denna tid långsamt började att utformas i den stora 
konstvärlden ute: expressionismen.20

Det är för övrigt emot en dekorativ stil, om ock ej av så 
extrem art, hela utvecklingen under 90-talet steg för steg går fram 
även i Sverige. Det dekorativa stilsträvandet betecknar en av 
periodens mest typiska utvecklingsfaser. Många av de målare,
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som under 80-talet i Paris debuterade som intima och naiva na
turalister, utvecklas efter hemkom sten i riktning av en mer eller 
mindre medveten m onumentalitet i sin stil.

Den monumentala tendensen skönjes redan i 90-talets början, inte 
blott hos konstnärer som Carl Larsson och Georg Pauli, vilka 
vilja vara dekoratörer; den uppträder snart nog även hos de 
flesta rena stafflimålare bland de förutvarande parisarna. Det 
förefaller som om linjernas skärpa och färgernas brutalitet i 
den nordiska luften liksom även vildheten, kraften ocli stor
heten i det nordiska landskapet, jäm fört med det franska, i hög 
grad befordrade dess fram trädande. Detta torde nog också vara 
fallet. Men vad som säkert än livligare bidrager härtill, det är 
reaktionen mot — fotografíen. Ju  mer fotografíen under århundra
det fullkomnades, dess mer kände konstnärerna världen runt ett 
instinktivt beliov av att avlägsna sig från den objektiva kvasifoto- 
grafiska naturåtergivningen. Till en början var det dem nog att 
mot den rent objektiva naturåtergivningen ställa den subjektiva 
och känslobetonade, men då denna i vissa fall visade tendens att 
vilja upplösa konsten i idel stämning eller att befordra en vag 
och nyckfull stil, växte snart längtan sig stark efter stränghet 
och klarhet i formen, efter monumentalitet. Härav den allt liög- 
ljuddare fordran, som nu höres, på en dekorativ stilisering av 
naturen även i den vanliga stafflibilden.

Typiska representanter för det växande dekorativa stilintresset 
inom stafflimålningen äro Nordström, Kreuger, Bergli (den s. k. 
Varbergsskolan — omkring 1894 —), Prins Eugen (vilken 1894 
utställer »Det gamla slottet» och något senare »Molnet»), Pauli, 
Acke, Aguéli, Sager-Nelson (som också fram trädde 1894), Sved
lund, Hesselbom och i viss mån också Wil helm son21 — närm ast 
genom sin färg — m. fl.

Även i detta fall synes Karl Nordström mig gå i spetsen och tidi
gast nå fram till en fullmogen, m onumental stil, såsom i Ovä
dersmoln, Vinter på Tjörn, Påskelden m. fl.

En viss roll för svenskarnas stilutveckling i staffli kon sten spe
lar den franske dekorative expressionisten Gauguin, som vid denna 
tid sänder sina av orientalisk och primitiv konst påverkade tavlor 
till Köpenhamn. Hans kalla blick på naturen är dem dock in 
nerst främmande och osympatisk, varför påverkningen blir helt



ytlig. Deras stil utvecklas i allm änhet inifrån och utåt, genom 
känslostäm ningar vid beröring med den svenska naturen.

Det tekniska förfarandet förändras väsentligt, allt efter som stil - 
strävandet fortgår och det konstruktiva och rum liga i naturen 
träder fram i förgrunden vid sidan av tidsmomentet, som slutli
gen mer och mer viker platsen. Tekniken har hos alla 90-talets 
m ålare ständigt varit i hög grad personlig, men alltid dock 
varit typisk oljefärgsteknik.

Oljefärg användes visserligen fortfarande i allmänhet, men den 
behandlas på en mängd nya och för en dekorativ stil mer pas
sande sätt. Sålunda förlorar den ofta num era sin ursprungliga 
leta, pastosa karaktär. Detta är fallet hos konstnärer av så olika 
läggning som Sager-Nelson och W ilhelmson.

Den mest personligt egendomliga ocli framför allt mest deko
rativa stilen visar bland alla stafflimålarna Nils Kreuger. Han 
inför under denna period i sin konst ett halvt tecknande, halvt 
m ålande m aner med skarpa konturer och svarta tuschprickar på 
bred ocli flytande oljefärgsgrund. Detta maner verkar högst de
korativt och tillåter samtidigt konstnären att intimt intränga i sina 
djurmodellers form och karaktär, att på allt sätt betona det kon
struktiva.

En annan, om denna påminnande teknik användes av Nord
ström och Prins Eugen i deras kolteckningar med underlagd akva
rellfärg.

Det är ett ytterst skiftningsrikt förfarande alla dessa konstnärer 
använda, och nya tekniska uppfinningar göras ständigt.

Det säkerligen konsekventaste uttrycket under 90-talet för den 
allm änna dekorativa rörelsen utgöres av de väggmålningar som 
nu komma till och som rörelsen mer eller mindre medvetet länge 
synts ha pekat fram emot.

På detta område har Carl Larsson redan på Parisertiden genom 
de stora dekorativa m ålningarna för det Furstenbergska galleriet 
visat sig som den energiske och framsynte föregångsmannen. Han 
utvecklar nu, allt efter som tiden går, en storartad verksam het 
på detta fält (i Norra latinläroverket, i Kungl. Operan, National
museum, Dramatiska Teatern m. m.). Pauli m ålar samtidigt sina 
dekorativa väggmålningar i Göteborgs museum, vilka på senare 
tider efterföljts av andra i Stockholm (Riksbankshuset, Drama-
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tiska Teatern, Handelsbanken, Östermalms läroverk) och i Jön 
köping (Elementarläroverket). Kreuger m ålar sina dekorativa m ål
ningar i folkskolan vid Valhalla vägen och i den vid Norrtull sga- 
tan. Prins Eugen, som redan i stafflimålningen visat prov på en 
utpräglat m onumental stil, utför nu sina stora väggmålningar i 
Norra latinläroverket och sedan i Kungl. Operan, Dramatiska 
Teatern, Östermalms läroverk, kyrkan i Kiruna m. m.

Om någon fransk konstnär haft inflytande på dessa f. d. pa
risare, så har det varit Puvis de Chavannes. Den dekorativa 
väggmålningen härhem m a har också först på allra sista tiden ge
nom Prins Eugens och Paulis sista dekorativa m ålningar gått 
över i en mer extrem stil än den som angives av detta konst
närsnam n.1

Det nya dekorativa måleriet i Sverige går med raska steg fram 
åt mot en alltmer rationell stil. Det når i vissa fall — t. ex. i 
fråga om väggmålningen — hastigare fram till dekorativ klarhet 
än konsten på kontinenten, som är mer bunden av tradition. 
Oljemåleriet, vilket som naturalism ens och individualismens ut
trycksmedel par préférence behärskat konsten större delen av år
hundradet, börjar nu, ju  mer den dekorativa stilen vinner terräng, 
att småningom bereda rum  vid sin sida för även andra och mer 
speciellt dekorativa material; för både tempera, fresk och till och 
med mosaik. Med dessa strängare materials införande i konsten 
har en ny stilskapande faktor tillförts denna. Stif, detta mystiska 
nyckelord, som under större delen av århundradet använts liuvud-

1 Även målare av en tidigare generation och av akademisk skola taga under 
90-talet en mycket verksam del i det dekorativa måleriet i Stockholm. Sålunda 
utvecklar Julius Kronberg, vars konst redan från början pekat hän mot rums- 
dekorationen som sin konsekvens, en omfattande monumental verksamhet (i 
Kungl. Slottet — 90—94, Adolf Fredriks kyrka, Dramatiska Teatern m. fl. stäl
len). Också Gustaf Cederström lämnar ett tag staffli målningen för att utföra en 
stor dekorativ målning i Malmö samt kartonger till glasmålningar. Jag nämner 
detta för att visa den verkligen imponerande omfattningen härhemma av den 
dekorativa rörelsen vid denna tid. I detta sammanhang kan jag inte heller låta 
bli att erinra om en nu avliden, rikt begåvad svensk konstnär, som på det de
korativa måleriets fält härhemma för visso kan betraktas som en föregångare: 
Gotthard Werner. När han på 1870-talet utförde sina dekorativa målningar i 
Bolinderska huset (i en viss Feuerbacli-stil) hade man här i Sverige inte sett ren 
dekorativ stil sedan salig Sandberg på 1830-talet trevande utförde sina fresker i 
Uppsala domkyrka.



sakligen med tanke på var särskild konstnärs individuella m anér 
och uttryckssätt — »le style, c’estldiomme» —, användes n u m e r  
och mer med tanken fäst på vart särskilt m aterials oavvisliga 
fordringar. Stil blir från denna nya synpunkt liktydigt med: om
sättande av tanke och naturintryck i material. Här snuddar jag 
vid ett av de problem som i närvarande stund allra mest syssel
sätter konstnärerna. Men jag hinner bara snudda vid det.

Stafflikonsten är emellertid icke död. Inte heller oljemålningen. 
Men de lia i den nyare konsten ändrat karaktär i samm a m ån 
som denna fjärm at sig från naturen och närm at sig till ark itektu
ren. Det synes emellertid för närvarande pågå en radikal klyv
ning av m ålarkonsten i två fullt skilda konstarter: en fri, indivi
dualistisk och i allm änhet mer naturalistisk samt en annan bun
den och strängt dekorativ. Typiskt härvidlag är att se, hur den 
kände geniale norske m ålaren Gerhard Munthe klyver sin egen 
konst i två rent skilda hälfter, en naturalistisk och en dekorativ, 
vilka han  sedermera medvetet fullföljer och utvecklar var för sig 
mot rakt m otsatta mål.

Någon så långt gående klyvning av en betydande målares konst 
i två m otsatta hälfter har näppeligen Sverige haft att uppvisa 
under 90-talet, även om tendenser i den riktningen på ett par 
håll skönjas.

I allm änhet visa de dekorativt lagda konstnärerna härhem m a 
även i sina stafflimålningar en avgjord strävan efter m onum ental 
hållning, låt vara att stiliseringen där medvetet och enligt olje- 
färgsteknikens natur hålles inom friare gränser.

Vad som framför allt under senare tider utm ärkt den rena 
stafflikonsten i Sverige har varit en ständigt och alltjäm t fortgå
ende strävan efter höjd kolorit, som märkes hos liera av de äldre 
genombrottsmännen, men framför allt hos konstnärer som Wil- 
helmson, v. Hennigs, Smitt, Sjöberg, Gerle m. fl. andra av den 
kull, vars fram trädande ägde rum  under 90-talet och vilka konst
närer äro att betrakta som genombrottsmännens närm aste efter
följare.

Sedan en tid svingar konsten ute i stora världen :— och viss 
m ån även våra allra yngsta svenska modernisters konst — mellan 
den ytterligt gående subjektivismen i expressionisternas konst och 
en lika ytterligt gående, järnhård  och opersonlig matematisk ord-
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ning, s. k. »ny disciplin», i kubisternas konst. Den senare är 
lör övrigt inte utan släktskap med tidens hårdnande ideal på 
även andra områden.

Vi uppleva kanske i här berörda fenomen den nödvändiga re
aktionen mot 1800-talets stundom alltför långt gående naturalism  
och samtidigt — i kubisternas konst -  även reaktionen mot dess 
stundom gränslösa individualism. Denna reaktion påm inner i 
någon mån om den som nyklassicismen i 1700-talets slut och 
1800-talets början representerar i förhållande till den i sin art 
alltför långt drivna rokoko-konsten. Jag vågar för tillfället inte 
dra ut parallellen längre, men jag tror att det gott skall kunna 
låta sig göra.

En tydlig svaghet i den ultram oderna konsten synes mig un 
der alla omständigheter vara att den ännu så länge åtminstone 
verkar alltför ensidigt cerebral, d. v. s. utspekulerad, och därför 
aldrig skall kunna komma att vända sig till mer än en mycket 
begränsad minoritet i samhället. — Såvida inte arkitekturen och 
liandtverket till äventyrs skulle sitta inne med de nya utvecklings
möjligheter för densamma, vilka den påtagligen törstar efter.

