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Thx KONUNGEN.

Kriget, som under det gångna året sträckt sina förlamande verk
ningar allt vidare omkring, har också på ett högst beklagligt sält in 
verkat häm m ande på ombyggnadsarbetena i Nationalmuseum  genom



fördröjda eller helt uteblivna leveranser från utlandet. Ny- 
daningsarbetena ha därför under hela året fortskridit ined snigelns 
långsam het och tidvis, såsom under sommarens byggnadsstrejk, 
stått fullständigt stilla. Ingendera af de två m ålningssalar i 
översta våningen, vilkas redan våren 1916 påbörjade ombyggande 
jag om näm nde i m in föregående årsberättelse, har ännu kunnat 
öppnas för allmänheten. Men det är m itt hopp att åtm instone 
den ena av dem (avsedd för den modernaste svenska konsten) 
skall kunna öppnas i början av år 1918. Den andra (avsedd för 
den svenska konsten från 16- och 1700-talen) torde kunna full
bordas längre fram på våren. Lanterninen på taket ovanför den 
sistnäm nda salen har till sin grundstomme gjorts färdig under 
år 1917. Tyvärr lämnades det mig icke tillfälle att före arbe
tets påbörjande taga ritningarna till densamma i betraktande. Den 
har m åhända i högre grad än önskligt varit — åtm instone än 
vad jag någonsin önskat — förändrat museets tidigare yttre. 
Möjligt är dock att de detaljer som ännu fattas kunna i viss mån 
modifiera det nuvarande intrycket och åstadkom m a den förbindelse 
m ellan nytt och gammalt, som ögat nu i hög grad saknar. På Natio- 
nalm usei vindar och i de nya trapphusen mot Nybroviken har a r
betet trots alla svårigheter tagit ett stort steg framåt. Konservatorns 
nya atelier står sålunda färdig och torde kom ma att väl motsvara 
sitt ändam ål. Den kan till skillnad från den tidigare ateliern 
användas både sommar och vinter. Den är nämligen försedd 
med centraluppvärm ning och dessutom med nödiga elektriska 
ledningar för kokning m. m. Trapphusen väntas att kunna tagas 
i bruk fram på nyåret, äfven om endast en af de två där befint
liga hissarna, nämligen personhissen, då skall vara färdig. Varu
hissen har ännu ej kunnat beställas. Tavelmagasinet å nordöstra 
vinden har nyinretts. Jag har där låtit uppsätta 16 vridbara 
skärm ar för m ålningar enligt ett nytt, synnerligen praktiskt system. 
Dessa skärm ar tillåta ett mångdubbelt större antal m ålningar i 
magasinet, och samtidigt medge de ett bekvämare handskande med 
tavlorna, något som i hög grad underlättar studier i vinds
magasinen. Ett dylikt studium har hittills, då taflorna stått i 
travar, varit förenat med de största svårigheter och med ständig 
risk för konstverken. Så fort jag kan finna medel därtill skola



liknande skärm ar i tu r och ordning uppsättas även å övriga tavel- 
vindar, där de äro i lika grad av behovet påkallade.

I museets mellanvåning (l tr. upp) har restaureringen av det 
nya tjänstem annarum m et i sydöstra delen av byggnaden fullförts 
vad väggar och tak beträffar och har rum m et tagits i bruk för sitt 
ändamål, fastän den biblioteksinredning, som här är nödvändig, 
ännu saknas. Inredningen av den förra året restaurerade utställ
ningssalen, till vilken 1917 års Riksdag beviljade medel, har under 
året i de viktigaste delarna avslutats. Denna sal med sina lösa 
skärmväggar, som tillåta en mängd förändringar i rum sanordningen 
allt efter utställningarnas behov, har under året varit flitigt i bruk 
för en mängd mycket besökta utställningar.

I denna våning kom m er inom den närm aste tiden att öppnas 
ett renässansrum , där bl. a. en mängd m ärkliga nyförvärv komma 
att visas. Dessutom hoppas jag att i samma våning under år 
1918 ytterligare två helt nyordnade samlingar skola kunna öppnas. 
1917 års Riksdag beviljade nämligen på Eders Kungl. Maj:ts 
proposition till min stora glädje extra anslag såväl till den här- 
städes belägna, i över ett år avstängda antiksam lingens nyordning 
som även till keram iksamlingens nya uppställning. Arbetena på 
dessa nyordningar skola i tu r och ordning igångsättas så snart 
resp. salar nymålats. Tyvärr torde de beviljade anslagen på 
grund av den stora prisstegring, som sedan anslagen beviljades 
ägt rum  på allt hithörande arbete, komma att visa sig otillräckliga.

Som synes av ovanstående redogörelse fortgår om daningen av Na- 
tionalmusei konstavdelning så energiskt som nuvarande tryckta 
tider och omständigheter det medgiva, och man torde kunna säga, 
att densamma trots alla hinder icke hittills fördröjts och antagligen 
icke skall fördröjas i någon allt för hög grad utöver den för den 
första omdaningsperioden fastställda tiden. Bekymmersamt synes 
mig under sådana omständigheter, att alltjäm t inga förberedande åt
gärder vidtagits för en ständigt lika önskvärd snar förflyttning av 
Statens historiska museum från Nationalmuseibyggnadens bottenvå
ning. Inga giltiga planer för ett nytt historiskt museum ha ännu ut
arbetats. Ingen plats för detsamma har m an ens ännu kunnat enas 
om. Jag upprepar åter min företrädares gång på gång uttalade, 
m anande ord: »En snar lösning av frågan om nybyggnad för 
Statens historiska museum är lika oeftergivlig för detta museum
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som för Nationalmuseum», Och jag tillägger denna gång, att 
därest icke inom den närm aste fram tiden något för lösningen av 
denna fråga åtgöres, måste m an på grund av det knappa u t
rym m et i museet om få år ha att vänta ett plötsligt avbräck i 
Nationalmusei konstavdelnings nu så glädjerika utveckling. Detta 
är så mycket mera att befara som de allra sista åren m edfört en 
fullkomligt oväntad och därför oberäknad tillväxt av statens konst
samlingar.

Jag uttalade här ovan min glädje över vissa av 1917 års Riksdag 
på Eders Kungl. Maj:ts nådiga proposition beviljade extra anslag. 
Ännu ett annat på liknande sätt beviljat anslag vill jag här med 
stor tacksam het om näm na, nämligen anslaget till en ny intendent 
inom Nationalmuseum, vilken skall handhava museets depositions- 
verksam het och i samband därmed dess konstnärliga upplysnings
arbete, så att detta må bli på ett helt annat sätt än hittills frukt
bärande för hela landet. Mycket hoppas jag därvidlag på ett 
länge önskat närm are samarbete mellan Nationalmuseum  och 
landsortsm useerna i syfte att befordra de senares snabbare och 
planm ässigare utveckling med därav följande ökade betydelse för 
folkets konstnärliga uppfostran.

x4r 1917 kan vad konstsam lingarnas tillväxt beträffar betraktas 
som ett m ärkesår i museets historia. På initiativ av en av m u
seets gynnare grosshandlaren Axel Beskow bildades i april månad 
ett konsortium  av konstvänner, vilka, sedan Eders Kungl. Maj:t 
läm nat nådigt tillstånd till resan, gåvo mig och intendenten 
Gauffin i uppdrag att jäm te herr Beskow resa till Tyskland 
och Österrike för att, med begagnande av den för Sverige 
gynnsam m a kursen, inköpa konstverk för en större summa. Av 
de sålunda inköpta konstverken skulle Nationalmuseum äga rätt 
a tt före konsortiets medlemm ar utvälja konstverk åt sig till ett 
värde m otsvarande 10 % å hela inköpssum m an. Konstföremål 
inköptes under denna resa till ett värde av 700,000 kronor, va
dan på museets lott kommo konstverk för 70,000 kronor, en



summ a som, när vi tänka på våra vanliga anslag, måste anses 
betydande. Betydande voro också de tre konstverk museet för 
denna summa utvalde: verk av de italienska renässanskonstnärerna 
Pinturicchio och Tintoretto samt av impressionismens banbrytare 
fransmannen Manet. Uppm untrad av denna första resas resultat 
beslöt herr Beskow kort efter hemkomsten i juni månad att söka 
bilda ett nytt konsortium  för en andra resa under liknande villkor 
och till samma länder. I slutet av september var, sedan Eders 
Kungl. Maj:t även nu givit nådigt tillstånd, all k lart för resan, 
vilken också denna gång anträddes av samma tre resenärer. 
Resultatet av denna senare resa kan sägas ha blivit ännu rik
haltigare än av den första, ity att konstverk denna gång inköptes 
för omkr. 1,000,000 kronor. På museets lott kom alltså konstverk 
till ett värde av 100,000 kronor. Museet utvalde åt sig: i första 
rum m et fem utsökt vackra och dyrbara vävda tapeter, vilka ut
fyllde en mycket kännbar lucka inom museets samlingar, och 
vidare 2 franska och 2 engelska m ålningar jäm te två original
teckningar av J. F. Millet, samt till slut: ett renässansskåp och 
en renässansstol. Dessa storartade gåvor till museet ha ännu ej 
hunnit inventarieföras, varför de först nästa år inflyta i inten
denternas redogörelser.

Av det sagda framgår tydligt att de två resorna tillfört statens 
konstsam lingar en enastående rikhaltig och värdefull tillökning 
och ha därför såväl initiativtagaren som samtliga konsortiemed- 
lem m ar gjort sig förtjänta av den varm aste tacksam het från 
museets sida.1

Jag nämnde nyss att museet i sina samlingar saknat vävda 
tapeter av något högre värde. Redan på försommaren 1917 lädes 
emellertid på ett lysande sätt grunden till den blivande tapet- 
samlingen av sällskapet Nationalmusei vänner, som då skänkte 
museet en lika nobel som sällsynt 1500-tals tapet med växt- och 
djurmotiv, värderad till 50,000 kronor. Nationalmusei vänner ha 
därjämte u nd er  år 1917 m ed  k änd  frikostighet ihågkom m it museet

1 Medlemmar i det första konsortiet voro: Ilerrar Cliristoffer Huldt, Sven 
Huldt, Arthur Tliiel, Ernest Tliiel och Gasper Tamm. Medlemmar i det andra 
konsortiet voro: Herrar Martin Aronovitscli, Karl Bergsten, John Collijn, Carl 
Frisk, Ivar Kreuger, Gösta Kyhlbergcr, Nils Persson, Axel Rydén, Henric Tanun. 
Casper Tamm och Knut Tillberg.



med även en mängd andra värdefalla gåvor. Likaså liar Aktiebolaget 
Rukowskis konsthandel på samma sätt som de föregående åren även 
under detta år visat museet stor välvilja, särskilt genom att till det
sam m a donera en av de tre bem ärkta bronsfigurerna av Georg 
Labenwolff, vilka en gång prydde Kronborgs slott i Danm ark. 
De andra två figurerna skänktes samtidigt till museet av bankir 
Alf. Berg och herr C. U. Palm, vilka bägge äro styrelsemedlem
m ar i nyssnäm nda bolag och sedan gammalt trogna gynnare av 
statens konstsam lingar.

Av övriga många enskilda donatorer vill jag här fram hålla 
Fröken Ester Lindahl, som skänkt Nationalmuseum en större 
m ålning av Edv. Bergh samt dessutom i väsentlig mån bidragit 
till realiserandet av den franska utställningen i museet.

Icke endast skulptur- och målningsavdelningarna sam t avdel
ningen för konsthantverk utan även handtecknings- och gravyr
avdelningen ha att uppvisa en storartad tillväxt under det nu 
tilländalupna året. Inom den sistnäm nda avdelningen har bl. a. 
plansehverkssamlingen blivit rikligare gynnad än på många år. 
På min underdåniga begäran framställde Eders Kungl. Maj:t under 
hänvisning till den för Sverige gynnsamma kursen för inköp på 
den utländska bokm arknaden nådig proposition till 1917 års Riks
dag om ett extra bokanslag av 4,000 kronor, varav 3,000 kronor 
redan under år 1917 skulle utbekom mas för inköp av böcker 
och planschverk, medan 1,000 kr. skulle utbetalas först år 1918 
för inbindning av böcker. Anslaget beviljades såsom Eders Kungl. 
Maj:t äskat det. Emellertid hade redan dessförinnan, på inten
denten Gauffins kraftiga initiativ och på det att tiden inte skulle 
försittas, bildats ett konsortium  som med stor beredvillighet lovade 
garantera museet de 4,000 kronorna varigenom alltså de mest 
åtrådda planschverken och böckerna kunde utan dröjsm ål be
ställas. Dessa mecenater — »Nationalmusei bokvänner»1 — visade 
sederm era den stora frikostigheten att, fastän Riksdagen beviljat 
det begärda anslaget, likväl ställa det garanterade beloppet till 
Nationalmusei förfogande, på det att museet skulle kunna under 
de rådande gynnsamma tiderna göra ytterligare inköp av för dess 
samlingar önskvärda planschverk och böcker. Genom denna

1 Herrar Harald Funch, Thorsten Laurin, August Nachmanson, Oscar Hydbeck, 
Erik O. Severin, Henric Tamm och Isaae Westergren.
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stora offervillighet från statens och enskildas sida ha både plansch- 
verkssamlingen i gravyravdelningen och Nationalmusei boksam 
ling, vilka bägge eljest med de vanliga blygsamma årsanslagen 
ökats endast helt obetydligt för varje år, under det sist gångna 
året fått en verkligt storartad accession. Måtte nu bara dessa 
skatter kunna installeras på ett dem värdigt och fram för allt på 
ett praktiskt och betryggande sätt, något som i det skick biblio- 
teksförhållandena inom museet befinna sig i närvarande stund är 
otänkbart. I syfte att åstadkom ma en ny tingens ordning i här 
berörda hänseende har jag i underdånighet hem ställt om nådig 
proposition till 1918 års riksdag angående ett extra anslag till 
inredning av ett nytt tidsenligt biblioteksrum , i vilket såväl bok
samlingens huvudm assa som planschverksamlingen skulle kunna 
inrymmas. Till min stora glädje har också Eders Kungl. Maj:t 
i nåder hörsam m at denna min hemställan.