Möjligen behövs det allt fortfarande även i våra dagar mäktiga 
omvälvningar i sam hällena för att en stor och levande, en ome
delbart talande och gripande konst — nationell eller universell 
— skall kunna bryta fram som ett friskt källsprång ur jorden.

Antagligen har den store, franske rom antikern Delacroix rätt, 
när han i sin dagbok skriver: »Il faudrait une renaissance des 
moeurs pour en avoir une dans les arts.» B. B.

NOTER
angående vissa av de här nämnda konstnärernas 

representation i Nationalmuseum.

1 Av Arborelius äger Nationalmuseum redan flera goda arbeten. Särskilt an
märkningsvärt är ett kustparti i storm, vilket för närvarande på grund av bris
tande utrymme finnes deponerat i Malmö museum. Vidare äger museet av ho
nom »Afton efter en regnig dag» och »Utsikt av en sjö vid Engelsberg», bägge 
mycket typiska arbeten. På Baltiska utställningen i Malmö inköpte National
museum också en tavla av Arborelius: »Blommande hägg». Dessa fyra tavlor 
skulle, sammanförda till en grupp, verka mycket representativa för konstnären. 
En femte tavla av honom i Nationalmuseum kallas »Fäbodvall i Dalarna, halv 
skymning, månsken». Den liör, liksom det ovan nämnda kustpartiet, till hans
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tidigare produktion men kan inte i konstvärde jämföras med denna eller något 
av de senare nämnda.

Av Törnå äger museet två tavlor, av vilka den med franskt motiv, en studie 
direkt efter naturen, synes mig bäst, men andra oeli bättre arbeten torde kunna 
uppdrivas. När Törnå i slutet av 70-talet kom hem till Sverige, medförde han 
en mängd stora naturstudier från Frankrike (trakten av Grez), av vilka många 
voro betydande.

Av Norstedt äger museet ett höstlandskap från Djurgården samt en björkhage 
och en pilstudie. Alla tre äro goda arbeten, men önskligt vore om några flera 
av hans utsökta småtavlor kunde förvärvas.

Dessa tre konstnärers verk ligga utanför ramen för de inköp av 80- och 90- 
tals-konstnärers arbeten, jag haft i uppdrag alt göra, men då jag räknar dem till 
genombrottets närmaste föregångare, har jag här velat fästa uppmärksamheten 
på hur de finnas representerade i Nationalmuseum.

(Sedan denna not skrevs har Nationalmuseum återfordrat ovannämnda kust
parti av Arborelius från Malmö museum samt inköpt sex små pannåer av konst
nären, varav fyra med motiv från Italien, två från Sverige; dessutom har mu
seum av Arborelius’ arvingar som gåva mottagit ett björkskogslandskap.)

2 Salmson är icke bra företrädd i Nationalmuseum med sin »Lilla axplockerska». 
De arbeten som nu förvärvats synas mig konstnärligt sett mer betydande, hur 
skissartade de än äro. Men önskligt vore om en större, typisk friluftstavla av 
honom förr eller senare kunde förvärvas. De äro dock synnerligen svåra att få 
loss ur de privatsamlingar, där de befinna sig.

Av Ilagborg ha här några mycket typiska studier av fiskare förvärvats. De 
äro avsedda att tillsammans med hans i museet befintliga tavla »En morgon i 
Gailleux» bilda en Hagborgs-pannå. De mindre studierna äro avsedda för en bli
vande studiesamling i museet.

(Linder år 1915 har Nationalmuseum inköpt två studier samt två skisser av 
Hugo Salmson.)

3 Av v. Gegerfelt äger museet intet arbete från hans bästa period (slutet av 70- 
talet och början av 80-talet). Emellertid ha ägaren och ägarinnan av mästerverket 
i v. Gegerfelts hela produktion, hans stora tavla från slutet av 70-talet »Krit
klippor i Bretagne», generöst lovat att testamentera denna tavla till museet. Det 
är ett löfte som Nationalmuseum har allt skäl att känna stor tacksamhet över. 
Tavlan har en gång för längesedan i tiden varit liembjuden till museet, men 
köptes då ej.

Av Ekström har nu inköpts ett vinterlandskap, som är en ypperlig pendant 
till hans »Solglitter på havet» i Nationalmuseum och bör tillsammans med detta 
landskap oeli hans stora Mar strand st avi a: »Bland bergen» samt den mindre av 
de två solnedgångar som finnas i museet kunna därstädes bilda en kollektion 
Ekströmstavlor av högt värde.

Av Hill ägde museet hittills intet. Han synes mig emellertid en mycket bety
dande kolorist av utpräglat modern läggning. I en av de här utställda tavlorna: 
»Landskap från Loing-floden» har han återgivit den vita, vibrerande franska ljus-
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atmosfären med verkligt mästerskap. I de övriga arbetena dominerar färgen, som 
i ett par av dem liar en nästan Josephsonsk must ocli kraft. Hills bana bröts 
redan 1878 av en obotlig sjukdom. Tack vare hans systrars stora tillmötesgående 
skall den kollektion av hans arbeten, som här finnes, kunna bli musei egendom. 
Hans betydande måleriska begåvning kommer bäst fram genom en homogen serie 
av arbeten av honom, vilka ömsesidigt belysa oeli komplettera varandra.

Detta senare gäller också om Carl Skånberg, och jag tror att den samling arbeten 
av honom, som nu förvärvats tack vare fru Ellen Gyllensvärds — f. d. fru Skån- 
berg — intresse för saken, skall med den stora Venedigtavla, Ernst Josephson en 
gång skänkte museet, som centrum bilda en utsökt Skånbergsamling i ett av 
Nationalmusei blivande 9 (och slutligen 12) svenska kabinett.

4 Av Lindman inköpte Nationalmuseum pä Malmöutställningen två små för
träffliga saker från hans franska period. Museet äger förut ett hamnmotiv från 
Stockholm. Angeläget vore att kunna förvärva ännu något mer arbete från hans 
vistelse i utlandet. I en privat samling liärstädes finnes en liten mycket vacker 
tavla från Capri, som det kanske icke vore otänkbart att senare kunna förvärva.

(Under 1915 har Nationalmuseum inköpt två franska studier av Lindman samt 
af konstnären mottagit tre studier som gåva.)

5 Josephsons tavlor i Nationalmuseum äro, antar jag, allmänt kända (Renholms 
porträtt, Österlinds porträtt, ungdomsarbetet »David och Saul» samt akvarellen 
»Spansk tiggare»). Jag tror att de nu förvärvade porträtten: av Hugo Birger som 
landsknekt, med dess underbara must i färgen, av hans syster fru Marcus samt 
av Fru Schloss skola utmärkt komplettera honom som realistisk målare och stor 
kolorist, en av de störste i.vår tid. Den lilla pärlan: porträttet av fru Rubenson, 
som hädanefter genom ägarinnans tillmötesgående kommer att fem månader av 
året finnas i Nationalmuseum, skall göra denna porträttsamling ännu fullständi
gare både från koloristisk och psykologisk synpunkt. Likaså den friska skissen 
av Louise Breslau.

De två interiörerna från Gripsholm äro ungdomsarbeten, men vilken utsökt 
koloristisk känsla visa de icke redan, och vilken innerlighet! — De erinra i viss 
mån om gamla holländska interiörmålares arbeten. Josephsons systrar ha väl
villigt förärat museet dem.

(Sedan detta skrevs har Nationalmuseum av Josephson inköpt en skiss: »Faraos 
dotter finner Moses» ; ett ofullbordat porträtt av Hugo Salmson samt slutligen 
tillsammans med Nationalmusei vänner konstnärens »Näcken».)

(i Tack vare Klas Fåhraeus har Birger blivit representerad med den utsökta skissen 
till ett av hans huvudverk» Toaletten». En annan skiss till samma tavla tillhörde 
en gång Ernst Josephson ocli har nu förvärvats bland annat för att behTsa, hur 
själva tavlan småningom framträdde för konstnären i sin fulla färgverkan. I 
denna lilla skiss är färgen oändligt dämpad men mycket harmonisk. Det vore 
högeligen intressant att vid något tillfälle få se den stora tavlan med dess starka 
färg vid sidan av de två skisserna.
9.
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En liten studie av en Parisergata är mycket typisk för Birger i början av 
80-talet.

Tyvärr har det inte varit möjligt att finna något större arbete av honom.

7 Den Spinnerska av Georg Pauli som utställes är utförd på Capri redan på 
1870-talet. Den har en utpräglad dekorativ stil både i fråga om linjeföring och 
färgverkan. Dess karaktär är nästan »mural». Det är förvånande att konstnären 
sedermera under lång tid fullständigt frångår denna så klart fattade stil och kastar 
sig på realistiskt måleri, som alls ej låg för lionom. På 90-talet återgår han 
emellertid till den dekorativa stilen, vilken han under de allra sista åren ut
vecklat i en mer kubistisk riktning. Jag hade hoppats kunna förvärva ett arbete 
till av honom, och detta från tiden strax före det sista utvecklingsskedet. Det 
föreställde en spinnerska även det, men av mycket allvarligare karaktär. Emel
lertid gick jag miste om arbetet på grund av konstnärens olust för saken.

8 Carl Larsson är ju synnerligen väl företrädd å Nationalmuseum och detta i 
alla olika konstarter — utom i en: i oljefärgsmålningen. Oljefärgen har aldrig 
av honom omhuldats med något särskilt stort intresse, men han har det oaktat 
utfört några verkligt fullödiga saker även i detta föga dekorativa material. Jag 
trodde i det längsta att jag skulle kunna få förvärva en av dessa, men ett gammalt 
löfte av konstnären till en hans nära vän att få just den eftertraktade tavlan 
omöjliggjorde förvärvet. Lyckligtvis skänkte fru Ellen Gyllensvärd förra året 
Larssons oljefärgsporträtt av Skånberg till Nationalmuseum. Detta är ett utmärkt 
konstverk i denna art. I en avliden konstnärs samling finns emellertid ett ännu 
bättre: en av de många vackra studierna till de stora dekorationerna i Försten- 
bergs galleri. (Sedermera inköpt till Nationalmuseum.)

9 Björck är i Nationalmuseum företrädd av Prins Eugens porträtt, av den stora 
bilden från Venedigs grönsakstorg och av en Ladugårdsinteriör. På utställningen 
i Malmö gjordes av Nationalmusei chef ett försök att förvärva fabrikör Åker
lunds porträtt, som alldeles oomtvistat är Björcks förnämsta arbete. De för
hoppningar man ett ögonblick allvarligt hyste att få porträttet till museet gingo 
tyvärr om intet.

Den »Jägare», som där utställdes och som är från början av 90-talet, vore 
emellertid en utmärkt god representant för sin upphovsman i museet. (Seder
mera inköpt för museet.)

10 Zorn har ju en utmärkt representativ samling konstverk i Nationalmuseum, 
men en friluftsbild från 80-talet har hittills saknats. Det verk av denna art —  
utfört i gouach — som nu förvärvats, anses av många konstnärer vara Zorns 
allra bästa. Sällan eller aldrig har väl naket ute i fri luft behandlats med ett 
mer överlägset mästerskap än här. Och ändå var Zorn själv en gång under 
arbetet så missnöjd med bilden, att han skar den i stycken. Lyckligtvis fanns 
en annan stor konstnär tillhands, som insåg vad som här höll på att gå förlo
rat och som därför anhöll att få ta vara på bitarna. Han hopsatte sedan dessa 
igen och räddade bilden åt oss.
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11 Liljefors hör också till de konstnärer som äro rikt företrädda i National
museum, men alls ej så väl som Larsson och Zorn. Han äger dock där så stor
artade verk som »Havsörnar», »Tjäderhöna» och »Ejdrar» samt det tidigaste i 
samlingen »Rävfamilj i det gröna» (80-talet). Men utom »Havsörnar», med sin 
gripande havsluft och sälta, har hittills inte någon verklig stämningstavla av 
honom funnits i museet. Den som nu förvärvats (»Tjufskytt») med tanken fäst 
just härpå är emellertid en av de allra mest utpräglade stämningsbilder Lilje
fors någonsin skapat. Och djuret i bilden tillhör denna gång för ovanlighetens 
skull vårt eget släkte.

12 Från Karl Nordströms första period: hans Greztid och de första åren i hem 
landet, med dess mycket typiska och ganska impressionistiska stil, har Natio
nalmuseum hittills icke ägt något enda arbete. De två, som nu förvärvats, med 
tanke på att utfylla denna lucka, torde vara ganska representativa. Av tavlor 
från senare tider äger museet den utmärkt vackra »Vid havet». Denna över
träffas dock av den här inköpta »Ovädersmoln», som i åratal varit livligt åtrådd 
av flera konstvänner, men som hittills icke kunnat erhållas. Den har tillhört 
konstnärens barn, som nu oegennyttigt nog tillåtit Nationalmuseum att förvärva 
den. Jag tror även att havsbilden i vissa avseenden överträffas av de två andra 
här utställda tavlorna: »Granngårdarna» och framför allt av »Vintern på Tjörn» 
med dess nordiska och storstilade hållning. Såväl Nordströms lyriska stämnings- 
lynne som hans utvecklade sinne för fast monumentalitet komma här tydligt 
fram.

13 Av Nils Kreugers hittillsvarande verk i Nationalmuseum torde det först in
köpta, nämligen »Vår i Halland, tre landskap i samma ram», vara det mest 
representativa för honom. Det tillhör som stil den mellanperiod, som skiljer 
hans första utvecklingsskede med dess atmosfäriska ton från hans senare dekora
tiva period med dess utvecklade prickmanér. Något arbete från Kreugers första 
tid har hittills ej funnits i museet. Nu har förvärvats två synnerligen typiska 
representanter för den tiden: en liten marin och ett småstadsmotiv, bägge, fram
för allt den sista bilden, hållna i en mild, ljus blåaktig ton. De äro utförda i 
Varberg strax efter konstnärens definitiva hemflyttning till Sverige. De övriga 
arbeten, som nu inköpts, visa hans fullt utpräglade dekorativa stil från olika 
sidor. I Nationalmuseum finnes ett kustparti från konstnärens allra sista tid med 
dess bredare oljefärgsmanér. En annan tavla därstädes: »Marsafton», har även 
vanlig oljefärgsteknik, men är av tidigare dato. Då och då har konstnären näm
ligen avbrutit det dekorativa stilsträvandet och målat verk med bred och flytande 
pensel.

14 Av Norrman äger museet hittills intet arbete. Professor P. D. Holm före
slog på Hälsingborgsutställningen 1903 ett av Norrmans allra vackraste verk till 
inköp för museet, men det blev inte majoritet därför i inköpsnämnden den 
gången. Den mest fullgångna av de nu förvärvade arbetena är det månskens- 
landskap i djup kopparton (solnedgångston) som en av Norrmans kamrater, Nils 
Kreuger, avstår till Nationalmuseum för att hedra konstnärens minne. Av de
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andra tavlorna är »Landskap med cn väg» av cn utmärkt fin färgskala ocli den 
mest genomförda i fråga om detaljer.

Bland de av fru Norrman välvilligt som deposition erbjudna arbetena är sär
skilt »Aftonmoln» att framhålla med dess vackra molnbildning och dess kyligare 
ton. Norrman började mot slutet av sin i förtid av döden avbrutna konstnärs
bana att i någon mån återgå till den kyligare färgton han älskade på sin pari- 
sertid (under 90-talet). Toner av guld och koppar äro dock alltid de för hans 
konst mest utmärkande. — Mycket egendomligt förefaller mig det förvärvade 
mansporträttet med dess mättade, pastosa färg, och skarpa, litet bondska karak- 
täristik.

16 Eugène Jansson är utan tvivel vår mest utpräglat moderna atmosfärmålare. 
Nationalmuseum äger tidigare två tavlor, av vilka »Riddarfjärden», som skänkts 
dit av några konstvänner, är den mest betydande. Dess nattliga vatten med 
reflexer av lyktorna på stranden ger ett levande uttryck för konstnärens person
liga vision. De nu inköpta arbetena, som länge ansetts höra till konstnärens 
allra bästa, äro avsedda att fullständiga hans samling av landskapstavlor i mu
seet. Den stora och skrämmande ensligheten i en bild som »Hornsgatan natte
tid» visar konstnären inte bara från den måleriska sidan utan också från känslo- 
sidan. »Soluppgång över taken» är en övervägande målerisk vision med stark, 
klingande och vibrerande färg. Luften har någonting i sin färg och teknik som 
på sätt och vis erinrar om Delacroix.

Jansson som figurmålare hör till en helt annan och senare period, som det 
icke denna gång varit fråga om att få representerad.

1G Den tavla av Strindberg, som här presenteras, torde vara den mest typiska 
för hans stormfyllda temperament som gärna kan framletas. Han benämnde den 
på sin tid »den flygande holländaren». Den har förr tillhört Gustaf af Geijer- 
stam och har alltid av författare och konstnärer skattats mycket högt för sin 
brusande, sjudande kraft och sin omedelbara, improviserande teknik. Strindberg 
beundrade i sin ungdom Courbets knivteknik, som man kan se av en uppsats i 
»Kulturhistoriska studier» och som man också kan se av denna tavla, fastän den 
är målad, som jag tror, i slutet av 1890-talet, kanske till ocli med först in på 
1900-talet. Så mycket som Strindberg med sin måleriska syn på tingen betytt i 
vår konstjnärsvärld, anser jag det vore lämpligt att ett av hans bästa verk komme 
till museet för att representera honom bland målarna.

17 Av Olof Sager Nelson bar Nationalmuseum ännu intet verk. Det arbete av 
honom som här presenteras är ett av hans mest kända och typiska. »Foster
bröderna» kallar han det. En man som i livstiden högeligen älskade detta verk 
var Oscar Levertin. Och man förstår lätt att det måste ha tilltalat hans kulti
verade och samtidigt så vemodiga sinne. (Under år 1915 har Nationalmuseum 
inköpt ett flickhuvud av Nelson från Paris, hittills aldrig exponerat, samt lika
ledes en landskapsskiss från hans elevtid i Stockholm.)
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18 Av Acke finns i Nationalmuseum endast en marin samt Heidenslams por
trätt, vilket inköpts 1914. Önskvärt vore att om möjligt kunna finna något verk 
av honom som kunde ge idé om hans rena fantasiproduktion, vilken är särskilt 
karaktäristisk för honom. Den tillhör huvudsakligen 1900-talet.

iy Skissen till Berglis »Riddaren och jungfrun», som afses för Nationalmusei 
blivande skissamling, kan tjäna som åskådningsmaterial till det som i uppsatsen 
påpekats, nämligen hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att utföra en ro
mantisk fantasibild direkt efter naturen. Om man jämför denna hastiga skiss 
med den färdiga tavlan i Thielska galleriet, skall man helt visst frapperas a\> 
hur mycket den utförda tavlan, trots förtjänster av annan art, förlorat i fråga 
om patetisk färgstämning genom det slaviska detalj utförandet ute i fria luften med 
alla dess vedermödor. Dessa vedermödor klavbinda känsla och fantasi och in
spirationen går sin väg. Hur ofullkomlig och otymplig skissen än är, synes den 
mig dock mer in s p ir e r a d , än tavlan.

20 Kartongerna och teckningarna från Josephsons sjukdomstid inköptes på ny
året 1913 vid ett tillfälle, då en norsk konstälskare ville i ett slag uppköpa allt 
det bästa av Josephsons produktion från denna period, som ännu kunde åt- 
kommas. De förvärvades för att möjliggöra att även någonstädes i konstnärens 
eget land denna del av hans konstnärliga produktion skulle kunna finnas något 
så när fylligt och väl representerad till konstforskares, konstnärers och konst
vänners förfogande. Denna del av hans verk har redan börjat att i icke ringa 
grad väcka konstvärldens intresse, även i utlandet, speciellt i Tyskland, där den 
räknar många beundrare. Den är också synnerligen viktig för ett rätt belysande 
och bedömande av Josephsons konstnärskap. Utan dessa rena fantasialster skulle 
vi betydligt mindre väl förstå, vad som hela livet igenom — även under den 
nyktra realistperioden — rörde sig djupast i konstnärens väsen. Josephson var 
en senkommen romantiker, som tidens triumferande realistiska rörelse tog fången 
och icke släppte förrän sjukdomen redan drabbat honom och på sätt och vis 
omöjliggjort för konstnären att i en fullgången och oklanderlig form realisera 
sina många romantiska drömmar, av vilka jag tror flertalet följt honom sedan 
ungdomen. Men den levande och äkta strävan efter en både dekorativ och djupt 
känslofull skönhet, som besjälar dessa verk av en trots sjukdomen betydande 
konstnär, gör dem för visso värda att, även här hemma, bevaras åt eftervärlden.

De böra givetvis förvaras för sig; och Nationalmusei blivande konsthistoriska 
avdelning skall med sina tavelskåp och skärmanordningar erbjuda utmärkt till
fälle till en dylik, isolerad förvaring. Vad de mindre handteckningarna beträffar, 
torde de lämpligast förvaras i liandteckningssamlingen.

21 Till inköp för Nationalmuseum har i dagarna av dess chef föreslagits Wil- 
lielmsons stora tavla »Kyrkfolk» (Piltz samling). Med denna bild som centrum 
skall i framtiden kunna ordnas en för konstnären mycket representativ samling 
medelst de verk, museum redan äger av honom jämte den här utställda tavlan.





B i l a g a  2 .

OM ORDNANDET AV GRAFISKA 
SAMLINGAR.

BERÄTTELSE ÖVER EN STUDIERESA PÅ UPPDRAG AV ÖVER
INTENDENTEN OCH CHEFEN FÖR NATIONALMUSEUM.

AV H A R A L D  BR ISIN G .

De s. k. kopparstickskabinetten härstam m a från en tid då 
kopparsticken spelade en ännu större roll än i våra dagar, utgö
rande ett avbildningsmaterial som num era för de flesta ändamål 
ersatts av m ekaniska reproduktioner, underlägsna i fråga om det 
konstnärliga värdet, men mera pålitliga i fråga om det nog
granna återgivandet av förebilden. På senare år hava vid de stora 
utländska museerna dessa avdelningar utvecklats till självstän
diga institutioner, som äro vida mera omfattande än vad nam 
net antyder, i det att de innehålla icke blott kopparstick, träsnitt 
och handteckningar, utan också fotografier, planschverk, böcker 
och andra hjälpmedel för konsthistoriska studier. Härigenom blir 
kopparstickskabinettet till ofantlig nytta för allmänheten och an
litas också flitigt av denna såväl som av muséets tjänstem än vid 
deras konstvetenskapliga forskningar. Ingen annan avdelning i 
muséet spelar en så stor roll som denna för praktiska konstnär
liga ändamål, samtidigt som man kan säga att den blivit muséets 
egentliga studieavdelning.

De institutioner av detta slag, som av mig under min studieresa 
besöktes, voro följande: l) Kupferstichkabinett i Berlin; 2) Biblio- 
thek des Kunstgewerbemuseums, Berlin; 3) Kupferstichkabinett i 
Dresden; 4) Kunsthalle i Hamburg, och 5) Kobberstiksamlingen 
i Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

Berlins kopparstickskabinett härleder sin nuvarande organisation 
från de framstående fackm ännen Lippm ann och Lehrs. Det före-
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NYA STUDIESALEN I BERLINS KUPFERSTICHKABINETT.

stås av dr. Friedländer, som jäm te en av assistenterna, dr. Kurt, 
för mig förevisade lokaliteterna. Dessa bestå av 9 stora rum, 
delade i 2 avdelningar, för gammal och modern konst (skiljeår 
1800). Den gamla avdelningen har 1 utställningssal för nyför
värv, 1 d:o för växlande utställningar, 1 studiesal och 3 arbets
rum  för tjänstem ännen. Den nya avdelningen har 1 utställnings
sal, 1 studiesal och 1 genomgångssal. Härtill komma på vinden 
lokaler för bokbinderiverkstad, fotografiateljé, tryckeri m. m. I 
den nya utställningssalen var vid m itt besök anordnad en utställ
ning av skandinaviska mästare (Zorn, Carl Larsson, Munch m. fl.).