Under de två här ovan näm nda utländska resorna hade jag 
Eders Kungi. Maj:ts uppdrag icke blott att undersöka konst
m arknaden i Tyskland och Österrike med tanke på event. inköps
möjligheter utan också att i de städer jag besökte taga reda på 
de åtgärder, som i konstm useerna vidtagits för att skydda de dyr
bara konstföremålen mot anfall från luften. Jag får därför här i 
underdånighet anmäla, att jag under de två resorna tillsamman- 
räknade besökt följande städer: Berlin, Dresden, München, Salz
burg, Wien, Buda-Pest, F rankfurt am Main och Düsseldorf. Endast 
i konstmuseerna i München, Frankfurt och Düsseldorf, m. a. o. 
m useerna i de städer, där man redan haft och ännu alltjämt 
fruktade flyganfall, hade de förnämligare konstverken borttagits 
ur samlingarna och magasinerats i där lyckligtvis befintliga s. k. 
»bombfasta» källare under museerna. Samlingarna höllos dock 
öppna för allmänheten, och de borttagna konstverken hade ersatts 
av m indre dyrbara. I m useerna å de övriga orterna, vilka museer 
merendels saknade bombfasta källare, hade redan vid krigets 
början förberedande åtgärder vidtagits för de förnäm sta konst
verkens möjligast snabba inpackning, om kriget närm ade sig, samt 
deras successiva bortsändande till tryggare ort i den m ån detta 
läte sig göra under en stor krigsbrådska och på hotade, överfulla



järnvägar. I fråga om utsikterna för att kunna på sistnäm nda 
sätt rädda hotade konstskatter ur museerna ha de näm nda stä
derna i Tyskland och Österrike ett avgjort företräde framför 
svenska städer, då järnvägarna i dessa länder äro dubbelspåriga 
medan de svenska järnvägarna övervägande äro enspåriga. Vad 
m agasinering av konstverk i s. k. bombfasta källare beträffar fick 
jag i München visshet om att där fanns samma farhågor angående 
denna, som jag tidigare hört uttalats av museimän på andra 
platser, nämligen att de dyrbara målningarna, även om de kunna 
i någon mån anses skyddade för bomber, i stället vid längre 
vistelse i en källare måste anses hotade av ödeläggelse genom 
fukt, m örker och tem peraturväxlingar, hur många försiktighets
åtgärder därem ot (ventilering, väggarnes impregnering, isolering av 
konstverken sinsemellan och från väggar och golv o. s. v.) som 
med tysk grundlighet än må företagas. En i något avseende brist
fällig magasinering måste såsom skydd betraktad anses sämre än 
ingen. Dessa äro de få och föga trösterika upplysningar i ämnet, 
jag varit i tillfälle att skaffa mig under resan.

Av för Nationalmuseum betydelsefulla tilldragelser under året 
vill jag här särskilt fram hålla den stora franska konstutställning 
som där anordnades under m ars och april och som hade en 
verkligt storartad framgång. Till denna utställning hade både 
franska, norska och danska offentliga samlingar samt en mängd 
enskilda konstsam lare i Frankrike, Norge, Danmark och Sverige 
beredvilligt bidragit med synnerligen betydande konstverk, åskåd
liggörande konstutvecklingen från 1800-talets början till dess slut. 
Varje konstverk hade särskilt utvalts av Nationalmusei tjänste
män. Utställningen möjliggjordes genom betydande penningbidrag 
av svenska staten, H. K. H. Prins Eugen, föreningen L’Amitié 
franco-suédoise samt från flera enskilda personer härhem m a och 
i Paris, samtliga om näm nda i den vackra, illustrerade katalog, 
som utgavs för att celebrera denna mer än vanligt storslagna 
uppvisning.

Förutom denna utställning, som vad m ålningarna beträffar var 
förlagd till museets övre våning, medan hand teckningar m. m. 
intogo ett betydande utrymme 1 tr. upp, har jag i museets ny



inredda utställningssal och angränsande rum  anordnat ilera olika 
utställningar. Den mest betydande av dessa var en utställning 
av samtliga under den första resan till Tyskland och Österrike 
inköpta konstverk, vilken hade stor succés och till vilken en 
speciell katalog också utgavs.

I december m ånad 1917 lät jag i utställningssalen anordna en 
m innesutställning över konstnären Johan ChristofTer Boklund född 
1817. Den syntes mig påkallad särskilt med anledning därav att 
Boklund i livstiden under en lång följd av år var Nationalmusei 
intendent — dess första chef.

I fråga om övriga utställningar under året hänvisar jag till den 
utställningsberättelse, som tinnes längre fram i årsberättelsen.

Av under året utkomna nya kataloger över Nationalmusei sam
lingar (samtliga om näm nda i kap. »Katalogarbeten i Nationalmuseum 
under år 1917») önskar jag här framhålla den rik t illustrerade 
katalog över museets italienska handteckningar från 1400- och 
1500-talen, som med understöd av Eders Kungl. Maj:t utgivits av 
professor Osvald Siren och som synes mig vara i alla avseenden 
mönstergill. Tack vare det understöd Eder Kungl. Maj:t lämnade 
hava 50 exemplar av katalogen reserverats för Nationalmuseum.

Innan jag avslutar denna inledning vill jag liär ge uttryck åt 
den stora glädje alla Nationalmusei tjänstem än känt över de vackra 
prov på skandinaviskt samförstånd och samarbete, som under det 
gångna året funnit sitt uttryck i museivärlden och den m useerna 
närstående samlarvärlden, liksom den fått det på andra såväl 
kulturella som politiska områden. Talrikast voro proven under 
den franska utställningen förra våren, vilken tack vare dem fick 
en så sällsynt storartad prägel. Men även sedermera lia vi fått 
mottaga vittnesbörd om detta samförstånd. Sålunda infann sig 
i december månad självmant föreståndaren för antiksamlingen i 
Glyptoteket i Köpenhamn Dr Phil. Frederik Poulsen för att under 
flera dagar utan någon ersättning hjälpa oss med att inom vår 
stora och blandade antiksamling utvälja de verk, som enligt hans 
mening höra företrädesvis uppställas vid antiksamlingens förestående
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nyordning. En kompetentare auktoritet för detta viktiga urval 
torde vi näppeligen ha kunnat finna. Dr Poulsen lovade oss 
samtidigt att även för framtiden bistå oss när helst vi det önska. 
Utan tvivel se vi här en av de redan talrika, vackra frukterna 
av det 1915 på Emil Hannovers initiativ bildade Skandinaviska 
M useumsförbundet, vars stiftande synes inleda en ny aera inom 
det nordiska museumsväsendet. Jag började denna inledning med 
att tala om krigets förlamande inverkan på m useiförhållandena 
härhem m a. Jag är lycklig att kunna avsluta den med denna 
vackra kontrastbild, bilden av ett fredligt, broderligt och liefruk
tande samarbete mellan nordiska män, besjälade var i sin stad 
av samma intresse, men inte längre att betrakta som kortsynta 
konkurrenter utan fastmer som för ett stort, gemensamt kulturellt 
mål samverkande krafter.

Härmed övergår jag till den närm are redogörelse som av de 
olika avdelningscheferna avgivits för samlingarnas tillväxt under 
året.
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Sam i iiig a r n a .

Skulptursamlingen

(avdelningsföreståndare intendent Gauffin) har ökats med 9 nr, 
varav 4 genom köp och 5 genom gåva.

A . Köp.
Febr. 28. Rafael-Rådberg , E ric, svensk, f. 1881:

Gunilla Clason, huvud i svart granit. N. M. nr 1101

Jun i 15. L indberg , J ohan E rik, svensk f. 1873:
Christina Nilsson, medalj i brons. N. M. nr 1102.

Sept. 26. Hanak, Anton , m odärn österrikare:
Bönen. Kvinnofigur i övernaturlig storlek, gips. N.

M. nr 1107.
Okt. 30. Sergel, J ohan T obias, svensk, f. 1740, f  1814:

Porträtt i medaljong av äm betsm annen och författaren 
Kristoffer Bogislaus Zibet, f. 1740, t 1809. gips. N.
M. nr 1109.

B . Gåvor.
April 28. Av J. C. Redin och Maria Redin i testamente:

Sergel, J ohan T obias, svensk, f. 1740, f 1814. 
Hans skola.

Gustaf IV Adolf, porträtt i medaljong, vaxpoussering.
N. M. nr 1106.

Ju li 25. Av bankir Alfred Berg:
L abenw olff, Georg , tysk, y 1585.
Tends, staty i brons, ursprungligen krigsbyte från 

Kronborgs slott. N. M. nr 1103.
» » Av direktör C. U. P a lm :

‘L abenw olff, Georg, tysk, f 1585.



Ju li 25. Tem perantia, staty i brons, ursprungligen krigsbyte 
som föregående. N. M. nr 1104.

» » Av aktiebolaget Bukovvski:
L abenw olff, Georg, tysk, f  1585.
Minerva, staty i brons, ursprungligen krigsbyte som 

föregående. N. M. nr 1105.

Okt. 30. Av herr N. V. Hagström, Råsunda.
Sergel , J ohan T obias, svensk, f. 1740, t  1814. 
Porträtt i medaljong av Karl August Ehrensvärd, f. 

1745, *f 1800, gips. N. M. nr 1108.

Dessutom har under början av året med sam lingarna in
förlivats :

Rafael-Rådberg , E rik, svensk, f. 1881:
Porträttbyst av Georg Göthe, svart granit. N. M. 

nr 1100.

Denna byst hade den 24 oktober 1916 i ej fullt avslutat skick 
överlämnats till Nationalmuseum av ett antal vänner till den 
avbildade men sedermera av konstnären återtagits för utförande 
av en del retuscher. Bystens givare voro:

H. K. H. KRONPRINSEN, H. K. H. Prins EUGEN, Oscar Alm
gren, Knut Andersson, T. J. Arne, Richard och Gerda Bergh, 
Harald Brising, Elsa Broman, John Bottiger, J. G. Clason, Emil 
Ekhoff, R. Enblom, E. G. Folcker, Otto Frödin, Klas och Olga 
Fåhrseus, Axel Gauffin, Bror von Geijer, Knut von Geijer, Olof 
Granberg, C. W. Jaensson, Otto Jan se, Harry A: son Johnson, 
Elvira Kruse, C. R. Lamm, Carl Larsson, Carl G. Laurin, Thorsten 
Laurin, Sigrid Leijonhufvud, Harald Lettström, Andreas Lind
blom, Sune Lindqvist, Greta Looström, Ludvig Looström, Teodor 
Lundberg, Signe Mittag-Leffler, Oscar Montelius, Elna Nordlund, 
Rosa Nordström, C. U. Palm, Henrik Palme, Gregor Paulsson, 
Anna Lisa Petterson, Märta Rehbinder, Agda Reutersköld, Bernard 
Salin, Bror Schnittger,Mimmi Siökrona, Sixten Strömbom, Siri Sör- 
ling, Fredrik Ckson W achtmeister, P. W ahlström , Karl W arburg, 
Erik W ettergren, Hjalm ar W icander och Karl W åhlin.
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T avelsam lingen

(Gauffin) har ökats med 64 nr, därav 17 genom köp och 47 i 
gåva. Av dessa ha med samlingen av m ålningar i olja, tem pera 
eller al fresco i Nationalmuseum införlivats 58 nr, med samlingen 
av miniatyrer, pasteller m. m. 6 nr.

A .  K ö p  *

Jan. 30. B reughkl, P ieter  d . y., llamländare, f. 1564, f  1638: 
Bondbröllop, oljemålning på duk. N. M. nr 2020.

» » Schonrerg T orsten , svensk, f. 1882:
Operam askeraden, oljemålning på papp, sign. Torsten 

Schonberg 1916. N. M. nr 2021.
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Jan. 30. J ohansson , J ohan , svensk , f. 1879:
M idsom m ar, oljem ålning på duk, sign. Joh. Johans

son 16. N. M. nr 2022.