Studiesalarnas utseende visas av hemförda fotografier, av vilka 
en här reproduceras (se ovan). Bägge äro försedda med flera 
stora arbetsbord klädda med oxläder som glättats med vax för 
att m inska de framlagda portföljernas och planschverkens slitning. 
Bägge hava också vid ena kortväggen en kateder för vakthavande 
tjänstem annen och vid långväggen en pulpethylla för rekvisitions- 
blanketter och översiktskataloger för allmänheten. På ömse sidor 
om den senare stå 2 stolar för vaktbetjäningen. Alla nya möbler



137

äro av ljus ek. På borden stå ställningar för konstbladens upp
sättning under studiet. De äro av 2 storlekar och isynnerhet 
den ena, som kan ställas i olika lutning, av synnerligen praktisk 
konstruktion (se foto och prov). De tillverkas av Tischlermeister 
Horn, Berlin, Linienstrasse 55, och ha kopierats av ilera ameri
kanska muséer. För att underlätta förflyttningen av större voly
mer finnes en bordvagn på gummihjul, vars skiva är klädd med 
skinn och som har gum mitrissor i hörnen samt tvenne handtag. 
Dess konstruktion ses på fotografien av nya utställningssalen. 
Fram hjulen sitta på en vridbar axel. En sådan vagn torde vara 
av stor nytta för varje museum och har bl. a. införts i Köpen
hamn.

I gamla studiesalen finnas längs väggarna skåp för avdelningens 
fotografisamling. I nya studiesalen, som är synnerligen elegant u t
styrd (frånsett de m indre tilltalande förgyllda gjutjärnskolonnerna), 
finnas däremot blott några få skåp, däribland ett för handbiblio
teket bakom tjänstem annens plats. Besökande i bägge salarna 
hänvisas först till pulpethyllan för att där ifylla en av de rekvish 
tionsblanketter som finnas framlagda. Till allm änhetens lättare 
orientering finnes på hyllan i den nya salen en förteckning på 
konstnärernas namn. Dessutom finnes en bunden förteckning 
över illustrerade böcker från 19 och 20 årh. efter konstnärernas 
nam n i alfabetisk ordning. På pulpethyllan i gamla salen finnes 
en handskriven katalog i flera hand över planschverk m. m. enligt 
följande schem a:

Kataloge von Handbüchern und Werken mit Abbildungen.

1. Handbibliothek.
2. Illustrierte Bücher, geordnet nach den Künstlernam en.
3. Illustrierte Bücher bis 1530 geordnet nach den Druckorten.
4—7. Illustrierte Bücher 1531— 1800 geordnet nach den Druck

orten. 4—5 Deutschland, 6 Dänemark, Engl., F rankr., Italien. 7. 
Niedert., Portug., Schweden, Schweiz, Spanien.

8. W erke mit Bildnissen.
9. W erke mit historischen Abbildungen.
10. W erke mit Abbildungen aus Gemäldesammlungen (Galerie

werke) und W erke mit Nachbildungen von Zeichnungen.
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11. W erke mit topographischen Abbildungen.
12. Kriegskunst, Fechtkunst, Reitkunst, Jagd.
13. Baukunst, Messkunst etc.
14. Totentänze, Embleme, Symbole, Devisen.
15. Anatomie, Chiromantie, Ivräuterkunde.

Anteckningar få av besökande endast föras med blyerts. Kal- 
kering är förbjuden utan särskilt utverkat tillstånd. Uppslagna 
lappar erinra om att samtal endast får föras med låg stämma. 
Skall något föremål lånas utanför muséet, måste kvitto ifyllas (se 
prov). För att kunna utföra paket o. d. ur museet måste besö
kande anhålla om passersedel av vakthavande tjänstem ännen.

Företrädesrätt till publicering av konstverk tillkom m er muséets 
tjänstem än. Kopparstickskabinettet hålles öppet kl. 10—3, de 
övriga avdelningarna i muséet något längre, men tjänstgörings
tiden, 5 tim m ar, är för samtliga tjänstem än densamma.

För uppsättning av gravyrer användas kartonger av 4 olika 
format.

A-Format .........................................................  39 X 53 cm.
B- »   52 x 67 »
C- »   72 x 98 »
D- »   92 x 133 »

E ndast de 2 första formaten komma som regel till användning 
för handteckningar.

Den vanliga monteringen för såväl handteckningar som gravyrer 
liknar den som användes för den Tessinska handteckningssam - 
lingen i Stockholm. En sådan uppsättning kostar för varje blad 
3—5 Mark. Kartongerna levereras av Berliner Satinier-Anstalt, 
Franz Grimm, Berlin S. W., Melchiorstrasse 30.

Undantag bilda stora gravyrer (format C och D) samt mindre 
värdefulla blad, framför allt sådana som bilda sviter. De stora bladen 
läggas lösa mellan kartongblad, då pappersfästen ej skulle hålla, 
och kartongbladen äro hopfästade i ryggen på portföljen, 30 i 
varje. Portföljerna ha lösa klaffar för att utestänga dammet. Olä
genheten är att en tillökning av bladens antal medför en större 
om ordning i portföljerna. Detta undvikes genom s. k. skruvband. 
Här äro kartongbladen fastskruvade i ryggen genom en fals av 
segt japanskt papper, men kunna löstagas och omordnas. Dessa
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skruvband kunna användas för alla format, men särskilt bliva 
alla mindre värdefulla blad av format A och B num era uppsatta 
i sådana. De klistras då med två kanter, den vänstra och den 
övre, fast vid kartongen medelst vanligt klister. Prov på skruvband 
sändes till N. M. De blad som icke förvaras i band läggas i 
kartonger av samma slag som användes för de tessinska hand
teckningarna. Större band och portföljer ha handtag i ryggen 
för att lätt kunna utdragas. Det norm ala form atet (A) förvaras 
stående, de andra liggande. Om portföljerna äro riktigt fyllda (vilket 
regleras medelst inlagda lösa träram ar) riskeras mindre att papperet 
slår sig i de stående volymerna.

Alla konstblad i muséet äro stämplade med invenlariestämpel 
på baksidan. Dessutom har varje kartongblad kabinettets stämpel 
i mitten av nedersta kanten. Tätt under det uppsatta bladet 
tryckes på kartongen till vänster en förkortad litteraturhänvis
ning, till höger accessionsnummer. I närheten av kabinettets 
stämpel läses nam n och data för m ästaren till det uppsatta bla
det. Stämplarna i Berlin äro något stora; de i Köpenhamns ka
binett t. ex. äro mycket mindre.

Materialet varav stäm plarna äro gjorda utgöres av s. k. vals
massa (Walzenmasse), som levereras av Sauer, Adalbertstrasse 37, 
Berlin S. O. De gjutas på muséet efter m atriser av metall — en 
mycket enkel procedur — och kunna alltså lätt förnyas när de 
bliva slitna. Valsmassan ger dessutom betydligt bättre avtryck 
än vanligt gummi och skonar fullkomligt papperet, vilket icke all
tid är fallet med stäm plar av gummi och metall.

Som förut näm nt har Berlins kabinett en gammal och en ny 
avdelning. Detta förhållande bildar grunden till m aterialets in
delning: alla konstnärer före år 1800 räknas som gamla, alla se
nare som moderna. Inom dessa avdelningar tinnes som vanligt 
en indelning i skolor, och inom dessa åter äro m ästarnam nen 
ordnade alfabetiskt — dock så att en konstnär som har stort 
oeuvre och alltså fordrar ett helt eller flera band kom mer efter 
de andra som rym m as inom ett enda band. En gammal anord
ning är att liksom i Stockholm alla hos Bartsch om näm nda blad 
förvaras särskilt — ett minne från kopparstickskabinettens barn
dom som i Dresden, Ham burg m. fl. ställen för länge sedan över
givits. Man inser också olägenheten härav, men har på grund
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SKÅP I NYA UTSTÄLLNINGSSALEN, BERLIN.
Skåpets höjd 262 cm. Nedre delens höjd 94 cm., djup 105 cm. Övre delens höjd 168 

cm., djup 65 cm. Dörrarnas bredd 79 cm. Ruta med ram 65 cm., utan ram 64 cm. 
Innerdörr för att fasthålla bladet 66 cm. Varje tredjedel av skåpets bredd 88 cm.

av det kolossala materialet hittills uppskjutit frågan om en för
ändring.

Samlingens storlek förbjuder också en årlig inventering av hela 
beståndet. Man har då funnit den tillsynes mycket praktiska och 
efterföljansvärda utvägen att inventera elt antal blad varje år, så 
att man åtminstone på c:a 10 års tid kan få en föreställning om 
vad som finnes eller saknas.

De skåp i vilka gravyrerna förvaras äro av flera olika slag. 
De allra nyaste och i alla avseenden bästa äro de i den moderna 
utställningssalen. De äro utförda i ljus ek med gångjärn och be
slag av mässing. De bestå av en nedre och en övre avdelning, den 
förra utskjutande c:a 40 cm. framför den senare. Samma modell 
kan användas såväl till fristående dubbelskåp som till väggfasta 
enkelskåp. I den nedre avdelningen förvaras liggande portföljer för
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B-format, i den övre stående för A-format. Hyllorna äro beklädda 
med tjock, randig, grå sammet, eller något liknande tyg. Den huvud
sakliga fördelen med dessa skåp är emellertid deras praktiska an
ordning för utställning, som gör det möjligt att på några m inuter 
ombyta de blad m an önskar visa. Överdelen av skåpen bar näm 
ligen delats i precis kvadratiska ytor, innehållande, ram ar som 
avpassats efter det vanligaste formatet (A), men även undantagsvis 
för de större formaten (B och C). Dessa ram ar sitta på dörrarnas 
baksida, inpassade i falsar och försedda med lösa träribbor till 
fasthållande av bladen. Ram arna åter kvarliållas i sitt läge av 
verkliga små dörrar eller lock med gångjärn ocli riglar av mässing. 
På grund av ram arnas kvadratiska form kunna de vändas efter 
behag och sålunda de utställda bladen om växlande placeras på 
höjden eller på tvären. Med användande av sådana skåp kan 
man alltså mycket hastigt anordna en ny utställning.



Skåpdörrarna äro invändigt beslagna med mässing för att ej 
slå sig. Låset är på mitten, men tillsluter en rigel upptill och ned
till. Avstånden mellan hyllorna äro icke större än att portföljerna 
nätt och jäm nt få plats.

De övriga skåp som användas äro av en mera föråldrad modell. 
E tt mera ovanligt utseende ha de skåp som användas i gamla u t
ställningssalen (se foto). Här är överdelen inbyggd och bruten 
i vinkel samt apterad för två rader lösa utstäliningsram ar, vilka 
fasthållas medelst kedjor vid horisontala mässingsstänger. Vid 
gavlarna finnas förhängen. Denna modell tillåter ett bekväm t 
studium  av konstverken, men är ingen prydnad för rumm et.

De vanliga förvaringsskåpens utseende visas av hem förda foto
grafier. De sakna anordning för exponering, men äro delvis för
sedda med glasrutor.

Skåpen äro i regel icke högre än att en person av medellängd 
bekväm t kan nå med handen till översta hyllan. Man behöver 
därför ingen stege, endast en liten trappa med 2 steg. I fotografi
skåpen finnes t. o. m. ett utdragbart fotsteg nederst, k lätt med 
skinn, vilket dock i regel icke behöver användas.

För utställning brukas, utom skåpen, även ramar i de vanliga 
museiformaten. De äro utförda av ljus lönn och ha ordentliga 
lås på baksidan. Ibland säkras en hel rad av ram ar för stöld 
m edelst en genomlöpande järnkedja med lås — ett sätt som kan 
användas även i en tavelavdelning (prov på ram ar sändes).

Fotografisamlingen, som är synnerligen stor (c:a 75,000 n:r), är 
genomgående m onterad på blågrå mellantjock kartong av samma 
format, ungefär =  B, med rundade hörn. Den är ordnad efter 
nation, och inom varje nation efter m ästarnam nen, alfabetiskt, 
u tan hänsyn till orter och skolor (alla Bolognamästare t. ex. upp
delade på alfabetet bland andra italienare). Portföljerna utgöras av 
enkla pärm ar med klaffar.

Muséet bestäm mer villkoren för fotografering av dess samlingar, 
om pliktexem plar skola lämnas eller om någon tjänstem an skall 
ha företrädesrätt till publicering o. s. v. Däremot existerar ingen 
bestämmelse om pliktexem plar vid fotografering eller reproduce- 
ring av konstverk utanför muséet. Dr. Friedländer var t. o. m. 
av den åsikt att en sådan bestämmelse skulle skada, genom den 
mängd av värdelösa objekt som skulle tillföras muséet och endast
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medföra ökade konserverings- och adm inistrationskostnader. I Paris 
skola däremot t. ex. alla etsare vara nödsakade att läm na av
tryck till Bibliothèque Nationale, men insända helt naturligt icke 
de bästa trycken, vadan samlingen ingalunda blir representativ. 
I Berlin har, enligt dr. F., icke ens nationalbiblioteket några fri- 
exeinplar av tryckta böcker, utan inköper allt vad man önskar 
förvärva. Frågan är också, om ett museum kan anses äga rätt 
till den beskattning av konstnärer och andra yrkesm än som en 
generell bestämmelse om pliktexem plar skulle medföra. Muséet 
har hittills varit konstnärernas bästa och stundom  enda kund, 
men om en sådan bestämmelse skulle införas, komme Staten icke 
längre att befrämja de grafiska konsterna utan snarare att hindra 
deras blomstring. Även om fotografer åläggas att avläm na plikt
exemplar böra åtminstone utövande konstnärer vara fritagna från 
denna skyldighet.

Berlins kopparstickskabinett ståtar också med en miniatijrav- 
delning och en inkunabelsamling, utan motstycke i Stockholms 
Nationalmuseum. Särskilt m iniatyrerna äro på ett synnerligen om
sorgsfullt sätt konserverade. Vad planschverkssamlingen angår så är 
ifråga om dess konservering mycket mindre att säga än om dess 
katalogisering, En mycket efterfölj an svärd anordning är emeller
tid att man för häftesverk av alla slag reserverat ett särskilt skåp, 
ur vilket häftena först uttagas då de bilda ett helt band, som kan 
inbindas.

De vid Berlins Kupferstichkabinett använda m etoderna för kata
logisering äro praktiska, ehuru något komplicerade. Angående de
taljerna kan här hänvisas till ett tryckt arbete: Ordnung und Kata- 
logisierung eines Kupferstichkabinetts von V. v. Loga, Berlin 1910. 
Huvudsaken i systemet är att samma kataloglappar (se prov), efter 
att ha reproducerats med skrivm askin, kunna användas till icke 
mindre än 5 olika ändamål, nämligen: 

inventarium  
gravörkatalog 
inventorkatalog 
sakkatalog 
porträttkatalog.

Förutom dessa kataloger har Berlins kabinett, som äger fullt upp 
av arbetskrafter, också en »Standortkatalog», i vilken man, genom



att slå upp ett nam n på en konstnär, får en översikt av dels den 
vanliga litteraturen oin honom, dels hur många hlad m useet äger 
av honom på de olika formaten. Denna senare katalog är skriven 
på gråblå kartonglappar (prov).

I regel kan man med en bra skrivm askin få goda avtryck på 
2 medeltjocka och 2 à 3 tunna pappersark (se prov). Då katalog
lapparna måste besitta en viss stadighet, så måste det tunnare 
papperet uppföd ras, då det icke, som fallet är med inventarielap- 
parna, klistras in i en bunden volym.

Möjligheten att använda samma lapp till 5 olika ändam ål är 
emellertid beroende av en lakonisk stil i beskrivningen och an
vändandet av många förkortningar. Endast en fackman eller tjänste
m an vid museet torde utan svårighet förstå innebörden av flera 
på lapparna använda beteckningar. För flera ändam ål äro dessa 
u tan  tvivel tillräckliga, men åtminstone ifråga om gravörkatalogen, 
är en något utförligare beskrivning önskvärd, och i detta avseende 
är gravörkatalogen i Stockholms Nationalmuseum överlägsen. Sär
skilt i sådana fall, då ingen tryckt litteratur existerar, behövas när
mare uppgifter för en identifiering av bladet. En utförlig katalog, 
sådan som Stockholms Nationalmuseum äger, är alltså en värde
full ägodel, och ett förslag att modernisera katalogsystemet, såsom 
senare skall framställas, borde taga sikte på önskvärdheten av att 
kunna använda den gamla katalogen.

Kataloglapparna förvaras i kartonger och skåp av den modell 
som ses av fotografi. Prov på kartonger sändes till N. M. Skåpen 
ha utdragbara klaffar på mitten, för att man vid behov skall 
kunna ställa ifrån sig kartongerna. För att de senare alltid skola 
vara fyllda användas lösa träram ar.

Anordningen av inventariet, gravör- och inventorkatalogen kan 
lätt inses av de hemförda proven. Sakkatalogen är därem ot mera 
komplicerad och anordnad efter s. k. slagord, enligt ett system 
som bäst studeras i näm nda arbete av v. Loga. Porträttkatalogen 
är ordnad alfabetiskt, med det undantag att alla furstehus kom ma 
under resp. nations bokstav, alltså alla svenska kungliga under S. 
Däremot en man som Linné kommer under L tillsammans med 
Lincoln o. a.

Planschverksam lingen har dels den förut näm nda översikts- 
katalogen för publicum, dels 2 lappkataloger, den ena ordnad



efter författarnes nam n, den andra efter verkens titel. Dessutom 
linnes även för planschverk och fotografier en »Standortkatalog».

I det hela är katalogsystemet i Berlins Kupferstichkabinett syn
nerligen väl genomfört och så rikhaltigt som endast är möjligt 
med ett överflöd av arbetskrafter. E tt m indre museum, som måste 
ekonomisera med tid och medel, måste göra ett urval av det nöd
vändigaste, varvid särskilt den tidbesparande metoden att använda 
samma lappar till olika ändamål borde komma i åtanke. Däremot 
torde »Standortkatalogen» och översiktskatalogen för publicum 
med fördel kunna sammanslås till en enda.
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Kunstgewerbemuseum i Berlin har ett bibliotek som med rätta 
åtnjuter rykte för sin praktiska organisation och som förestås av 
dr. P. Jessen. Vid mitt besök var den stora läsesalen inrättad till 
sjuksal för Röda Korset, vadan jag icke var i tillfälle att studera 
dess inredning. De övriga lokalerna och anordningarna visades 
mig däremot med det största tillmötesgående av dr. Jessen, och 
till komplettering av de uppgifter som här skola läm nas kan jag 
hänvisa till de reseberättelser som avgivits av min kollega inten
denten Folcker efter hans båda besök i muséet 1891 och 1900. 
Särskilt i fråga om detaljer rörande ornam entstick och avbild
ningar efter konstslöjdföreinål torde en dylik kom plettering vara 
av nöden.

Sotn provisoriska läsesalar voro inredda några rum  2 tr. upp 
i byggnaden. På väggarna hängde gravyrer och fotografier i ram ar 
liknande dem i Kupferstichkabinett, vidare m ärktes ett par skåp 
med handbibliotek, ett för »Empfehlungswerte Bücher», och en 
tidskrifthylla. Den viktigaste möbeln var emellertid en katalog- 
hylla med flera band kataloger i bokform, skrivpulpet och be- 
ställningssedlar. Katalogbandens titlar voro följande :

I. Alphabetischer Katalog der Bücher (efter förf. el. utgivare). 
II. Fachkatalog der Bücher (i 17 band).

1. a) Sachregister (med hänvisning till katalogbanden), 
b) Künstlerverzeichnis (d:o).

1 A. Ästhetik und Hilfsfächer der Kunst: Ästhetik, N atur
formen in d. Kunst (Anatomie, Farbenlehre), Mytho
logie und Allegorie, W appenkunde.

i o .
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2. Kunstgeschichte im allgemeinen und nach Zeiten: Sam
melwerke, Lexica, Kataloge; Antike Kunstgeschichte, 
Prähistorische Kunst, Mittelalter, Neuzeit (nach Ländern).

3. Kunstgeschichte nach Ländern und Orten.
4 A. Baukunst. Allgemeines. Einzelne Zeiten.
4 B. Baukunst. Gebäudegattungen, Städtebau, Gartenkunst.
5. Bildnerei. Allgemeines. Einzelne Zeiten und Länder.
6. Malerei. Allgemeines. Einzelne Zeiten und Länder. Be

sondere Gattungen der Malerei (Dekoration, Theater, 
Miniatur, Glas, Mosaik, Lack, Silhuetten).

7 A. W erke über Schrift und Druck.
7 B. Künstlerisch ausgestattete Bücher (nach Ländern).
8. Ornament.
9. Kunstgewerbe.

10 A. Möbel und Holzarbeiten.
10 B. Metallarbeiten.
11. Email, Kunsttöpferei, Glas.
12 — 13 Buchbinderei, Weberei, uud Sticherei, Trachten.
14—15 Verschiedene W issenschaften (Gewerbe und Handel, Tech

nologie, Naturwissenschaft, Geschichte, Geographie, 
Bibliographie).

16 — 17 Kataloge. Museen, Privatsammlungen.
Utom denna katalog, som är avsedd att besvara allmänhetens 

förfrågningar ur olika synpunkter, finnas tryckta små häften (10 
band à 25 Pf.) innehållande ett urval av s- k. Hauptwerke inom 
olika områden.

Biblioteket innehåller emellertid icke endast böcker och plansch
verk, utan också stora samlingar av fotografier och ornament- 
stick. Särskilt metoden för de senares konservering erbjuder flera 
intressanta detaljer. Bladen förvaras inom brandsäkra magasins- 
lokaler i enkla men snygga vitmålade skåp, som icke hållas låsta 
enär lokalerna ej äro tillgängliga för allmänheten. Skåpen äro 
icke högre än att man bekvämt kan nå upp till översta hyllan 
utan stege. Hyllorna i skåpen ha en inskärning i mitten för att 
underlätta uttagandet av portföljerna och äro klädda med glättad 
papp (enl. prov) för att m inska slitningen. För det senare ända
målet äro också portföljerna försedda med knappar av metall 
på undersidan.
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De brukliga formaten äro desamma som i Kupferstichkabinett. 
Liksom därstädes har också varje skåpdörr på insidan en förteck
ning över skåpets innehåll.

Avstånden mellan hyllorna i skåpen äro synnerligen små, en
dast 9 cm. och hyllskivornas tjocklek 1 cm. Portföljerna äro näm 
ligen för format A endast 6 och för format B 6 1/2 cm. höga, alltså 
endast hälften av de i Stockholms Nationalmuseum brukliga. 
Härigenom vinnes att portföljerna bliva synnerligen lätthanterliga 
och att ordningen bland de inlagda bladen icke så lätt rubbas. 
Vidare behöva lösa omslagspapper såsom de i N. M. brukliga 
icke användas, utan ersättas de av en skriven förteckning över 
de i portföljen representerade konstnärerna, fästad på kartongens 
insida. En annan icke oväsentlig fördel med dessa portföljer är 
att de äro ofantligt mycket billigare än de i Kupferstichkabinett 
använda, då de i regel icke hava läderrygg utan äro tillverkade 
av papp, trä  och lärft. Färgen är för sticken svartgrön, för hand- 
överklädda teckningar röd; (i Köpenhamn har m an gjort liknande 
portföljer med grå väv). Varje portfölj har ett num mer, som ingår 
i en löpande serie för samtliga föremål i museet.

Uppsättningen av bladen liknar på det hela taget den i Kupfer
stichkabinett brukliga, endast att de här aldrig fastklistras med 
blott 2 sidor utan alltid fästas vid kartongen medelst remsor 
av kinesiskt papper (se prov) och klister utefter alla 4 sidorna. 
Vidare användes den tjockaste kartongen endast för mycket dyrbara 
och sällsynta blad, som också ibland förses med skyddskartonger, 
gelatinpapper eller passepartout. För vanliga blad använder man 
en något tunnare kartong, som har fördelen att vara både billigare 
och mindre skrymmande. Denna konservering torde såväl vad 
uppsättning som portföljer angår kunna rekom m enderas såsom 
både effektiv och relativt ekonomisk — den har också utan större 
förändringar kommit till användning i Köpenhamns Kobherstik- 
samling. Varje portfölj rym m er c:a 50 blad, beroende på kar
tongens olika tjocklek. Prov sändes på portföljer. Kartonger leve
reras av Berliner Satinier-Anstalt.