April 28. M unch , E dvard, norrm an, f. 1863:
P ike paa Sengkant, oljem ålning på duk, sign. E. 

Munch. N. M. nr 2052.

» » F agerlin , F erdinand , svensk, f. 1825, y 1907.
Interiör, oljem ålning på trä, sign. Ferd. Fagerlin. 

N. M. nr 2053.

» S kovgaard, P eter  Christian T homsen, dansk, f. 1817, 
t  1875:

L andskapsstudie, oljem ålning på papp. N. M. nr 2054.

» » N ordgren , Anna Christina , svensk, f. 1847, f  1916: 
Interiör, oljem ålning på duk, sign. Anna Nordgren. 

N. M. nr 2055.

Juni 15. N orlind , E rnst , svensk, f. 1877:
F lygande örn, kolteckning ocli akvarell, sign. N. M. 

tavelsam ks kat. Bih. nr 389.

» » Gerle , A ron, svensk, f. 1860:
Porträtt av konstnären Björn A hlgrenson, o ljem ål

ning på duk, sign. A. Gerle. N. M.. nr 2056.
» » Grünew ald , I saac , svensk, f. 1889:

Porträtt a f författarinnan Ulla Bjerne, oljem ålning  
på duk, sign. Isaac Grünewald. N. M. nr 2057.

» » W ilhelmson, Carl W ilhelm , svensk, f. 1866:
R esignation, oljem ålning på duk, sign. G. Wilhelmson. 

N. M. nr 2058.

» » B ergman, O scar, svensk.
Landskap, akvarell, sign. O. Bergman.

Ju li 25. B assano , L eandro , italienare, f. 1557, f  1622.
M ansporträtt, oljem ålning på duk. N. M. nr 2059.1

1 Ovanstående porträtt liar föreningen Nationalmusei Vänner sedermera på 
tyrelsemöte den 14 Febr. 1918 beslutat överlämna som gåva till Naitonalmuseiim.
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Ju li 25. Corot, J ean Ba ptiste , frans ma n, f. 1796, t 1875.
Civita Castellana, oljemålning på duk, stämplad vente 

Corot N. M. nr 2060.

Sepl. 26. O känd mästare, bysantinsk, 1200-talet:
Välsignande Kristus, vaxmålning på trä. N. M. nr 2064.

» » O känd mästare, bysantinsk, början av 1400-talet. 
Korsfästelsen, vaxmålning på trä. N. M. nr 2065.

Okt. 80. T örnå, O scar, svensk, f. 1842, f  1894.
Landskap från Grez-sur-Loing, oljemålning, sign. Oscar 

Törnå, Sepl 1876 Grez sur Loing.

Vinterlandskap från Schedevi, oljemålning, sign. Oscar 
Törnå, Schedevi, Februari 1880] båda m ålningarna ut
förda på samma duk. N. M. nr 2069.

Dec. 29. Masreliez , L ouis A drien , svensk, f. 1747, f  1810: 
Allegorisk fram ställning af Sverige, Finland och krigs

guden Mars, oljemålning på duk, skiss. N. M. nr 2073.

B. G åvor .

Mars 26. Av förste hovintendenten C. L. Bendix i testamente.

» »

E kström, P er , svensk, f. 1844:
Franskt landskap, oljemålning på duk, sign. 80 Ek

ström . N. M. nr 2023.

B irger, H ugo, svensk, f. 1854, f  1887:
Gitano, sittande i ett fönster, oljemålning på trä, 

sign. Birger Granada 82. N. M. nr 2024.
» » Av föreningen Nationalmusei Vänner, med bidrag av 

grosshandlare John Collijn och bankir G. A. Ivy hl berger. 
B irger, H ugo , svensk, f. 1854, t  1887:

I bersån, oljemålning på duk, sign. Birger, étude- 
Paris. N. M. nr 2025.

» » Av samma förening med bidrag av excellensen K. A. 
W allenberg och bruksägaren A. N. Versteegh: 

Sevillaskolan, 1600-talet.
Den helige Hieronymus, oljemålning på duk. N. M.

nr 2026.



April 28. Av J. C. Redin och Maria Redin i testamente:
Molyn, P ieter de , holländare f. 1595, f  1661. 
Landskap med höstack, oljemålning på trä, sign. 

P. Molyn fecit 1660. N. M. nr 2027.

Meulen , Adam F rans van der , flamländare, f. 1632. 
t 1693:

Soldater angripande en täckt resvagn, oljemålning på 
duk, sign. A. F. V. Meulen. N. M. nr 2028.

Mortel , J an , holländare, f. 1670, f  1715:
Frukter, oljemålning på trä, sign. Mortel fecit A:o 

1703. N. M. nr 2029.

F yt, Jan, flamländare, f. 1611, t  1671:
Döda fåglar, oljemålning på duk, sign. Joannes Fyt 

1651. N. M. nr 2030.

H als, D irck, holländare, f. 1600, f  1656:
Sällskap i det fria, oljemålning på trä. N. M. nr 2031.

F rancken, F rans d . y., flamländare, f. 1581, f  1642. 
Drottning utdelande allmosor, oljemålning på koppar , 

sign. Doffranck. N. M. nr 2032.

H oet , Ge r a ld :, holländare, f. 1648, f  1733: 
Jaktnym fer i badet, oljemålning på duk, sign. G. Hoet. 

N. M. nr 2033.

L airesse , Gerard de , flamländare f. 1641, f  1711, i 
hans art.

Karl I av England och Henrietta Maria med alle
goriska figurer. N. M. nr 2034.

Mignon, Abraham, tysk, f. 1640, f  1679:
Frukter, skålar och glas, oljemålning på trä, sign.

A. Mignon f. N. M. nr 2035.

Regemortfr, P etrus J ohannes van, flamländare f. 
1755, f  1830:

Landskap med bondfolk och kor, sign. Regemorter 
1177. N. M. nr 2036.
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April 28. Okänd konstnär, 1700*talet:
Konung Karl XII, bröstbild, oljemålning på duk. N.

M. nr 2037.

E hrenstrahl , D avid Klöcker, tysk-svensk, f. 1629, 
t  1698, tillskriven.

Tre allegoriska figurer bärande Karl XI:s porträtt.
N. M. nr 2038.

Zoll, Kilian, svensk, f. 1818, f  1860:
Svenskt insjölandskap, oljemålning på duk, sign. K. 

Zoll. N. M. nr 2039.
Bondfamilj, interiör, sign. K. Zoll. N. M. nr 2040.

L aureus , Alexander , svensk, f. 1783, f  1823: 
Dryckessällskap, oljemålning på trä, sign. A. Laureus 

pinx 1812. N. M. nr 2041.

Dam som knyter sitt strum peband, oljemålning på 
duk, sign. A. Laureus 1810. N. M. nr 2042.

L arsson , S imon Marcus, svensk, f. 1825, f  1864: 
Sognefjorden, oljemålning på duk, sign. S. M. Larson 

pt 1852. N. M. nr 2043.

Granberg, Rudolf , svensk, f. 1828, f  1903: 
Flodlandskap, oljemålning på duk, sign. R. G. 74. 

N. M. nr 2044.

Anckarsvärd, J ohan August , svensk, f. 1783, t  1874: 
Norskt landskap, oljemålning på duk. N. M. nr 2045.

W ickenberg, P e r , svensk, f. 1812, t  1846:
Kung Rings död, skiss, oljemålning på duk, sign. 

P. W. N. M. nr 2046.

Roos, J ohann H einrich , tysk, f. 1631, f  1685: 
Italienskt landskap med kreatur, oljemålning, sign. 

J. H. Roos 1666. N. M. nr 2047.
» » Av fröken Ester Lindahl:

B ergh , J ohan E dvard , svensk, f. 1828, f  1880: 
Norditalienskt landskap, oljemålning på duk, sign. 

E, Bergh 1866. N. M. nr 2048.
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April 28. Av herr 1. Leijdström genom Föreningen Nationalmu- 
sei Vänner.

Gauguin, P aul, fransman, f. 1848, f  1903.
Dekorativt landskap, oljemålning på trä. N. M.

nr 2049.
Dekorativt landskap, oljemålning på trä. N. M. 

nr 2050.

» » Av konstnärens änka:
P ersson , P etter  Adolf , f. 1862, f 1914.
Mosse, oljemålning på duk, sign. P. A. Persson. N.

M. nr 2051.

» » Av herr M. Månsson:
Okänd svensk konstnär, 1700-talet.
Portrält av Jean Henr. Hästesko, oljemålning på duk.

N. M. nr 2074.

Jun i 15. Av friherre Carl Örnsköld i testamente:
L afrensen , N iklas d . ä., svensk, f. 1698, f  1756: 
Porträtt av landshövding P. A. Örnsköld, f. 1720, t 

1791, gouache på pergament. N. M. tavelsam ks kat. 
Bih. 385.

O känd miniatyrist:
Porträtt av överstelöjtnant Martin Ludvig Örnsköld, 

f. 1725, f  1791, gouache på pergament. N. M. tavel- 
saml:s kat. Bih. 386.

'> » Av överstinnan Charlotta Stierngranat, f. Drufva, i
testam ente:

Okänd konstnär, sv.:
Porträtt av stallm ästare Adam Ferdinand Drufva, f. 

1779, y 1838, pastell. N. M. tavelsamks kat. Bih. nr 387.

Okänd konstnär:
Porträtt av okänd medlem av släkten Drufva, pastell. 

N. M. tavelsamks kat. Bih. nr 388.
B rander , F redrik , svensk, f. 1705, f 1779, i hans art. 
Porträtt av Carl Johan Drufva, f. 1732, f 1817, olje

m ålning på duk. N. M. nr 2075.
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Juni 15. Okänd konstnär:
Porträtt av Helena Margareta Höijer: f. 1750, f  1817, 

oljemålning på duk. N. M. nr 2076.

P asch, U lrica F redrica , svenska, f. 1735, f  1796. 
Porträtt, enligt uppgift föreställande Kristina Solia 

Silfversköld, g. m. C. J. Drufva, oljemålning på duk. 
N. M. nr 2077.

Scheffel , J ohan H enrik , svensk, f. 1690, t  1781. 
Porträtt av Peter Druva, f. 1680, f  1761, oljemålning 

på duk. N. M. nr 2078.

Juli 25. Av H. K. H. Prins Eugen.
D ahl , J ohan Christian , norrm an f. 1788, f  1857. 
Landskap, oljemålning på duk, sign. Dahl 1815. N. 

M. nr 2061.

Sept. 26. Av föreningen Nationalmusei Vänner:
P aulsen , J ulius, dansk, f. 1860.
Dammen, oljemålning på duk, sign. Jul. Paulsen. N. 

M. nr 2062.

D ahl, Mikael, svensk, f. 1656, j  1743:
Porträtt av okänd dam, oljemålning på duk. N. M. 

nr 2063.

» » Av ett konsortium  bestående av bankdirektör S. Huldt, 
disponent Kristoffer Huldt, direktör Ernest Thiel, direk
tör Arthur Thiel och direktör Casper Tam m :

Robusti, J acopo, kallad T intoretto , italienare, f. 
1518, f 1594.

Tre donatorer, oljemålning på duk. N. M. nr 2066.

B etto B iagi, B ernardino di, kallad P inturicchio, 
italienare, f. 1454, f  1513:

Madonna i m andorla, tem peram ålning utförd på in
sidan av en skinnklädd träpärm . N. M. nr 2067.

Manet , E douard , fransman, f. 1832, f  1883:
Parisiska, oljemålning på duk, sign. Manet. N. M. 

nr 2068.
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Nov. 15. Av herr W alter Halvorsen, Paris:
Matisse , H enri, fransman.
M arockanskt landskap, oljemålning på duk, sign. 

Henri Matisse. N. M. nr 2070.

Dec. 29. Av grosshandlare Ivan Traugott:
Okänd konstnär, spansk eller neapolitansk, 1600-talet: 
Tiggare, oljemålning på duk. N. M. nr 2071. 
Gubbe med korg, oljemålning på duk. N. M. nr 2072.

Skulptursamlingen har till följd av om byggnadsarbeten till 
huvudsakliga delar under året varit avstängd.

Inom denna har under året utförts följande arbeten:

Ga u f f in : Inventarieförteckning av under året tillkom na nyförvärv 
och anteckning av depositioner.

Gö t h e : Fortsatt arbete på en med nyare forskningsresultat 
kom pletterad förteckning över Sergels porträttarbeten (byster och 
medaljonger). Såsom bidrag till femtioårsberättelsen utarbetat 
skulptursam lingens historia under denna period.

Ku mlien : Utfört diverse etiketteringsarbete.