Över ornamentsticksamlingen finnes en tryckt katalog som dock 
är åtskilliga år gammal och alltså icke fullständig. Man förbe
reder med tiden en ny upplaga.

Fotografisamlingen (c:a 100,000 n:r) är genomgående monterad
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på kartonger med rundade hörn av storleken 32x 4 8  cm. Form atet 
är praktiskt, mera lätthanterligt än det i Kupferstichkabinett an
vända. Färgen på kartongerna är växlande, men m an har nu 
efter mycket experimenterande bcslutit sig för en gråbrun kartong, 
vars kärna häm tas från Amerika och överklädes med tun t papper 
i Berlin, (prov).

För att skydda samlingen för damm har man inrättat skåpens 
lådor på ett särskilt sätt. Fram sidan kan slås ned, och översidan 
är täckt av en träskiva som kan skjutas tillbaka. Portföljerna 
äro därem ot helt enkla pärm ar med band. Det är alltså, i m ot
sats till vad förhållandet är med gravyrsamlingen, lådorna men 
icke portföljerna som äro dammfria. 1 varje portfölj förvaras 30 
ä 35 fotografier. Till orientering i samlingen finnes dels en lapp
katalog över portföljerna med sum m arisk anvisning på de grupper 
av fotografier som i var och en förvaras, dels en inbunden över- 
siktskatalog. Den senare, som står på läsesalens kataloghylla och 
alltså mest användes av publiken, bär titeln:

Katalog der Einzelblätter, Photographien u. A.

Bd. 1. Alfabetisk förteckning på orter, konstnärsnam n och saker, 
allt om vartannat.

Bd. 2. Baukunst. Bildnerei. Malerei. Ornament. Schrift und 
Druck. W appen. Möbel und Holzarbeiten. Metall. Buch- 
bände in Leder. Keramik. Glas. Email. W eberei und
Stickerei. WafTen. Naturstudien.

Förutom  redan näm nda kataloger finnas också sådana över 
japanska handteckningar, över boktryckarkonstens m ästerverk och 
över den till muséet donerade storartade samling som kallas
Freiherrl. von Lipperheide’sche Kostumbibliothek. Den senare
samlingen, som hålles tillgänglig i en särskild lokal, förvaras i 
prydliga skåp av flammig björk. Den om fattar gravyrer, fotogra
fier, färgreproduktioner, böcker m. m. samt även originalm ålningar 
och handteckningar. Tack vare alla dessa samlingar och kataloger 
blir Kunstgewerbemuseums bibliotek i alldeles särskild grad en 
institution för allmänhetens praktiska konststudier.

Dresdens kopparstickskabinett har sina lokaler i Zwinger och för
fogar över 9 rum, vari ingå verkstad, bibliotek och 2 rum  för
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STUDIESALEN I DRESDENS KUPFERSTICIIKABINETT.

tjänstemännen. Institutionen förestås av dr Max Lehrs och är 
synnerligen väl organiserad: i vissa delar kan den fullt ut mäta 
sig med Berlins Kupferstichkabinett, medan den i andra delar 
num era är en smula föråldrad. Detta kabinett var nämligen ett 
av de första som införde moderna konserveringsmetoder.

Stora salen, som är både utställnings- och studiesal, är till 
sina dimensioner som en av skulptursalarna i Stockholms Na
tionalmuseum (se ovanstående fotografi). Längs fönsterväggen löper 
en lång disk, och innanför denna stå 6 st. arbetsbord samt en 
pulpet för vakthavande tjänstem annen vid ena kortväggen. Vid 
innerväggarna stå utställningsskåp, och mellan kolonnerna lägre 
förvaringsskåp. Alla skåp och bord äro utförda av ett ljust träslag 
(ek?). Utställningsskåpen erinra om dem i Berlins Kupferstich
kabinett, men då de äro tidigare, hade m an vid deras förfärdigande 
ännu icke funnit fördelen av att ha dörrytorna precis avpassade 
efter karlongformaten, varav följden blivit att anordnandet av en 
utställning är relativt tidsödande och besvärligt. Däremot äro 
skåpens proportioner kanske väl så tilltalande som i Berlin, lika-
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så deras övre profilering med en pärlstav. Istället för träram ar 
i dörrarna har man liksom i Stockholm vitgul kartong.

Samlingen är indelad efter länder och århundraden. Litografier 
inordnas med träsnitt och kopparstick. Form aten äro desamma 
som de i Berlin brukliga. Monteringen är också densamma, med 
den skillnad att man här mycket ofta använder passepartout och 
tunn kartong, d. v. s. samma slags uppsättning som praktiserats 
i fråga om Carl Larssons, Egron Lundgrens och Albert Eng
ströms handteckningar i N. M. Den har sina fördelar i fråga om 
teckningar, särskilt däruti att bladen bliva väl skyddade utan att 
behöva fästas vid alla kanter (vilket försvårar studiet av vatten
m ärken o. d.), vidare däruti att en billigare kartong kan användas, 
varav visserligen mera åtgår på grund av att den måste vara 
dubbel.

För stämpling av bladen användes lim stämpel, och en liten 
tryckpress. Portföljerna likna dem i Berlins kabinett; inga lösa 
omslagsblad användas inuti. I varje portfölj finnes en tryckt 
lapp av ungefär följande innehåll: »Sedan samtliga blad uttagits
flyttas de efter ordning tillhaka i portföljen utan att vändas».

En praktisk anordning för bladens exponering var en vridbar 
ram ställning på en axel av mässing, prydligare än dylika ställ
ningar vanligtvis äro.

Katalogiseringen är icke alldeles modern. Ursprungligen var 
hela samlingen ordnad efter målare, d. v. s. inventores. Ur denna 
har m an sedan uttagit alla betydande gravörer och har alltså på 
sätt och vis en kvalitetsamling och en depotsamling. Dock hava 
med tiden många obetydliga blad inkom m it även i kvalitetsam 
lingen; de inordnas alfabetiskt med de andra men bliva ej så dyr
bart monterade. För att nu kunna finna sig tillrätta i bägge dessa 
sam lingar har man gjort en katalog som upptager gravör- målare- 
och utgivarenam n i alfabetisk ordning om varandra. Det är en 
lappkatalog som kostat 5 års arbete. Men trots att varje lapp är 
synnerligen utförlig, saknar man en porträttkatalog och likaså en 
sakkatalog. För att underlätta en översikt av samlingen har man 
därem ot en kortfattad, häftad s. k. »Oberflächlicher Standortkata- 
log». Bristen på porträttkatalog söker man avhjälpa med Drugu- 
lin och liknande tryckta arbeten.

Fotografisamlingen är icke på långt när så betydande som de
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i Berlin. Någon bestämmelse om pliktexem plar vid fotografering 
existerar icke heller här.

Kopparstickskabinetlet hålles öppet kl. 9—2.

Hamburgs Kunsthalle, som efter Lichtwarcks död förestås av dr 
Pauly, har också en betydande grafisk avdelning, som förevisades 
mig av dr Börger. Avdelningen förfogar över 3 rum  men får i en 
snart färdig tillbyggnad till muséet vida större utrymme, däribland 
en mycket stor studiesal med överljus och flera rum  för tjänste
männen. I stora salen komma skåpen att inbyggas i väggen.

Gravyrer och träsnitt äro tillsamm ans ordnade efter länder och 
århundraden (dock så att 17 och 18 årh. tagas tillsamman). De 
monteras som i Berlin med stor frikostighet ifråga om tjock kar
tong. Man använder emellertid också en något tunnare kartong 
från en firma i Bremen. Denna kostar 90 Pf. bladet, vartill kom 
mer silkespapper på baksidan som påklistras i muséets verkstad. 
På detta sätt monterade finnas tillsvidare endast formaten A och 
B. Mindre värdefulla stick uppklistras i skruvband på tunna men 
starka blad i två olika format (34x52 och 4 9 x67  cm.). Härtill 
användas som i Berlin klister och pappersrem sor. Bladen fast- 
hållas i ryggen, de m indre med segt papper, de större med lin
neväv.

Alla portföljer äro synnerligen gediget och luxuöst utförda, med 
tjocka rödbruna läderryggar. De förvaras stående.

Eftersom m onteringen ännu icke är fullständigt avslutad förva
ras en del av samlingen i äldre portföljer på tunnare blad i format
37,5 X55,5 cm.

Skåpen där de nyuppsatta sticken förvaras äro utvändigt av 
mahogny och mycket eleganta, men äro icke anordnade för ut
ställning. Varje skåp består av sex avdelningar för stående port
följer; hyllorna äro flyttbara och klädda med skinn. Alla skåp 
hava samma nyckel.

Katalogen över sticken är ordnad efter gravörer. Någon annan 
katalog finnes icke.

Fotografisamlingen förvaras i skåp, vilkas lådor äro inrättade på 
samma sätt som i Berlins Kunstgewerbemuseum. Man har ett
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särskilt skåp för reproduktioner efter handteckningar. Kartong
erna till reproduktioner efter handteckningar äro 3 4 x 5 0  cm. och 
ha avrundade hörn. Fotografier efter m ålningar m. m. äro ord
nade efter skolor och uppsatta på kartong av formatet 32,5X49 
cm. De förvaras i enkla bruna pärm ar med band.

Ehuru det strängt taget icke så mycket vidkommer frågan om 
gravyrsamlingars ordnande, kan jag icke underlåta att med ytter
ligare några ord beröra den förut om näm nda tillbyggnaden till 
Kunsthalle. Här ha nämligen de m odernaste principer i fråga om 
museibyggnad blivit tillämpade, och när den en gång blir fullt 
färdig, kom mer den att stå — icke som ett mönster, ty sådana 
få icke finnas i fråga om så olika organismer som m useer — 
men som ett exempel på den nuvarande museiteknikens stånd
punkt.

Så t. ex. har man för att erhålla ett överljus som icke bländar 
använt sig av lanterniner och därigenom besparat sig bruket av 
velum. Idén är införd av Lichtwarck efter mönster av Christy’s 
auktionslokal i London och har klassicistiska traditioner. Vidare 
finnes ett särskilt auditorium för föredrag med ljusbilder, inne
hållande ett rum  för apparaten bakom duken, varigenom många 
störande moment undvikas.

I expositionslokalerna inlägges trä i väggarna (synligt eller 
osynligt), vari kunna inslås spikar och hakar, så att m an slipper 
använda från taket nedhängande stänger och trådar.

Mycket mera vore att tillägga angående denna nybyggnad, men 
dessa antydningar skola endast tjäna till att påpeka vad den en 
gång skall hava att erbjuda av intresse för fackm ännen, då den 
om några år står färdig.

Köpenhamns Kobb er stiks amling är inhyst i Statens Museum for 
Kunst och förfogar över 2 stora och ett mindre rum, det senare 
för föreståndaren. De stora rum m en äro delade i flera m indre av
delningar. Samlingens nuvarande chef är inspecteur Falk.

Skåp och guldram ar finnas, som äro tecknade av den äldre 
Bindesböll, särskilt de senare av en präktig verkan, tack vare en 
guldfärg som i våra dagar icke kan åstadkommas. Överhuvud är
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den lokala tradition man sökt bevara mycket tilltalande men icke 
efterbildlig. Man har emellertid påbörjat en modernisering av lo
kaler, inventarier och konserveringsmetoder. Rummen och skåpen 
äro nymålade. För att lättare nå upp till skåpens överbyggnad, 
vilket på grund av de sluttande glasm ontrerna är förenat med 
svårighet (modellen erinrar om de fristående skåpen i N. M:s 
gravyrsal) har m an låtit göra en särskild vinkelstege.

Gravyrer och handteckningar m onteras på ny kartong, i det 
närmaste liknande den som användes i Berlin, med den skillnad 
att formatet är 1 cm. smalare och 1/2 cm. högre (38 x 53,5). Priset 
är också billigare, nämligen kr. 1,6 5 å 1,8 0, beroende på tjock
leken, för obearbetat exemptar, d. v. s. utan avrundade kanter och 
silkespapper på ryggsidan. Portföljerna äro ungefär av samma 
modell som i Berlins Kunstgewerbemuseum, men äro överklädda 
med grå väv och ha en stropp i ryggen till utdragning.