Inom målningssamlingen har under året utförts följande arbeten:

Ga u f f in : Inventarieföring av under året tillkom na nyförvärv, 
anteckning angående mottagna och återläm nade depositioner samt 
angående förflyttningar av konstverk inom statens samlingar. Bi
trätt vid ordnandet av följande utställningar inom museet, näm 
ligen: utställning av museets bestånd av tyska målningar, utställ
ningen av fransk 1800-tals konst jäm te katalog till densamma, 
utställningen av museets bestånd av nederländskt m åleri före 
Rubens; utställningen av italienska, nederländska, engelska, franska 
och svenska konstverk inköpta av överintendenten och intendenten 
Gauffin under en resa till Tyskland och Österrike-Ungern maj 
1917 jäm te författande av katalog till densamma samt m innes
utställningen över J E. Boklund. Tillsammans med överintendenten 
företagit två längre inköpsresor till Tyskland och Österrike Ungern
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(maj—juni och oktober—november). Förevisningar av franska 
utställningen-

W e t t e r g r e n : Förevisning av franska utställningen söndagen
den 1 april.

Strömbom: Biträtt under förordnande vid inventarieföringar, 
samt anteckningar av depositioner och förflyttningar. Biträtt vid 
utarbetandet av katalog för utställningen av italienska, nederländska, 
engelska, franska och svenska konstverk utställda i National
m useum  sept. 1917. Märkning av konstverk.

Kumlien: Biträtt vid arbetet på katalogen till franska utställ
ningen, utfört diverse etiketteringsarbeten.

H o p p e : Biträtt med arbetet för tyska och franska utställningarna. 
Författat konstnärsbiograiierna i katalogen till sistnäm nda utställ
ning. Biträtt vid överflyttningen av en del konstverk till Grips- 
holm (se förflyttningar!)

L indblom : Inventarisering, fotografering och ordnande av m u
seets på vindarna förvarade tavelbestånd. Biträtt vid ordnande 
av Brueghel—Aertsen—Bueckeleerutställning. Biträtt vid ord
nande av utställning av museets bestånd av nederländskt måleri 
före Rubens.

Gö t h e : Redigering av den nya (22:dra) upplagan av m indre 
svenska målningskatalogen. Såsom bidrag till femtioårsberättelsen 
författande av tavelsamlingens historia under denna period.

H andteckningssam lingen
(avdelningsföreståndare intendent Paulsson, amanuens: Brising) 
ha r under året ökats med 463 nr. varav 47 genom köp och 416 
genom gåva.

A. Köp.
Mars 26. Kinesisk landskapsmålning, okänd skola. 1 nr.
April 28. Indisk skola, miniatyrmålningar. 37 nr.

Bourdelle, E.: Artemishuvud. 1 nr.
F ahlcrantz, C. J.: Svenska landskap. 5 nr.

Juli 25. Sergel, J. T.: En dansk piga. Tuschteckning. 1 nr. 
Dec. 29. Hagenhofer: Lanskap. Svartkrita. 2 nr,



B. Gåvor.
Mars 26. Av dr F. R. Martin:

Landskaps-, porträtt- och genremålningar av olika 
kinesiska skolor (21) samt 38 handteckningar av konst
närer ur Tosa-skolan, Japan. Omnämnda i årsberättelsen 
för 1916. 59 nr.

» » Av konstvänner 1915:
Josephson, Ernst : Handteckningar, oljefärgsskisser 

och akvareller (78); Hill, Carl: Handteckningar (3). 81 nr.
April 28. Av notarien C. J. Redin och hans maka enl. testamente: 

Oljeskisser av följ. konstnärer: Fahlcrantz, C. J. . 
(28); Fahlcrantz1 skola (23); Perséus (1); Pasch, L. d. y.
(1) ; Cantzler, A. L. (5); Heideken, G. v. (5); Okända
(78). 141 nr.
Handteckningar av följ. konstnärer:

Åkerström, J. (2); Kjellberg, F. (3); Lundgren, E.
(2) ; B illmarck, C. J. (2); Masreliez’ skola (2); L imnell, 
E. (9); D esprez’ skola (2); Sparrgren, L. (1); Martin, 
E. (7); A nkarsvärd, M. G. (7); Cedergren (?) (1); P iranesi, 
G. B., efter (1); Seghers, G. (1); Indisk mästare (1); 
Strömer, J. H. (1); Bergh, Amanda (1); D ardel, F r. v. 
(1); Gagnereaux, efter (1); Andersson, N. (4); E kman, 
R. W . (1); Gabbiani (1); P ipers skola (1); Mörner, Hj . 
(4); E. Martins skola (4); Berchem, N. (1); B erger (1); 
Gellerstedt, A. T. (1); S:t L erche, V. (1); B lommér, 
E. (2); H ebbe, P. B. (1); J. G. L. (2); W ahlbom, C. 
V. A. (1) ; W etterberg, J. A. (2); H olmbergson, F. (2); 
Kindborg, J. (1); Zoll. K. (2); L undgren, P. (2); Ro- 
berg, E. (1); Malmström, J. A. (1); N ordenberg, B. 
J. (1); W aiilbergson, E. (1); L indholm, L. A. (3); v. 
Breda, A. (1); Okända svenskar (34). 128 nr.

Juli 25. Av Överintendenten:
Kreuger, Nils: Affischer. 2 nr.

Sept. 26. Av f. intendenten O. Granberg:
Everdingen, A. v.: Landskap. Laverad teckning; 

N ederländsk mästare, 1500-talet, Rådbråkning, penn
teckning; Kindborg, J.: Landskap, gouache, 3 nr.
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Okt. 30. Av professor Hans Olrik:
Olrik, Henr.: Porträtt av M. E. Winge, blyerts. 1 nr. 

Nov. 15. Av herr W alter Halvorsen, Paris:
Kung-Kai (Kina, Yuang dynastin), landskap med my

tologisk handling. 1 nr.

Gravyrsam lingen
(avdelningsföreståndare intendent Paulsson, am anuenser: Ström 
bom, Hoppe, Lindblom), har under året ökats med 645 nr, varav 
98 genom köp, 546 genom gåva och 1 genom överföring från 
förrådet.

A . K ö p .

Jan . 30. D elfos, A.: Messotintgravyr (1); Senefelder, A.: Le 
general Augerau, Francois de Malherbe, litografier (2); 
H odges, C. M.: Den heliga familjen, Mezzotintgravyr (1).

Febr. 28. B loemaert, Abr., efter: S. Fredericus och S. Bonifacius 
kopparstick (2); Martin, J. F.: Indulgences plenières 
kopparstick före text (1); F resca, S.: Point de conven
tion, La Folie du jour, kopparstick (2). 5 nr.

Mars 26. Rohde, J.: Syende ung Pige. Litografi. 1 nr.
April 28. Kriegsbilderbogen deutscher Künstler I—III: 36 lito

grafier. 3 nr.
B eeh, R. 1914: 12 litografier. 1 nr.
Genin, R.: Figürliche Kompositionen. 20 litografier. 

1 nr.
Okänd nederl. mästare: Kristus som örtagådsman. 

4 états. 4 nr.
B urmeister, G.: Litografi. 1 nr.

Jun i 15. D ebucourt, S. B.: Färggravyer. 2 nr.
» » Dulberg, E.: Sechs Holzschnitte zur Passion. 1 nr.

E bers, H. :Die Opfer. Zehn Steinzeichnungen. 1 nr. 
Munch, E.: Vid stranden, träsnitt (1), Vampyr, lito

grafi (1); Dödscen, litografi (1); Jalouise, litografi (1). 
4 nr.

D ahlstein, A.: Casselische Nebenstunde, gravyer. 
15 nr.

Juli 25.



Sörensen, H.: Litografier. 17 nr.
Henning, G.: Etsningar. 4 nr.
W ollert, ().: Träsnitt. 2 nr.

Aug. 29. Zorn, A .: Etsningar. 5 nr.
Sandels, G.: Litografier (14); Magnusson, G.: Ets

ningar och Litografier (3); Johanson-Thor, E.: Lito- 
grafier (8). 25 nr.

Sept. 26. Hesselbom, O.: Landskap. Etsning. 1 nr.

Okt. 30. Lorrain, Claude: Landskap med hem vändande bo
skapshjord. Etsning. 1 nr.

B. Gåvor.
Jan. 30. Av konstnären Artur Sjögren:

Kongstad, Kristian: Bokillustrationer, träsnitt och vy
kort (14); Gordon-Craig, E.: Scenbilder, etsn. (1), Ellen 
Terry as Ophelia, etsn. (1); N icholson, W., Titelblad, 
träsn. (1), 17 n:r.

» Av Föreningen för grafisk konst:
1916 års blad. Upplaga före skrift. Handsignerad. 

6 nr.
Febr. 28. Av am anuensen Brising:

Delaporte: Litografi. 1 nr.

Av professor G. Nathorst:
H enriquel-Dupont, L.-P. : Porträtt av Alexandre Bron- 

guiart. Etsn. 1 nr.

» » Av civilingenjör J. Lindh:
Affischer i s. k. Rokotryck av nutida svenska konst

närer. 44 nr.
Mars 26. Av herr F. L. Spång:

Rugendas, C.: Akvatintgravyr. 1 nr.
» » Av konstnären:

Boberg, F.: Etsningar. 5 nr.
April 28. Av konstnären:

Boberg, F . : Etsningar. 12 nr.
» * » Av konstnären :

Burmeister, G. 2 gravyer och 1 litografi. 3 nr.
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April 28. Av civilingenjör J. Lindh:
Affischer i Rokotryck av nutida svenska konstnärer. 

3 nr.
» » Av notarien C. J. Rhedin och fru Maria Rhedin enl.

testam ente:
Litografier av följande m ästare: B onnet, Carl

Stefan (2); B illmark, G. J. (5); Björklund, A. (2); 
Cardon, J. E. (3); Cardon, K. O. (1); E kenstedt,
I. (1); Gjöthström och Magnusson, boktryckare (3); 
H amilton, H. A. efter (2); H olmberg, I (2), H olmbergs- 
son, J, (4); Hårdh, A. (boktr.) (1); Kiörboe, K. F. (1); 
Körner M. (6); Mörnér, K. G. H. (6); Salmson, A. J. 
(boktr.) (2); Scheele, C. von (boktr.) (12); Strömer, J. 
H. (12); W ahlbom, J. C. W. (6); W etterling, A. C. (4); 
V ougt, C. F. (2); W eiss, F. (1); Hårdh & Co (boktr.); 
(3); H olm (boktr.) (2); Glimes, F. de, efter (1), Mandel 
P h . H. (boktr.) (1); Meyer & Co. (boktr) (1); S pong 
&  Cardon (1); Okända (14); Kylberg, L. W . (6); F earn- 
ley, efter (1); Sergel, J. T., efter (1); B lackstadius, 
efter (1); Katzler, V. (1); Silker, F. (boktr.) (2); Glück,
G. (2); Sala (boktr.) (1); Arnz & Co (boktr.) (1); H esse 
(boktr.) (1); Chatillan, H. G. (4); V ernet, H. (1); La- 
salle, E. (4); Regnier et Betannier (8); Grenier (1); 
Rigo & Co (boktr.) (2) ; W olter, Chr. (2); D eshays, C. 
(2); T hielly (1); T assaert, O. (1); L afosse (1); Raunheim,
H. (1); Mayer & Sabatier (1); Mayer & Bayol (1); 
Carriere (1); Garnier (1); T irpanne (3); Grevedon, 
H. (1); J ohannot, A. (1); D elpech (2); P aal, J. (1); 
Regniér (1); F érogia, (1); V illaneuve, V. d e  (3); F ar
mentier & Cie (boktr.) (1); V illain (1); H eag (1).

Porträtt i litografi av följande svenska personer (till 
samlingen av Suecana): C. Adlercrantz, S. Adlersparre,
J. G. Sandels, Drottning Desideria, Drottning Josefina, 
Berzelius, Fredrika Bremer, Nils Ericson, Erik Gustaf 
Geijer, Prins Gustaf, Carl XIV Johan (4), Carl XV (2), 
J. G. Qvarnström, Olof Rabenius, A. Retzius, Johan 
Adler Salvius, Esaias Tegnér, Johann Cbristofier Toll, 
Göran W ahlenberg.
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April 28. Porträtt i litografi av följande utländska personer: 
Edouard d’Aubert, Rosina Etheir, Guigot, Kossuth, M:lle 
Mars, Napoleon III, Marie Taglioni, Savary, Le Congrès 
de Paris 1856, Das gelehrte Berlin (3), Deutsche Dichter 
(2), Berühmte Männer der Gegenwart (1).

Kopparstick av följande konstnärer:
Martin, E. (1); Martin, J. F. (2); Cordier, J. A. (6);
F loding, P. (1); T araval, L. G. (1); Gillberg, J. (2);
H eland, M. R. (1); Cardon, J. (1); L auréus, A. (1);
F orsells skola (1); W ahlbom, C. (37); Schlurf (5);
Holmbergson, J. (2); T ollie (?) (2); Martinet, A. (1); 
D esmadryl, N. (1): T houvanin (1); L e V eau (3); L e 
Bas (7); B inet (1); M . . . (1); B osselman (4); Chenu, P. 
(1); Marriage och Chaponnier (1); S ixdeniers (3); 
N oiret (1); Maile (2); Badoureau (1); J azet (1); Girard 
(1); T houvanin (1); H elnan (1); Roémhild (3); Le
grand, P. (5); T urgis, M. V. (2); Beauvarlet (1): 
Prudhon (2); Drevet, P. (1); L oir, A. (1); P orporati 
(1); Geoffroy (2); Godefroy (1); Moitte (t); D eni (1); 
Legrand, A ug. (1); D esmadryl, H. (1); Allais, L. J. (1); 
G. S. *** (1); L armessin, de (1); C* S* (1); Le Bas, 
J. P h. (1); F essard, E. (1); B eljambe, P. (1); V illeneuve 
(1); Lépicié (1); D emarteau (2); L ucien, J. B. (1); 
F illoeud (1); D esplaces, L. (1); B lot, M. (1); H aid, G. 
I. (1); Müller, E. (1); Hertz, J. D. (1); T helot, J. G.
(1) ; L obeck, T. (1); Stadler, F. von (1); Schleich, A.
(2) ; SCHÔNINGER, L. (1); Schultheiss, A. (1): V ogel (1); 
W oollett, W . (1): Green, V. (1); P restel, M. C. (1): 
Young, P. (1); Sandby, P. (1); Scott, J. (1); T omkins, 
Ch . (1); Sandels, Ges. (1); Davey, W . T. (1); P ortbury,
E. J. (1); Bettelini, P. (2); ^Bartolozzi, F. (2); Meadows, 
R. M. (2); E arlom, R. (1); B rower, J. (1); W hessel 
(inv.) (1); Doo, G. (1); P iranesi, G. F. (1); P iranesi, 
G. B. (1); P ellegrini, G. (1) ; Lucchi, A. (3); P olanzani,
F. (1); V olpato, J. (1); F olo, J. (1); Pazzi, Ant . (1); 
Bettelini, P. (2); P itteri, M. (8); Berardi (1); D aman 
(4); Sempas (1); Mulinari (4); Gandolfi (1); Reni, G. (1); 
Romano, G. (3); D avide, G. (3); Morghen, R. (3); Aenea
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April 28. Vico (2); F orssell (3); Gichling (2); Irmingeu (1); 
Schuler (3); Zumpe (1); Setz (1); Barth, C. (1); Cooic 
H. (1); Radclyffe (1); H oubraken (1); V orsterman, L. 
(1); N ordheim (1); W eyer (ex.) (2); J acquemo (2); 
Schwerdegeburt (1); W eber , F. (̂ 1); T eichel (1); H üsse- 
ner, A. (1); E ndner, G. G. (1); Gayer, C. (1); Ruschen- 
yegh (1); B erkowetz (1); Geringius, E. (1); A kne (1); 
Bonneville (1); Muller, C. (1); L e Clerc, S. (1); Meyer 
(1); Collyer (1); Cousins, S. (1); Scheffner (1); R oos,
L. A. (1); L ecomte, Aubry (1); B loemaert, C. (2); F ranco 
(1); W agner (1); Gregorij, F erd. (1); Mitellus, J. (1); 
Cunego, D. (1); Strange, R. (2); L e S ueur, N. (1); 
W agner (1); P icart, B. (1); P restel, M. C. (1); B artsch. 
A. (3); Morenord, R. (1); R yckemans, N. (1); Schmuzer 
(1); D anckertz (1); A veleen, J. v. d . (1); H ackert, Geo 
(1); B unel, M. (1); Coelemams, T. (2); V er Cluys (1);
M. F. E. (1); E gleton, W . H. (1); D emartrais, D. (1); 
Grosch, H. A. (1); Italiensk mästare (2); N ederländska 
mästare (2); T ysk mästafe (2); F ransk mästare (1): 
E ngelsk mästare (2); O kända (8).

Av dessa hava 171 litografier och 130 gravyer för
tecknats i huvudsam lingen . 301 nr.

Juni 15. Av direktör Thorsten Laurin:
Carrière, E.: Litografi (1); Manet, E .: Litografi (1); 

R enoir, A.: Litografi (1); T oulouse-L autrec, H. d e : 
Litografi (1); Steinlen: Litografi (1). 5 nr.

» » Av civilingenjör J. L indh:
Affischer i Roko-tryck av nutida svenska konstnärer. 

4 nr.

» » Av herr S. Aurell, Ö sby:
Cordua, J. d e : Kopparstick i 2 ex. 1 nr.

Ju li 25. Av konstnären:
Grünewald. I: Affisch. Litografi. 1 nr.

Sept. 26. Av hovm arskalken G. Coyet, friherre C. G. Bonde, greve 
A. H am ilton, konsul W . W estrup, konsul Axel Enge- 
ström , dr Carl Sjunneson, direktör Otto Hillerström ,



fru Clara Lachm an, kand. Yngve Tam m, grosshandlare 
J. Sjödahl samt direktör C. Tranchell:

N orlind, E rn st: Etsningar, litografier och en fotografi 
efter pennteckning. 126 nr.

Okt. 30. Av Dagens Nyheter:
135 st. utländska krigsaffischer (ej förtecknade).

» » Av direktör Thorsten Laurin:
Millet, F.: Etsning (1); P isarro, C.: Litografi (1); 

D aubigny, Ch .: Etsning (1); Strang. W. : Etsning (1); P en- 
nel: Etsning (1); W erenskiold, E.: Etsning (1); Meid , 
Hans*. Etsningar (2). 8 nr.

Dec. 29. Av Föreningen för grafisk konst:
1917 års blad. Upplaga före text.
Grafiska arbeten av B ergman, A., F ridell, A., Jo- 

hanson-T hor E., L arson, C., Sahlén, A. och Gellerstedt, 
A. F. 6 nr.

» » Av konsthandlaren H. Heinemann, München:
David, L ugas. Mezzotintgravyr efter Constable. 1 nr.

Dessutom ej förtecknad år 1915:
Av Nya konstgalleriet:

D elaunay-T erk, Sonja: Omslag till katalog. 1 nr. 

Överföring från förrådet:
Mars 26. Meister des E rasmus, tysk mästare, 1400-talet: Bebå- 

delsen. Kopparstick. 1 nr.

Planschverksam lingen
(avdelningsföreståndare intendent Paulsson, am anuens: W åhlin) 
h a r under året ökats med 48 nr, varav 15 genom köp och 33 
genom gåva.

A. Köp.
Jan. 30. F ischer, O.: Das neue Bild, München. 1 nr.
Febr. 28. CÉZANNE-Mappe; GAUGUiN-Mappe; v a n  GoGH-Mappe, 

München u. å. 3 nr.
April 28. Kandinsky: Klänge, München u. å. 1 nr.



82

Juli 25.

Sept. 26.

Okt. 30.

Zeiehiuigen alter Meister in der Kunsthalle zu Bremen, 
hrsg. v. Gustav P auli. Dritter Teil. Frankf. a. M. 
1916. 1 nr.
Zeichnungen aus dem Bezitz der Nationalgallerie, Berlin. 
Hrsg. v. L. J usti. 1 nr.
Kristeller, P.: Die Apokalypse. Älteste Blockbuchaus
gabe, Berlin 1916. 1 nr.
Handzeichnungen Alfred B ethels aus dem königl. Kup
ferstichkabinett zu Dresden. Haft. 1—3. 1 nr.

Stift und Feder.
1917. Haft. 1. 1 nr.

Utg. av Rudolf Schrey. Frankf.

Nov. 15. L a p a u z e , H.: Les pastels de M. Q. de la Tour à Saint- 
Quentin. Préface par Gustave Larroumet. 1 nr.

» » Glück, G.: Les tableaux de Pieter Brueghel le vieux au
Musée impérial à Vienne. Bruxelles 1910. 1 nr.

Dessutom följande fortsättningsverk:
Handzeichnungen alter Meister im Städelsclien Kunst

institut. Haft 20. 1 nr.
Jahresm appe der Gesellschaft für verfielfältigende 

Kunst 1916. 1 nr.

B , Gåvor.
Jan. 30. Av intendenten G. Paulsson:

D elaunay : Illustrerad katalog över konstnärens arbeten 
med en inledningsdikt av Guillaume Appolinaire. Paris 
u. å. 1 nr.

April 28. Av dr. H. Buerghel-Goodwin:
Konstnärsporträtt av Henry Buerghel-Goodwin. 1 nr.

» » Av »Nationalmusei biblioteks vänners» gåvomedel:
Lessing, J.: Die Gewehesammlung des K. Kunst

gewerbemuseums, Berlin 1913. 4 bd.
F alke, O. v.: Kunstgeschichte der Seidenweberei, 

2 bd. Berlin 1913.
Amelung, W .: Die Sculpturen des vatikanischen Mu

seums. 2 bd. text och 2 bd. planscher. Berlin 1903.
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April 28. Lenz, G.: Berliner Porzellan. 2 1x1. Berlin u. a.
Schmitz, PI. Die Glasgemälde des königl. Kunst

gewerbemuseums in Berlin. 2 bd. Berlin 1918.
Gurlitt. C .: Handzeichnungen von W atteau. Berlin 

1909.
Ganz, P. Die Handzeichnungen Hans Holbeins d. y. 

H. 1—21.
Röttinger, H.: Die Holzschnitte des Georg Penes. 

Leipzig 1914.
Kristeller. P .: Die lombardische Graphik der Renais

sance. Berlin 1913.
H eitz, Pa u l : Primitive Holzschnitte. Phnzelbilder des 

XV:ten Jahrhunderts. Strassburg 1913.
L ehrs, Max : Geschichte und kritischer Katalog des 

deutschen, niederländischen und französischen Kupfer
stichs in XV:ten Jahrhundert, Textband I—III, Tafelbd. 
1—III, Wien 1908 15. 11 nr.

Jun i 15. Av desamma:
Meier , A. G. och Graul, R .: Tafeln zur Geschichte der 

Möbelformen. Serie I X. Suppl. serie XI—XII. 20 h. 
Leipz. u. ä.

L essing, J.: Vorbilder aus dem Königl. Kunstgewerbe
museum. H. 1 — 8, 10—12, 15, 17—31, 33. 25 h.

Bode, W .: Die Anfänge der M ajolikakunst in Toskana, 
1 bd. Berlin 1911.

Martin, F. R. : The m iniature painting and painters of 
Persia, India and Turkey from the 5:th to the 18:th 
century. 2 Bd. London 1912.

Meister der Graphik Bd. I, II, III, IV, VI. 5 bd. 9 nr.
Juli 25. Av desamma:

F enollosa, E. F . : Ursprung und lvntvvickelung der 
chinesischen und japanischen Kunst. 2 bd. Leipz. 1913.

Schulz, P h . W .: Die persisch-islamische Miniatur
malerei. 2 bd. Leipz. 1914.

L ehrs, M.: Wenzel von Olmütz. 1 bd. Dresden 1889.
Roraut, A.: L’oeuvre de Corot. 5 bd. Paris 1905.
Kay, W. X Roberts, W .: John  Hoppner. 1 hd. 

London 1914.

3



’Juli 25. Lehrs, M.: Der Meister W . . . .  1 bd. Leipz. 1895.
W ard, H. & Roberts, W .: Romnev. 2 bd. London 

1904.
Graves, A. & Cronin, W. A.: History o fthe  works of 

sir Joshua Reynolds. 4 bd. London 1901— 1904. 8 nr. 
Dec. 29. Av desamma:

S pielmann, M. H.: British portrait painting to the 
opening of the nineteenth century. 2 bd. 1 nr.

» » Av Föreningen för grafisk konst:
1917 års blad, upplaga efter text. 1 nr.

Dessutom följande fortsättningsverk:
Av P. A. Norstedt & Söners förlag:

Boberg, F erd .: Stockholmsbilder från början av 1900- 
talet, Stockholm 1916. 1 nr.

Arbetsberättelse för handtecknings- och gravyrsamlingens 
tjänstemän 1917.

Paulsson har lett arbetet på avdelningen samt skött löpande 
och med accessionen samm anhängande göromåi och studier. 
Har planlagt samtliga på särskilt ställe (sid. 60 IT.) om näm nda 
katalogiseringsarbeten samt å nästa sida om näm nda visnings- 
samlingen. Har anordnat följande tillfälliga utställningar: franska 
handteckningar från 1600- och 1700-talen; fransk grafisk konst 
från 1800- och 1900-talen, bägge ingående i den franska utställ
ningen sam t författat katalogen över dessa senare; die Handzeich- 
nungen Hans Holbeins d. j.: (reproduktioner utgivna av Paul 
Ganz); japanska träsnitt och handteckningar, persiska och indiska 
miniatyrer, kinesiska målningar; utställning av grafiska arbeten 
av E. Munch, A. Renoir, G. Sandels, G. Henning, G. Dulberg och 
R. Genin, handteckningar av Bourdelle, tysk krigsgrafik och m o
derna svenska affischer; utställning av färggravyrer och färgträ
snitt. Har bedrivit vetenskapliga studier av Callots handteck
ningar sam t tyska och nederländska handteckningar från 1500- 
talet. Utfört diverse arbeten i samlingen av italienska handteck
ningar med anledning av utgivandet av Siréns katalog. Förevis
ningar av franska utställningen. Såsom bidrag till fem tioårsberät
telsen författat handtecknings-, gravyr- och planschverksam lingar
nas historia under denna tid.