Katalogsystemet är en smula föråldrat- Man har ett gammalt 
inventarium  i bokform med några generella uppgifter för varje 
konstnär, hur många blad av honom museet äger o. s. v. Dess
utom har man en icke avslutad kronologisk-historisk sakkatalog, 
samt en porträttkatalog.

Portföljerna för kataloglappar äro emellerlid vida solidare än de 
i N. M. (se prov).

Någon större fotografisamling har man icke: därem ot linnes en 
sådan i Konstakademien.

Härmed är redogörelsen för de under studieresan besökta in
stitutionerna avslutad. Innan jag övergår till att draga slutsatserna 
ur de gjorda erfarenheterna skall jag med några ord beröra frågan 
om det till lokalernas inredning använda materialet. I Tyskland 
brukade man mycket ek, lönn och mahogny, i Köpenhamns Kob- 
berstiksamling voro skåp och hyllor oljemålade. Ett mycket till
talande material, som har fördelen att läm pa sig väl för svenska 
förhållanden, nämligen flammig björk, hade man använt i Hirsch- 
sprungs museum i Köpenhamn. Här funnos skåp och m ontrar 
av björk med eller utan överbyggnad av mässing och glas, vidare 
ram ar till handteckningar av flammig tonad björk med en smal 
m ahognyrand innerst. Detta material står utm ärkt till trycksvärta
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och papper. Till väggbeklädnad hade man väv, något erinrande 
om den grå som använts i Stockholm, men mera brunaktig och 
grövre samt utan glänsande trådar. Ehuru man kan diskutera 
läm pligheten av att, som i Hirschsprungs för övrigt så ovanligt 
välordnade museum, genomgående använda detta material, även 
för interiörer med gammal kabinettskonst och i ständig förbindelse 
med chokladfärg och vitt, så ger det dock en välgörande och 
neutral bakgrund för både oljemålningar och handteckningar.

Slutsatser.

En jämförelse mellan ovannäm nda institutioner och den s. k. 
handtecknings- och gravyravdelningen i Stockholms N ationalm u
seum utfaller tyvärr icke enbart till den senares förmån. I fråga om 
det befintliga m aterialet stå vi visserligen, tack vare längesedan för
gångna släktleds omsorg, alltjämt i främsta ledet, ty den Tessinska 
handteckningssamlingen med sina senare tillökningar är en av 
världens förnämsta, och gravyrernas antal överstiger betydligt 
100,000 .

Men i fråga om samlingarnas konservering och utnyttjande stå 
vi alltjäm t mycket tillbaka, då bristen på tillräckliga medel för
h indrat införandet av genomgripande och omfattande förbättringar. 
Visserligen ha avdelningens båda senaste föreståndare, dr lvruse 
och intendenten Granberg, uträttat erkännansvärt mycket för sam
lingarnas bästa, icke m inst genom tillvaratagandet av tidigare för
bisedda skatter och genom ombesörjandet av en värdig konser
vering för åtminstone de största dyrbarheterna. Dock återstår 
ofantligt mycket att göra, under förutsättning att den ekonomiska 
sidan av saken låter sig ordna. Och i betraktande av de värden 
som stå på spel och den stora nytta för det allm änna som en 
reorganiserad grafisk avdelning i Nationalmuseum skulle medföra 
vill m an gärna hoppas, att statsm akterna icke skulle ställa sig 
avvisande mot ett extra anslagskrav. Först och främst torde det 
dock vara nödvändigt att uppgöra en bestämd plan till avdel
ningens fram tida utveckling, och det är som bidrag till en sådan 
nedanstående förslag skola framställas. 1 vissa fall äro de re-
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former som föreslås mycket lätta att genomföra utan större kost
nader, i andra fall därem ot äro de att uppfatta såsom önskvärda, 
medan det hänskjutes till fram tiden huruvida förhållandena skola 
medgiva deras förverkligande.

Format.

Vilken stor roll formatet spelar i fråga om handteckningar och 
gravyrer har varje m useiman lärt sig inse, om icke förr, så första 
gången han varit med om att anordna en utställning av sådana. 
Nationalmuseum äger nominellt endast 2 format, ett större och 
ett m indre (med undantag för vissa kolossalblad i särskilda port
följer), men i verkligheten är någon sträng enhetlighet i fråga om 
bladens storlek alls icke genomförd. Icke heller finnas några till 
formaten precis avpassade ram ar. Följden blir att anordnandet 
av en ny utställning tager en orimlig tid (ibland ända till 14 
dagar) och ofta nödvändiggör tillkallandet av ett bokbindarebiträde 
för tillskärning av kartonger o. s. v. Att detta i längden icke 
heller blir ekonomiskt är lätt att inse. Det är på grund härav 
som det synes mig av den allra största vikt att muséet för fram
tiden bestämmer sig för vissa format på kartonger och portföljer. 
Dessa format behöva naturligtvis icke nödvändigt vara desamma 
som de i Tyskland brukliga, ehuru de senare äro ganska prak
tiska. Innan något beslut i detta avseende fattas borde i alla 
händelser upplysning inhäm tas angående de format som brukas 
vid franska och engelska muséer, eventuellt också amerikanska. 
Em ellertid förhåller det sig så, att Nationalmuseum  på sätt och 
vis redan har bestäm t sig för åtm instone ett fram tida format, i 
det att de Tessinska handteckningarna undantagslöst bliva upp
satta på kartong av storlek 41,7 x 55,5 cm. (jf. härm ed norm al
formaten i Berlin, 39 x 53, och Köpenhamn, 38 x 53,5 cm.). Vi
dare äro i N. M. de flesta m indre gravyrer och svenska hand- 
teckningar monterade på kartong av ungefär samma bredd som 
den för de Tessinska bladen använda, men av något större höjd, 
närm are bestäm t 41,7 (var. 41,5 å 41,e) x 59,2 cm. Bartschbladen 
ha kartong av 41 x 57,5 cm., till kvaliteten något bättre än den 
vanliga.
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En möjlighet föreligger alltså att reducera samtliga m indre gra
vyrer och handteckningar i N. M. till samma format som det för 
den Tessinska samlingen använda, endast genom avskärande av 
några centimeter på höjden av kartongbladen.

För att finna ytterligare möjligheter till förenkling läm nas här 
en översikt av de vanligaste hittills i N. M. brukliga formaten :

Gamla T essinska.....................    36,5 x 52 cm.
Nya T essin sk a ..........................    41,8 x 55,2 »
Mindre gravyrer och handt. ... 41,5 X 59,3 » med

smärre variationer
Carl Larssons etsningar ......... 44 X 59,7 »
Albert Engströms teckningar ... 44 X 59,3 »
Egron Lundgrens d:o ................ 38,8 X 58,3 »
Zorns etsningar ............ .............. 44 X 60 (59,9) cm.

— G. L.:s d:o i det närmaste.
Scholanders teck n in g ar............ 47,2 X 63 cm. m. fl.

format.
Stora Bartsch ....... ................. 63 X 78 cm.
Lilla B artsch................................. 40,8 (41) x 57,8 cm.
Stora gravyrportföljer... ............ 74 X 108 cm. med

smärre variationer.
Maximalformat, portf................. 106 x 134 cm.
C. L. teckningar ....................... 77 X 62 »

med flera.

För framtiden borde dessa format reduceras till högst 4 nor
malformat, av vilka till de två m insta ständigt funnes passande 
ram ar. Dessutom torde man emellertid vara nödsakad tolerera 
några andra av de förut brukliga formaten såsom specialformat, 
vilka dock medelst passepartout kunde inpassas i de vanliga ra 
m arna.

Eventuella format:

Norm alform at I: 41,5 X 55,5 cm.
Normalformat II: 60 X 80 »
Normalformat III: 74 x 108 » (helst i band för

lättare handtering)
Normalformat IV: 106 x 134 cm. =  Maximalformat.
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Specialf ormat :

Gamla Tessinska formatet: 36,5 x 52 cm. — Inpassas i 
ram ar för N. I med passepartout.

Nya Tessinska formatet: 41,8 x 55,2 cm. — D:o ulan 
passepartout.

Zorns, Engströms och Carl Larssons format: 44 x 60. — 
Inpassas i ram ar för N. II.

Anm. N. I. =  det nu brukliga formatet för mindre gravyrer, för
kortat för att närm a sig det Nya Tessinska formatet. N. II — 
redan befintliga ram ar och närm ast i överensstämmelse med Stora 
Bartsch. N. III =  nu brukliga pärm ar för större gravyrer. N.
IV. =  nuvarande maximalformat. Gamla Tessinska form atet =  de 
gamla Tessinska kartongerna, ett elegant format, vars tradition 
bör bevaras och som läm par sig för t. ex. Sergels bandteckningar. 
Nya Tessinska formatet passar utan svårighet i ram ar för N. I, 
om falsarna göras tillräckligt breda. Zorns format har här satts 
till 44 x 60 såsom norm alm ått, medan det i verkligheten är obe
tydligt kortare (59,o), beroende på att skärningen hos bokbindaren 
utfaller något olika. Det passar även till Albert Engströms teck
ningar och Carl Larssons etsningar.

Samlingens indelning.

Utan tvivel finnas bland de över 100,000 gravyrbladen många 
som ha ett så ringa konstnärligt eller konsthistoriskt värde att 
de aldrig efterfrågas av allmänheten utan snarare störa intrycket av 
samlingen. Någon dyrbarare uppsättning förtjäna dessa naturligt
vis icke. Däremot borde de utan skada kunna utrangeras men 
likväl hållas tillgängliga i ett förråd. Man erhåller på detta sätt 
en kvalitetsamling och en depåsamling, en tudelning som för en 
större institution med fordran på möjligaste fullständighet (som 
t. ex. Berlins Kupferstichkabinett) m åhända skulle synas oveten
skaplig, men som för Stockholms vidkom m ande närm ast torde 
m otsvara det praktiska behovet. Då värdeomdömen i alla hän
delser äro vanskliga att avgiva, borde denna utgallring, som helst 
företages av de tjänstem än som katalogiserat respektive gravyr- 
skolor, icke vara alltför rigorös i avseende på de blad som till-
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låtas kvarstanna i huvudsamlingen. Kataloglapparna till de utgall
rade bladen flyttas icke, men förses med stämpel: Förrådet.

Bartschbladen samm anslås med den övriga samlingen och kata
logiseras med hänvisning till Bartsch, varigenom all närm are be
skrivning blir överflödig.

Den sålunda bildade huvudsamlingen indelas efter skolor och 
århundraden, eventuellt så att som i Ham burg två århundraden 
slås sam m an och alltså 3 avdelningar erhållas: 14- och 1500-talet, 
16- och 1700-talet, 18- och 1900-talet. Härigenom vinnes översikt 
och undvikes att som nu en modern mästare kom mer vid sidan 
av en primitiv. Man kan också tänka sig endast 2 avdelningar 
med skiljegräns år 1800.

Konservering.

De tunga och skrym m ande portföljerna, som till stor del redan 
äro utslitna, utbytas mot mindre och lättare, liknande dem som 
användas i Berlins Kuntgewerbemuseum och Köpenhamns Kobber- 
stiksamling. Färgen behöver dock varken vara grön som i Ber
lin, eller grå som i Köpenhamn (den senare är något ömtålig), 
m an kunde t. ex. använda ett överdrag av blå klot. De gamla 
fula omslagspapperen inuti borttagas; i stället får varje portfölj en 
förteckning på innehållet.

Så småningom genomföres ny montering av alla värdefullare 
blad. För detta ändam ål inhäm tas kostnadsförslag från de svenska 
pappersbruken, på en kartong som liknar den för de Tessinska 
teckningarna använda, men som kan vara något tunnare och billi
gare. Under förutsättning att en sådan montering skulle kosta 
c:a 2 kr. pr blad skulle man med ett årligt anslag av 1,000 kr. 
efter 20 år endast ha färdiga 10,000, d. v. s. 1/12 av hela samlingen. 
Det framgår härav att anslaget helst bör vara större. En god 
m ontering är icke blott nödvändig för bladens konservering utan 
också ett skyddsmedel mot stöld.