Wåhlin har sedan maj m ånad fört inventariet över plansch
verksamlingen.

Brising har fortsatt sina studier av Sergels handteckningar.
Strömbom har arbetat på platskatalogen och därvid m edhunnit 

samtliga enl. Bartsch, Le peintre-graveur förvarade gravyrer, sam t
liga gravyrer av större formaten samt de i Siréns katalog upp
tagna italienska handteckningarna, har deltagit i ordnandet av 
ovannäm nda franska utställning och utställningen av Holbeins 
handteckningar, inventariefört vissa delar av accessionerna.

Hoppe har genomgått och delvis anordnat litografi- och träsnitt- 
samlingarna sam t uttagit blad för visningssamlingen, har förtecknat 
gravyrer och litografier i den Rhedinska gåvan samt inventariefört 
dessa, har om ordnat den italienska handteckningssamlingen enligt 
Siréns katalog samt biträtt vid ordnandet av den franska utställ
ningen, utställningen av Holbeins handteckningar sam t utställ
ningar av krigsgrafik och affischer.

Som volontärer ha vid tjänstgjort fil. stud. G. Weng ström under 
juli och augusti m ånader och f il  stud. fröken Dagny Tidemand den 
23 oktober till den 15 december. Den förre har därvid anordnat 
visningssamlingen, portföljerna n:r 18—21, den senare har dels 
b iträtt avdelningsföreståndaren vid anordnande av utställningen 
av färggravyrer och färgträsnitt, dels satt sig in i de olika inom 
avdelningen förekommande göromålen.

I gravyravdelningen ha en hel del arbeten planerats eller igång
satts i avsikt att mera än hittills göra avdelningen tillgänglig för 
en större publik. Det viktigaste av dessa är åtgärder för anord
nande av en s. k. grafisk visningssamling.

Då avdelningens omkr. 100,000 grafiska blad där som på andra 
ställen äro ordnade efter länder och konstnärer i bokstavsordning, 
inses lätt att den i gravyrkonstens historia icke speciellt kunnige 
har föga utsikt att med större utbyte bedriva allm änna konst
närliga studier i samlingen. Den har också övervägande begag
nats av specialforskare och vetenskapsmän. Dess rent konstpeda
gogiska ändam ål har icke kunnat tillgodoses. De allm änna stu
dierna av annan publik än den fackbildade ha inskränkt sig till 
allm änt kända nam n och företeelser, Zorns etsningar, Carl L ars
sons etsningar, Brangwyns, Rem brandts etsningar t. ex. Och vad 
som varit ännu värre, många ha kanske saknat initiativ eller



kunskap att överhuvud taget studera i avdelningen. Det har synts 
mig vara en nödvändighet att få ändring i detta tillstånd och 
göra Nationalmusei gravyravdelning till en brett anlagd studie
institution. Som den jäm te en förbättring av biblioteksförhållandena 
viktigaste åtgärden härför är visningssamlingen att anse.

Denna är en konsthistoriskt ordnad, av ett litet antal represen
tativa blad samm anställd samling av den grafiska konstens u t
veckling från dess början och till innevarande tid. Den är delad 
i 2 delar, en äldre avdelning och en nyare. Den äldre skall bestå 
av c:a 25 portföljer och räcka fram till den nyare konstens 
genombrott, d. v. s. om kring 1830-talet. Den nyare delen är 
betydligt fylligare anlagd och skall innehålla samtliga blad av 
alla de konstnärer som för den nu levande generationen äro 
aktuella. Således även allt museets bestånd av nu levande konst
närer av konstnärlig betydelse. Denna del av samlingen är alltså 
till sin form flytande. I den mån nya konstnärer kom m a till 
och de äldsta generationerna förlora i intresse som förebilder 
och föregångare för den levande konsten, urskiljas och gå an
tingen till huvudsamlingen eller bilda en påbyggnad på visnings- 
samlingens äldre del.

Över visningssamlingen uppgöres en särskilt överskådlig katalog 
för allmänheten.

Jag är övertygad om att efter anordnande av denna samling 
frekvensen i avdelningen kommer att stiga betydligt.

Visningssamlingens äldre del är nu färdig, vad angår själva 
dess sammanställning.

Då det emellertid är nödvändigt att dels på grund av större 
slitning företaga särskilt skyddande m ontering av visningssamlingens 
innehåll, dels alt anskaffa extra portföljer (även de synnerligen slit
starka) är visningssamlingens färdigställande beroende av extra 
penningmedel. Jag har därför sett mig nödsakad att begära 
dessa, och Eders K. M:jt har visat sig behjärta min anhållan 
genom att i nåder framlägga k. proposition för innevarande års 
riksdag om ett extra anslag för gravyrsamlingens konservering å 
25,000 kronor, ur vilket anslag de ovannäm nda medlen skulle 
tagas.



A vdelningen för konsthantverk.

(avdelningsföreståndare intendent Folcker).
Tillökningen under året utgör 191 num m er, av vilka 30 för

värvats genom köp, 161 erhållits i gåva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

•I
1
;
Vid 1916 
års slut.

Tillväxt
1917

1
Summa

i
Keramiska föremål ............................................. 6,06.“> 103 6,166 j
Glas ............................ ............................................... 956 19 975 1
Emalj ...................................................................... .. i 773 — 773 |
Guld oeh silver ..................................................... .. 622 14 636
U r ................................................................................ 377 1 378
Oädla metaller ...................................... ........... . 1,663 13 1,676

1 Möbler, träföremål.................................................... 702 14 716
Elfenben o. d..................................................... ....... 211 13 254
Sten ................. .......................................................... 256 4 260
Textilkonst ........................................... .................... i 1,071 ! 6 1,077

i  Diverse............ ........................................................... 634 4 ; 638
Summa 13,358 191 | 13,549

A .  Inköp.

Jan. 30. Skrivskåp s. k. »Vargueno» på fotställ och med beslag 
av järn. Spanskt. 1500-talet.

» » Pannå i trä med rik t m arketeri s. k. Shiraz-arbete.
Persien 1600-talet.

» » Tekanna av fajans, dekor, blommor i blå camaieu.
Sign. (Marieberg, Elirenreichs period).

» » Kanna av fajans, dekor, bred bordyr i blå camaieu.
Sign. »Stockholm» (Rörstrands äldsta tillverkning.)

Febr. 28. Urna av stenporslin, dekor, oval reliefmedaljong 
med Diomedes; grönflammigt glaserad botten. Sign. 
»Mb. Sten» Marieberg 1770-talet.

» » Spänne i silverliligran på förgylld botten med oäkta
stenar. Epirus.
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Febr. 28 Spänne av förgyllt silver, filigranarbete med turkoser. 
Persiskt.

» » Två st. dekorativa figurer i fajans (dekor, i färger) av
H. Johnova, moderna österrikiska arbeten.

April 28. Två stolar av mahogni, rygg i bandmotiv och rotting
sits. Stäinpl. G. Jacob. Franska. 1700-talets slut.

Maj 10. Två vaser av stenporslin i vitt och guld. Sévres modell 
Sign. »Mb. Sten», Marieberg 1770-talet. (Till in
köpet hade firman Hoving och W inborg bidragit med 
kr. 325).

» » Vas av glas s. k. Graalglas. dekor, i m assan blad i
grönt mot blekviolett botten. Komp. av S. Gate utf. å 
Orrefors* glasbruk.

» » Skål av glas s. k* Graalglas, dekor, bladmotiv, vinrött
och blått. Komp. av S. Gate, utf. å Orrefors’ glas
bruk.

» » Vas av glas, trum petform , slipning i breda facetter,
röktopasfärg. Komp. av S. Gate, utf. å Orrefors’ 
glasbruk.

» » Vas av glas, äggform, slipning i skarpa refflor, m örk violett
färg. Komp. av S. Gate, utf. å Orrefors’ glasbruk. 
(På grund av Konsul John Ekm ans välvilliga till
mötesgående rabatterades 2/3 av inköpssum m an för 
dessa fyra pjeser.)

» » Terrin av fajans, oval, på fyra fotter, dekor, i blå cama-
ieu, Sign. Marieberg. 1765.

Ju li 25. Kakelugnsdekoration, stor cartouche i kakel, rokoko
former, dekor, i blå camaieu 1700-talets mitt.

Aug. 29. Fat av fajans, runt med bordyr och m ittblomma, ro
kokomotiv. (J. E. Rehns mönster) i blå camaieu. 
Sign. Rörstrand 1765.

» » Örhängen, ett par av guld, filigran med äkta perlor i
form av druvklasar. 1800-talets början.

Sept. 26. S. k. Brudkista (cassone) av valnötsträ, rikt profilerad 
form, godronerad och refflad dekor, med vapen
sköld. F lorentinsk. 1500-talet.



Sept. 26. Stegrande häst, fajans, helt svart glacerad. Komp. av 
M. Powolny, modern österrikisk.

» » Skål av glas, komp. av O. Strnad utf. av J. & L. 
Lobmeir, Wien, modern.

» » Pokal av glas, komp. av O. Strnad utf. av J. & L. 
Lobmeir, W ien, modern.

» » Skål av fajans, dekor, blomm or i blå camaieu. Rör
strand, 1760-talet.

s> » Dosa av fajans med bronscharnér, dekor, landskap i 
tusch. Sign. »Stockholm Fahlström».

» » Textilprover (3 nr) turkisk  brokad och broderi från 
1800-talets början.

B. Gåvor.

Jan. 30. Av herr Ivan Traugott, Stockholm:
Fem tallrikar av engelskt stenporslin, 1700-talets 
slut.

» » En tallrik av fajans, dekor, ligurer i färger. Milano. 
1700-talets mitt.

» » Av fru Gundla Guinadius (genom testamente):
Ett berlockur av guld i form av ett äpple med 
emalj och rosenstenar. F ranskt arbete. 1700-talets 
slut.

Mars 26. Av föreningen Nationalmusei vänner:
A ltarduk,broderi i vitt silke på vitt siden med spetsar. 
Spansk. Omkr. 1600.

April 28. Genom testamente av notarien och fru C. J. Redin. 
En samling av i fru Redins dödsbo uttagna konst
föremål. 117 num mer, utgörande konstmobilier, 
keram ik (kinesiskt och europeiskt porslin och fajans), 
glas, arbeten i ädla och oädla metaller, ur, sniderier 
i ben, trä m. m. samt en större samling m ynt och 
medaljer.
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April 28.

Ju li 25.

Aug. 29.

Sept. 26.

Okt. 30.

Dec. 29.

Av kam rer W. Engblom:
Fat av email cloisonné. Japanskt.

Genom testamente av rådm an John av Sandeberg, 
Sundsvall:
Teservis av porslin, best, av 24 pjäser, dekor, i järn- 
rött och tusch med guld. Kina. 1700-talets mitt.

Av fröken Elisabeth Ålander, Rimbo:
Dosa av porslin med bronsscharnér dekor.: djurscener 

(fabler) i färger. Berlin 1700-talets senare del.

Av föreningen Nationalmusei vänner:
Hautelissetapet. (H. 350 B. 270 cm.). Hela pannån 

fylld av ett stort, tistelartat bladverk vari en kalkon
familj, papegojor, snigel, fjäril inom bred ram  av renäs
sansslingor, putti, tritoner, fåglar m. m.

Obekant, antagl. fransk tillverkning, 1500-talets förra 
del.

Av hovintendenten A. Melander genom föreningen 
Nationalmusei vänner:

Två skålar av fajans i helt vit glasyr, den ena en 
triton, den andra två nymfer, uppbärande den ovala 
m usslefonnade skålen. Sign. (Marieberg, Ehrenreichs 
period).

Av föreningen Nationalmusei vänner:
Juvelskrin i grön saffian, rikt dekorerat i guldpress

ning. F ranskt arbete, 1600-talets början.

Av arkitekten E. Strokirk:
Kopp av porslin med svenskt adligt vapen (Rappe). 

Kina. 1700-talets mitt.

Av föreningen Nationalmusei vänner:
Stor skål av fajans i musselmotiv, dekor.: blomm or 

i blå camaieu. Sign. (Marieberg, Ehrenreichs period).

Av herr Ivan Traugott genom föreningen National
musei vänner:

Figurin av porslin: Dam sittande vid sitt arbets
bord. Sign. (Meissen omkr. 1760).
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Figuriner 2, av porslin, am oretter klädda som vatten- 
försäljare resp. fiolspelare. Sign. (Wegelys fabrik Berlin 
1750-talet).

Dec. 29. Av professor K. A. W alter, Göteborg:
Tempelklocka av brons. Kina 1400-talet.

Härtill komma gåvor i kontanta medel, näml. av grosshandl. 
Ivan Traugott, Sthlm, ett belopp av 500 kr. till inköp av keram isk 
litteratur för avdelningens bibliotek.

Av dispaschören Conrad Pineus, Göteborg, ett belopp av 500 
kr. till inköp för avdelningens samlingar.

Arbetet på avdelningen har vid sidan av de löpande ärendena 
huvudsakligen gått ut på den vetenskapliga undersökningen och 
bestäm mandet av föremålen i de olika samlingarna så väl av 
årets accession som tillhörande det äldre beståndet, varvid de 
vunna resultaten antecknats i resp. förteckningar och katalo
ger. Den sedan några år pågående serien av låneutställningar 
från enskilda samlingar har fortsatts och har en specialutställning 
av porslinsfigurer från Wegelys fabrik i Berlin på 1760-talet 
tillhörig herr Ivan Traugott blivit under m ars och april månader 
anordnad. Likaledes har anordnats en tillfällig utställning av 
keram ik m. fl. konstföremål testam enterade till m useet av notarien 
och fru C. J. Redin.

Samlingen av äldre bokbindarstäm plar har ordnats och katalo
giserats av amanuensen Kumlien.

Boksam lingen
(f. intendenten Göthe, Wåhlin). Hela ökningen utgör för året 206 
num mer, varav tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 69, all
män konsthistoria 12, arkitektur 5, skulptur 3, måleri 15, hand
teckning och grafisk konst 10, konsthantverk 8, kataloger, lexika 
och diverse 84.

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

(Berlin), Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst (Haag), 
Ausschuss zur Verteidigung deutscher und katolischer Interessen im 
W eltkriege; Kungl. Ecklesiastikdepartementet, Riksarkivet, Kungl.



k 2

biblioteket, Kungl. akademien för de fria konsterna, Kungl. vitterhets, 
historie och antikvitetsakademien, Kungl. m edicinalstyrelsen, Nor
diska museet, Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Musei- 
mannaföreningen, Svenska slöjdföreningen, Svenska teknologför- 
eningen, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, Sveriges all
m änna konstförening, Föreningen för grafisk konst, redaktionen 
av Ord och Bild; museer och utställningar i Boston, Chicago, 
Cincinnati, Cleveland, Detroit, S:t Louis, Muskegon (Michigan), 
Newyork, Pennsylvania, Philadelphia, Pittsburg, W ashington, 
Gleiwitz, Hamburg, Zürich, Kristiania, Trondhjem , Köbenhavn, 
Lyngby, Göteborg, Malmö; konsthandlarna Müller & C:ie (Amster
dam), R. Lepke, K. E. Henrici (Berlin), Cassirer & Helbing (Ber
lin o. München), W inkel & Magnussen (Köpenhamn), C. G. Boerner 
(Leipzig), Christie (London), H. Thannhauser, H. Helbing (München), 
Bukowski, Hoving & W inborg (Stockholm), Gilhofer & Rausch
burg (Wien), Züricher Kunsthaus m. fl.; bokförläggarna Albert 
Bonnier, bröderna Lagerström, P. A. Norstedt & Söner; författarna 
A. Ambrosiani, A. Baeckström, D. Fryklund, G. Göthe samt tjänste
m än vid Nationalmuseum.

Följande utländska arbeten i konsthistoria ha under året för
värvats :

Tidskrifterna Zeitschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbeblatt, 
Kunst-Chronik, Der Cicerone, Jahrbuch der k. preussischen Kunst
sam mlungen und Amtliche Berichte, Kunst und Künstler, Museumskunde, 
Kunst und Kunsthandwerk, Repertorium für Kunstwissenschaft, Oud 
Holland, Gazette des beaux-arts, Chronique des arts, Les Arts, The 
Burlington Magazine, The Connoiseur, Art in America.

Führer durch die Ausstellung des k. Kupferstichkabinetts (Berlin): 
Das w eibliche Bildniss.
Deutsche und niederländische Holzschnitte.

Hohenzollern Jahrbuch 1916.
M e ie r -G iu k f e , J.: Entwickelungsgeschichte der modernen Kunst. II. 

München 1915.
S a u e r , J.: Die Zerstörung von Kirchen und Kunstdenkmälern an der 

W estfront.
G o e t z , A .: Cher die Pflege von Gemälden. Lübeck u. å. 8:o.
Meier-Gr.efe, J.: Die grossen Engländer. München u. Leipzig 1908. 4:o.
M a l e , E .:  Studien über die deutsche Kunst.
G r a v e s , A.: A dictionary of artists 1760—1893. London 1901. 4:o.
C l e m e n t , C. E. & H u l t o n , L.: Artists of the 19:th C e n tu r y  a n d  their 

works. A h a n d b o o k .  Yol. 1, 2. London 1879. 8:o.



G l a s e r , C.: Zwei Jahrhunderte deutscher Malerei. München 1916. 8:o.
d e  M o n t , P. : La Peinture ancienne au Musée royal des beaux-arts 

d’Anvers. Bruxelles & Paris 1914. 4:o.
v o n  T é r e y , G.: Die Gemaldegallerie des Museums für bildende Künste 

in Budapest. 1 Abt. Budapest 1916. 8:o.
P r e is ig , V. : Zur Teknik der farbigen Radierung und des Farben

kupferstichs. Leipzig 1909. 8:o.
F r ie d l ä n d e r : Der Holzchnitt (Handbücher der k. Museen z u  Berlin).
P o u l s e n  F r .: Delfis arkaiske Skulpturer. Köbenhavn 1917. 8:o .
K u n z , G. F. : Rings for thc finger. Philadelphia & London 1917. 8:o.

I likhet med planschverkssamlingen har boksamlingen kommit 
i åtnjutande såväl av de för bokinköp av riksdagen på extra stat 
anvisade medlen som även av den av enskilda vänner av museets 
boksamling till dess förökande överlämnade penningegåvan.1 In
köpen ‘ för dessa medel hava till större delen ägt rum  under år 
1917 och komma att avslutas under år 1918. De upptogos under 
Planschverksam lingens gåvor.

U rklippssam lingen (W åhlin).

Sedan år 1880 hava i Nationalmuseum  tillvaratagits notiser och 
artiklar rörande konst, som influtit i svenska tidningar, till en 
början ur Stockholms Dagblad samt Post- och Inrikes Tidningar, 
senare även ur Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och tillfäl
ligtvis ur andra tidningar. F rån april 1915 har samlingen u t
vidgats under m edverkan av en härvarande pressbyrå, som an
skaffat urklipp rörande konst ur så gott som alla de svenska 
tidningar, som icke varit å museet tillgängliga. Den sålunda 
åstadkom na samlingen har tidigare förvarats så att tidningsbladen 
bibehållits hela och konstartiklarna m arkerats med rödpenna, 
varefter bladen bundits i datumföljd i årsvolymer. Till åstad
kommande av en större åskådlighet, som blir allt nödvändigare 
ju  mera samlingen växer ut, utklippas num era notiser och artiklar 
och ordnas efter följande för 1916 års utklipp utarbetade skema, 
som i huvudsak kan tilläm pas även för övriga årgångar.

1 Dessa »Nationalmusei Bokvänner» voro följande herrar som med angivna 
summor bidrogo till idéns förverkligande, nämligen :
Disponent Harald Fmich med 500 kr. Transport 2,750 kr.
Direktör Thorsten Laurin 250 » Direktör Erik O. Severin med 250
Direktör Aug. Nachmanson 1,000 Bankdirektör Henric Tamm » 500
Bankdirektör Oscar Rydbeck 1,000 Konsul Isaac Westergren » 500

Transport 2,750 kr. Summa 4,000 kr.



u.
Nationalmuseum.

Ur m useets historia. Årsberättelsen. Museiärenden. Väggmålnings- 
frågan. Nyanordningarna. Gåvor och inköp. Utställningar. Utlåningar. 
Depositioner. Byten. Föreläsningar m. m. Notiser ang. äldre föremål 
i samlingarna. Personalia.

De kungliga slotten.
Livrustkammaren.

Statens historiska museum.
Övriga svenska museer.

S to c k h o lm : Nordiska m useet och Skansen. Storkyrkans silverkam 
mare. Porträttsamlingen å Rådhuset. Etnografiska museet. Martinska 
samlingen.

L a n d s o r te n :  Alsheda. Eslöf. Göteborg (Göteborgs museum, Röhsska 
konstslöjdm useet). Hälsingborg. Jönköping. Kalmar. Karlskrona. 
Kristianstad. Linköping. Lund (Universitetets konstmuseum , Kultur
historiska museet). Malmö. Norrköping. Uddevalla

Enskilda samlingar.
Mälsåkersamlingen. Rexells museum i Yarberg.

Utländska museer.
Kristiania (Konstindustrimuseet). Köpenhamn (Oldnordisk Museum 

Glyptoteket. Berlin (Altes Museum). Paris (Rodins museum).

Konstutställningar i Stockholm.
L il je w a lc h s  k o n s th a ll. Byggnaden. Utställningar av Larsson, Lilje

fors och Zorn, Konstnärsförbundet, 42 konstnärer, finska konstnärer.
Ö vrig a  lo k a le r . Industriutställningen 1866 (jubileum). Arvedson. 

Bergman. Gummesson. Handarbetets vänner. Atelier Handtryck. 
Föreningen för svensk hem slöjd. Ilultberg. Konstakademien. Konst
föreningen. Konstnärshuset. A. b. Konstverk. Nordiska kompaniet. 
Nya konstgalleriet. Varia.

Konstutställningar i Sverige utom Stockholm.
Borås. Falun. Gävle. Göteborg. Helsingborg. Hernösand. Hudiksvall. 

Jönköping. Karlstad. Kristianstad. Linköping. Lund. Malmö. Skelder- 
viken. Sundsvall. Uppsala. Vadstena. Växjö. Örebro. Örnsköldsvik. 
Östersund.

Konstutställningar i utlandet.
Köpenhamn. Bergen. Amerika.

Arkitektur.
Allmänna ämnen. Stockholm och omgivningar (äldre byggnader, nya 

byggnader, byggnader under uppförande, tävlingar och förslag). Sverige 
utom Stockholm (samma indelning). Utlandet.



Sverige. Utlandet.
Skulptur.

Sverige. Utlandet.
Målning.

Handteckning och grafisk konst.
Sverige. Utlandet.

Konsthandtverk.
Keramiska föremål. Glas. Emalj. Guld och silver. Ur. Oädla 

metaller. Möbler. Träföremål. Elfenben o. d. Sten. Textilkonst. 
Bokkonst. Diverse.

Kon st vård
Offentligt understöd. Undervisning. Nämnder oeh föreningar m. m. 

Restaureringar. Lotterier. Stölder, förfalskningar m. m.

Konsthandel.
Auktioner. Annan konsthandel.

Konstforskning.
Föreläsningar. Grävningar m. m.

Konstteori.

Konstlitteratur.
Svenska författare. Utländska författare.

Biografi.
Avlidna (svenskar, före, under året, utlänningar, före, under året). 

Levande (svenskar, utlänningar). Grupper och kotterier m. m.

Till detta arbete, som icke i sin nuvarande omfattning kan ut
föras uteslutande av inom museet tillgängliga arbetskrafter, har 
museet förmånen av frivillig m edverkan av fil. kand. fru Anna



Lam berg Bruun, som för ändam ålet tjänstgjort 6 tim m ar i veckan 
fr. o. m. sistl. november månad-

Det ligger i öppen dag att en system atiskt ordnad samling av 
detta slag, fortsatt år ifrån år, småningom skall kom ma att u t
göra ett allt värdefullare arkiv för konststudiet och särskilt studiet 
av den svenska konsten, varför det vore önskvärt att så snart 
ske kan särskilda medel för dess upprätthållande kunde beredas 
och dess fortsättande sålunda betryggas.

D epositioner och flyttningar. 
Skulptur- och målerisamlingarna.

A. Deponerade i Nationalmuseum.

Jan. 30. Av direktör R. Öländer:
J oachim B ueckeleer: Fisktorg,oljemålning. Återlämnad.

» » Av friherre Gösta Åkerhielm:
P ieter  B reughel  d . y.: Besöket i arrendegården, olje

målning. Återlämnad.

Febr. 28. Av bankdirektör Sven Huldt:
S ir J oshua Rey n o ld s: Euphrosyne, oljemålning.

» » Av Östra Ryds församling:
L ucas Cranach d . ä.: Porträtt av D:r Philip Melancli- 

ton, oljemålning. Återlämnad.

» » Av ingenjör Carl Robert Lamm, Näsby:
A lbrecht D urer , tillskriven: Porträtt av ung m an i 

plymagerad hatt, oljemålning. Återlämnad.
B artholom/Eus Zettblom: Kristushuvud, oljemålning. 

Återlämnad.

Av Kungl. Riksmuseum:
W ilhelm Ku h n e r t : Vilddjursliv i Afrika. Återläm

nad.