Planschverksamlingen.

Gravyrer, handteckningar och planschverk böra helst icke, så
som nu är fallet, förvaras i samma skåp. Man bör i varje fall 
söka att upprätthålla skillnaden mellan en originalavdelning och
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en reproduktions-avdelning, den förra omfattande handteckningar 
och gravyrer, den senare planschverk och fotografier.

Över planschverksamlingen finnes redan en handskriven katalog 
till översikt för allmänheten. Denna som är i bokform, men icke 
alldeles fullständig, bör utvidgas så att den upptager flera arbeten 
och rubriker, varvid eventuellt katalogerna i Berlins Kupferstich- 
kabinett och Kunstgewerbemuseum kunna tjäna till någon led
ning. Då planschverksamlingen flyttas till annan lokal följes 
denna katalog vid inordnandet i skåpen. Härigenom införes ett 
visst system i fråga om samlingens placering, vilket för närvarande 
knappast existerar. Det gamla förrådet av delvis sällsynta äldre 
planschverk i undansättningsrum m et införlivas med huvudsam 
lingen.

Fotografisamlingen.

Nationalmuseum äger enstaka fotografier men ingen större sam
ling av sådana. Dock spela dessa såväl som andra konstnärliga 
reproduktioner i våra dagar en så oerhört stor roll att man med 
lätthet inser vikten av att i Stockholm äga en mera omfattande 
fotografisamling. Berlins Kupferstichkabinett kan uppvisa en kol
lektion på 75,000 blad och Kunstgewerbemuseum i samma stad 
en på 100,000. Utan tillgång till en sådan samling bliva konst
närliga studier både för museimän och andra personer i hög grad 
försvårade.

Det vore därför önskvärt att Nationalmuseum  kunde få ett extra 
anslag, på t. ex. 5,000 kr., till förvärvande av en fotografisamling, 
och därefter årligen 500 kr. till förökande av densamma. Dessa 
summor torde ingalunda vara för högt tilltagna, om man betän
ker huru mycket som åtgår bara till m ontering av bladen. Det 
borde kanske också övervägas, huruvida icke en del av beloppet 
skulle användas till resebidrag till personliga inköp hos vissa större 
utländska fotografi finn or. Samtliga fotografier böra uppsättas på 
kartonger av samma format.

Katalogisering.

Den stora gravörkatalogen i N. M., på vilken flera tjänstem än 
under åtskilliga år nedlagt sitt arbete, är såsom förut näm nt



i fråga om utförlighet överlägsen den som upprättats över gravö- 
rerna i Berlins Kupferstichkabinett. Likaså torde porträttkata
logen och inventariet i N. M. hittills på det hela taget väl hava 
fyllt sina uppgifter. Däremot torde sättet för dessa 3 förteckningars 
förande vara en smula tidsödande. Vidare saknas en inventor- 
katalog och en sak-katalog.

Problem et är alltså, att med användning av de gamla kata
logerna för fram tiden förenkla systemet, så att m an kan använda 
samm a kataloglappar till flera ändamål. Detta låter sig göra, på 
grund därav att gravörkatalogen i själva verket innehåller alla de 
uppgifter som behövas för de andra katalogerna. Att den dess
utom  innehåller åtskilligt mera bör icke vara till någon skada. 
Däremot kunna lapparna till de andra katalogerna vara hu r kort
fattade som helst, endast de giva en hänvisning till finnande av 
bladet. Med ledning av gravörkatalogen skulle man alltså kunna 
uppgöra lappar, som ifall de reproducerades kunde användas till 
inventariet, inventorkatalogen, porträttkatalogen och sakkatalogen. 
De behövde icke innehålla någon närm are beskrivning, utan en
dast: gravörens namn , inventor, bladets titel, inventarienummer och 
»sakord» (se angående de för sakkatalogen nödvändiga slagorden 
v. Logas citerade arbete). För att kopiera dessa uppgifter ur gra
vörkatalogen torde icke behövas särskilt skolad arbetskraft, utan 
bör detta kunna göras av ett skrivbiträde. Enda svårigheten er
bjuda de s. k. »sak-orden», men i regel ingå de i bladets titel 
eller beskrivning och kunna där på ett eller annat sätt utm ärkas. 
I den gamla katalogen kunna t. ex. till underlättande av kopistens 
arbete slagorden understrykas med blyerts, av någon tjänstem an, 
m edan m an för framtiden läm nar en särskild plats för dessa ord 
på lapparna.

Det föreslås alltså, att den gamla gravörkatalogen fortsättes på 
sam m a sätt som förut, med den enda skillnaden att det s. k. sak
ordet utmärkes på lapparna. Dessa lappar bliva de enda som 
skrivas av vederbörande tjänstem än och kunna vara så utförliga 
som varje fall kräver. Med ledning av dessa utföras medelst m a
skinskrivning 3 å 4 andra lappar som användas till inventariet, 
inventor-, sak- och porträttkatalogen (för blad som icke äro por
trätt räcker det med 3 lappar). De lappar som äro afsedda för 
inventariet skrivas på tunt papper och inklistras i bok. De som
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aro avsedda för porträttkatalogen få m åhända uppfodras på ett 
papper av denna katalogs format. De andra lapparna behöva där
emot icke nödvändigt vara av samma format som de gamla kata
logerna, utan kan man v älja ett för skrivm askin passande, gärna 
ett liggande format som i Berlin, vilket läm par sig bäst till in- 
klistring i boken för inventariet.

I fråga om sakkatalogen är ett gott urval bättre än absolut full- 
ständigliet, som f. ö. icke kan uppnås. Ur innehållets synpunkt 
ha landskap, stilleben, studiehuvuden m. m. ytterst litet intresse 
och behöva ej upptagas i sakkatalogen. Vad fram ställningar ur 
Bibeln beträffar, så kan man med hjälp av Detzeks Christliche 
Iconographie besvara de flesta förfrågningar på detta område, och 
behöver alltså icke heller upptaga detta ofantliga material i sak
katalogen. (Man tänke sig t. ex. vilket arbete som skulle erfor
dras bara för att katalogisera alla Madonnabilder).

Enligt Laschitzer och v. Loga borde sakkatalogen indelas i ett 
mycket stort antal underavdelningar. Detta verkar förvirrande 
både vid katalogisering och sökande, därför synes det mig att 
avdelningarnas antal bör begränsas. I regel torde alla ur innehållets 
synpunkt intressanta och eftersökta blad kunna inordnas i kata
logen under nedanstående rubriker:

I. Historiska händelser (efter ort, person eller benämning).
II. Stånd och yrken.

III. Kulturhistoria (seder och bruk).
IV. Skulptur. A, Antik. B, Modern.
V. Arkitektur (efter ortnamn).

VI. Festligheter (bröllop, triumftåg, processioner, tornering 
o. d.).

VII. Mönstra (häxor, djävlar m. m.).
VIII. L itteratur (illustrationer till berömda diktverk).

IX. Allegori, Mytologi.
X. Bokkonst, Spelkort, Exlibris.

XI. Vapen.
XII. Varia.

Dessa kategorier äro bildade efter mönster av Laschitzer och 
v. Loga, men med uteslutande av de m indre viktiga. Listan torde 
ytterligare kunna förkortas, ifall några av dess rubriker överföras
U .



til] en särskild katalog över ornamentsticken. De som upptagils 
torde vara alldeles tillräckliga för det praktiska behovet, åtm in
stone vid ett m indre museum. Någon absolut fullständighet och 
exakthet kan i fråga om en sakkatalog icke uppnås, redan där
för att det personliga omdömet spelar in varje gång det gäller att 
avgöra ur vilken synpunkt ett blad är intressant, vilket slagord 
som bör väljas för detsamma o. s. v. Icke dess m indre kom mer 
allm änheten med så många förfrågningar — en skådespelare vill 
se avbildningar av narrar, en historiker vill ha en bataljm ålning 
o. s. v. — att en sakkatalog, även om den har sina brister, är 
en ytterst värdefull ägodel för ett gravyrkabinett. När den en 
gång blivit upplagd behöves för dess fortsättande icke något större 
arbete, endast tillägget av ett eller ett par ord på varje lapp till 
gravörkatalogen, allt annat sker mekaniskt.

Lokaler och inventarier.

Som förut näm nt hade kopparstickskabinettet i Berlin till sitt 
förfogande 9 rum  förutom verkstadslokaler, det i Dresden 9 incl. 
verkstad, det i Hamburg 3 (i väntan på nybyggnad) och det i 
Köpenhamn likaledes 3 rum. En enkel slutsats säger oss att 
Stockholms handtecknings- och gravyrsamling egentligen icke kan 
bli riktigt väl installerad, förrän den kan disponera över åtm in
stone 3 rum i stället för ett enda som hittills.

Om det vidare vore möjligt att härtill erhålla ett m indre rum  
åt gården eller på vinden, borde detta inredas till bokbinderiverk- 
stad, där en av museets vaktm ästare som vore skolad i bokbin- 
deriarbete kunde utföra en del göromål för vilka nu utomstående 
hantverkare anlitas. Särskilt i fråga om ny montering i stor 
skala kunde en sådan verkstad medföra en betydlig inbesparing 
för muséet.

Då emellertid lokalfrågan för gravyrsamlingens vidkom m ande 
under de närm aste åren endast kan finna en provisorisk lösning 
skall här icke närm are ingås på densamma. Dess rationella ord
nande hör emellertid till! museets viktigaste framtidsperspektiv. 
Som material till inventarier i en blivande utställningssal vore 
det önskvärt att det för grafiska arbeten synnerligen fördelaktiga 
träslaget björk kunde användas.
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Bland mindre rekvisita som behövas böra näm nas ställningar på 
borden, r ull vagn och ny stämpel. För fullständighetens skull kan 
också framhållas önskvärdheten av ett för en grafisk samling mera 
rekom m enderande brevpapper än det nu använda.

Tillgänglighet för allmänheten.

Kopparstickskabinettet i Berlin är öppet kl. 10—3, det i Dresden 
kl. 9—2. På m åndagarna hållas bägge stängda. I Stockholms 
Nationalmuseum äro samtliga avdelningar öppna kl. 10—4, med 
undantag för m åndagar och de mörkaste vinterm ånaderna: på de 
förra är muséet stängt och under de senare^öppet till kl. 3. E r
farenheten har visat att besöken i handtecknings- och gravyrav
delningen mellan kl. 3 och 4 äro försvinnande få, ibland inga 
alls. Då sådana institutioner som Berlins och Dresdens koppar- 
stickskabinett, med deras stora frekvens av allmänheten, hållas 
öppna endast 5 tim m ar om dagen, borde detta vara tillräckligt 
även för gravyravdelningen vid Stockholms Nationalmuseum. Vad 
tjänstem ännen beträffar, så äro de vetenskapsmän, som behöva 
en viss frihet för sina forskningar såväl som till att följa med 
vad som är av intresse på deras område även utanför institutio
nen. Det arbete de kunna utföra på sin fritid kommer även 
muséet tillgodo. Ett museum är icke heller att jäm föra med ett 
vanligt ämbetsverk, och en museiman har många andra förpliktel
ser än den självklara att så mycket som möjligt stå till allm än
hetens tjänst. Dessa synpunkter hava tydligen varit avgörande då 
man i Tyskland, där arbetsintensiteten med rätta anses stå högt, 
fastställt tjänstgöringstiden vid m uséerna till 5 tim mar. Däremot 
hållas konstsam lingarna i regel öppna längre.

De förslag som i det föregående fram ställts äro avgivna med 
reservation för de förbättringar som kunna tänkas införda med 
kännedom  om motsvarande förhållanden vid vissa andra museer 
än de av mig besökta, framför allt The Departm ent of Prints and 
Drawings i British Museum. Sistnäm nda institution har ursprung-



ligen tjänat som mönster för Berlins Kupferstiehkåbinett, ehuru 
det senare emanciperat sig och infört många nyheter, som icke 
funnos hos förebilden. Även torde åtskilligt vara att lära av Cabi- 
net des Estampes i Paris.
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