Mars 16 Av Kungl. Husgerådskam maren och de Kungliga Konst
samlingarna, Nycarlsbergs Glyptotek i Köpenhamn, 
Danska statens Museum for Kunst, Kunstindustrim u- 
seet i Köpenhamn, Nationalgalleriet i Kristiania, Mu-



seet i Rouen, Ii. K. Ii. Prins Eugen, herr Klas Fåhrseus, 
bankdirektör Ernest Thiel, ingenjör Carl Robert Lamm, 
direktör Thorsten Laurin, herr Carl G. Laurin, herr 1. 
Leijdström, konsul Hj. W icander, konstnären Anton 
Genberg, dispaschör Conrad Pineus, monsieur Alphonse 
Kann, m onsieur P. Gallimard, m onsieur Alfr. Beurde- 
ley, monsieur Andre Schöller, m onsieur G. Petitdidier, 
monsieur Henri Lapauze, m onsieur A. Vollard, statsrå
det W ilh. Hansen, herr Chr. Tetzen-Lund, direktör 
Karl Madsen, direktör Emil Hannover, fru Mario Krohn, 
m ålaren Th. Philipsen, overretssagforer K. Levysohn, 
fru ministerinde Due och direktör Halfdan Roede:

108 oljemålningar och skulpturer, ingående i den ut
ställning av Fransk Konst som under m ars och april 
avhölls i Nationalmuseum och över vilken tryckt för
teckning finnes bilagd nam nprotokoll av den 26 mars. 
Återlämnade.

Mars 20 Av K. H. K. Kronprinsen:
Auguste Ro d in : Hondré Balzac, bronshuvud. Mask 

av japansk skådespelerska, brons.
» » Av minister de Castro Feijo:

Louis E ugène B o u d in : Marin, oljemålning.
Camille Corot: Landskap, oljemålning.

» Av skeppsredare J. B. Stang, Kristiania.
Auguste R enoir: Badande flicka.
Samtliga dessa ingingo i den ovannäm nda franska 

utställningen. Återlämnade.
•> » Av professor Osvald Sirén.

D omenico Campagnola: Landskap med figurer, olje
målning.

Jun i 15. Av professor Osvald Sirén.
D omenico de P a r is: Madonnan med barnet, statyett 

i lera.
» » Av konstnären Gunnar Börjesson:

J ohn B örjesson: Tröst, statygrupp.
Sept. 16. Av ett konsortium  bestående av bankdirektör Sven 

Huldt, disponent Kristoffer Huldt, direktör Ernest Thiel,



Sept.

48

Okt.

»

»

Dec.

16. direktör Arthur Thiel och direktör Casper Tam m : 58 
stycken m ålningar och 1 skulptur, tillhörande itali
enska, nederländska, engelska, franska och svenska 
skolorna, inköpta av överintendenten och intendenten 
Gauffin under en för ändam ålet företagen resa till 
Tyskland och Österrike under maj och juni. Åter
lämnade, med undantag, dels av de den 26 sept, skänkta 
tre m ålningarna (se Tavelsamlingen, Gåvorî), dels av 
följande:

E ugène Bo u d in : Hamnen i Fécamps, oljemålning.
Gustave Co u r b e t : Porträtt, oljemålning, och
Claude Mo n e t : Utsikt över havet, oljemålning.

30. Av friherre Conrad Falkenberg, Lagmansö:
P eder  Balk e : Landskap från Finnm arken, oljemål

ning.
D avid Richter d . ä .: Porträtt. Återlämnad.

» Av herr A. Milliers stärbhus.
Kopia efter Tizians Danae i Neapels museum, u t

förd av engelsk konstnär på slutet av 1700-talet. Åter
lämnad.

» Av Ludgo kyrkoråd:
H enrik Münnickhofen: Fyra stycken porträtt, olje

målningar.

9. Av Kungl. Husgerådskammaren, Stockholms Högskola, 
Akademien f. de fria Konsterna, Lunds universitets 
Konstmuseum, arkitekt H- Boklund, fru Isabella Malm
berg, f. Boklund, ingenjör J. Boklund, fru Cecilia Ba- 
chér, f. Boklund, fru Blenda Lundström , f. Boklund, fru 
Thyra Grafström, f. Boklund, professor Oscar Björck, 
fru Thérèse Boberg, fru Hilma Marcus, överstinnan 
Kilman, direktör O. Torell, fru Tekla Nygren, greve
G. von Rosen, fru Michaelson och fru Anna Grumme: 
33 m ålningar av J. C. Boklund och 1 av N. O. Blom- 
mér, till den i museet under december m ånad anord
nade minnesutställningen över Johan Christoffer Bok
lund, f. 1817, f  1880. Återlämnade.
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B. Deponerade från Nationalmuseum.

Jan. 15. Till Riksdagshuset:
B runo L il je f o r s: H avstrutar, oljemålning. N. M. nr 

1949.
Anders Zo r n : M usikalisk familj, oljemålning. N. M. 

nr 1950.
Olof Ar b o r eliu s: Vinterbild, oljemålning. N. M. 

nr 1951.
Karl N ordström: Säby-Tjörn, oljemålning. N. M.

nr 1953.
Gösta von H en n in g s: En som m arnatt, oljemålning. 

N. M. nr 1954.
E ugène J a n sso n : Riddarfjärden, oljemålning. N. M. 

nr 1955.
Karl T rägårdh: Får i ladugård, oljemålning. N. M. 

nr 1957.
P er E kström: Franskt landskap, oljemålning. N. M. 

nr 1958.
E rik W er en skiold : Flykten genom skogen, oljemål

ning. N. M. nr 1959.
Nils Kr e u g e r : Vårafton, oljemålning. N. M. nr

1960.
Carl L a r sso n : Till en liten vira, oljemålning. N. 

M. nr 1961.
O tto H olmström: Visby stadsm ur, oljemålning. N. 

M. nr 1962.
Carl F redrik v . Saltza: Stilleben, oljemålning. N. 

M. nr 1963.
Carl W ilhelm son: Öde strand, oljemålning. N. M. 

nr 1964.
Densamme: I utkanten av Göteborg, oljemålning. N. 

M. nr 1965.
P eter  Scnou: Allvar, oljemålning. N. M. nr 1967. 
Krister H olbö: Sommarafton, oljemålning. N. M. nr 

1968.
J ulius P a u l s e n : Trädet, oljemålning. N. M. nr 1969. 
Robert T hegerström : Dammen, oljemålning. N. M. 

nr 1970.
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Jan. 15. Densamme: Landskap med ovädersmoln, oljemålning, 
N. M. nr 1971.

D ensam m e: Som marlandskap, oljemålning. N. M. nr 
1972.

Alfred  W ahlberg: Landskap, motiv från Ronneby. 
N. M. nr 1973.

Densamme: Vid havsstranden, oljemålning. N. M. 
n r 1974.

V iggo J o h a n sen : Kvarnen, oljemålning. N. M. nr 
1976.

Densamme: Konfirmander, oljemålning. N. M. nr 1977.
Densamme: Landskap med kvarn, oljemålning. N. M. 

nr 1978.
Carl W ilhelmson: Två flickor, oljemålning. N. M. 

nr 1979.
F ritz L indström: Plogad åker, oljemålning. N. M. 

nr 1980.
Densamme: Visby stadsm ur, oljemålning. N. M. nr 

1981.
Densamme: Visby, oljemålning. N. M. nr 1982.
Densamme: En by, oljemålning. N. M. nr 1983.
A rthur D ouglas P epper c or n: Engelskt som m ar

landskap, oljemålning. N. M. nr 1984.
Okänd engelsk konstnär: Tre hästar, oljemålning. N. 

M. nr 1985.
J ames Ch a r les: Bypolitikern, oljemålning. N. M. 

n r 1986.
P. F. P o o le : Cordelias död, oljemålning. N. M. nr 

1987.
J ulius P a u lsen : Tidig morgon vid havsstranden,

oljemålning. N. M. nr 1988.
E lias P e t e r s e n : Lampljus, oljemålning. N. M. nr 

1989.
N ils H olsö e : Fönstret, oljemålning. N. M. nr 1990.
V iggo P e d e r s e n : Bondgård under Håkulla, oljem ål

ning. N. M nr 1991,
Richard B e r g h : Parklandskap, oljemålning. N. M. 

nr 1992.



Jan. 15. R. T hegerström : Slättlandskap, oljemålning. N. M. 
nr 1993.

Carl W ilhelmson: Väderkvarnen, oljemålning. N. 
M. n r 1994.

Carl L a r sso n : Söndag, akvarell. N. M. tavelsamks 
kat. bili. n r 376.

Axel Sjörerg: M ånskenslandskap, akvarell. N. M. 
tavelsamks kat. bih. nr 377.

Carl W ilhelmson: Höstmorgon, akvarell. N. M. 
tavelsamks kat. bih. nr 378.

Lars T eodor B illing: Schweitzerlandskap, oljemål
ning. N. M. nr 2012.

Samtidigt ha från Drottningholm till Riksdagshuset 
förflyttats och där deponerats:

E rik W ahlbergson: Porträtt av G. af W etterstedt, 
oljemålning. C. XV nr 226.

Densamme: Porträtt av B. B. von Plåten, oljemål
ning. C. XV nr 235.

Densamme: Porträtt av C. D. Skogman, oljemålning.
C. XV nr 245.

Densamme: Porträtt av G. Poppius, oljemålning. C. 
XV nr 246.

Densamme: Porträtt av Glas Fleming, oljemålning. 
C. XV nr 247.

Densamme: Porträtt av J. A. Lindblom, oljemålning.
C. XV nr 248.

Densamme: Porträtt av J. Wegelin, oljemålning. C. 
XV nr 249.

Densamme: Porträtt av Lars Olson, oljemålning. C. 
XV nr 250.

Febr. 28. Till länsresidenset i Växiö:
J an van H uchtenburg: Ryttarestrid, oljemålning. N. 

M. nr 289.
Mars 26. Till norska Konstutställningen i Liljewalchs konsthall: 

Axel Rev o ld : Apaclier, oljemålning. N. M. n r 1908. 
Återlämnad.

E rik W er en skiold : Porträtt av Frithiof Nansen,
oljemålning. N. M. nr 1936. Återlämnad.
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Sept. 26. Till m innesutställningen över J. C. Boklund (1817
1880) anordnad i Malmö av Konstföreningen för södra 
Sverige.

J. C. B oklund: Rådplägning under 30-åriga kriget, 
oljemålning. N. M. nr 1199.

Densamme: Carl X Gustav och en ung krigare, olje
målning. N. M. nr 1200.

Båda f. n. deponerade i Lunds universitets konst
museum.

Densamme: Karls Klint, utsikt från Edsviken, olje
målning. C. XV nr 39-

Magasinerad å Ulriksdals slott.
Densamme: Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna, 

oljemålning. C. XV nr 35.
Densamme: Porträtt av trädgårdsm ästare H. Schieck, 

oljemålning. N. M. nr 1350.
Båda magasinerade i Nationalmuseum, samt
Densamme: Tyrolerskyltar efter målskjutning, olje

målning. N. M. nr 939.
Samtliga målningar återlämnade.

Okt. 30. Till överkom m endantens expedition på Kungl. Slottet.
Co u r to is: Bataljstycke, oljemålning. N. M. nr 788.
D irk  H a l s : S ä llsk ap  i det fria, o ljem å ln in g . N . M. 

nr 2013.
Anckarsvärd: Nordiskt landskap, oljemålning. N. 

M. nr 2045.
J. H. Roos: Italienskt landskap, oljemålning. N. M. 

nr 2047.
A. F. van der  Meulen: Soldater angripa en resvagn, 

oljemålning. N. M. nr 2048.

Nov. 8. Till Lutherutställningen i Kungl. Biblioteket:
L ucas Cranach d . ä .: Porträtt av Hans Luther, olje

målning. N. M. nr 255.
Densamme: Porträtt av Margareta Luther, oljemål

ning. N. M. nr 256.



Jan. 29. Från Gripsholm till Nationalmuseum  ha tillfälligt över
flyttats:

Grph. nr 1192. Prinsessa av Mecklenburg-Strelitz, 
oljemålning av G. D. Matthieu. Återflyttad.

Aug. 29. Från Gripsholm till Nationalmuseum ha tillfälligt över
flyttats:

Nr 212, Margareta Charlotta Raab, f. Hårleman, olje
m ålning av G. Desmarées.

Nr 706: Johan Peringsköld, oljemålning av J. Klop
pe r .

1209 : Obekant dam, oljemålning av P ierre  Subleyras.

» » Till Gripsholm från Nationalmuseum  ha överförts:
Govaert F linck: H errporträtt, oljemålning. N. M. 

nr 460.
Rembrandt H armensz von Ru n , kopia efter: Rem- 

b randt som officer. N. M. nr 346.
Okänd konstnär: Porträtt av fru Krakou, oljemål

ning. N. M. förr. nr 255.
» » Giovanni B attista Ga u l l i: Porträtt av påven Alexan

der VII, oljemålning. N* M. n r 86.
D iego R odriguez de S ilva y Velazquez , kopia  

efter: Porträtt av påven Innocentius X, oljemålning. 
N. M. nr 763.

Okänd konstnär: Porträtt av prinsessan Hedvig Sofia, 
oljemålning. N. M. förr. n r 49.

Okänd konstnär: Porträtt av drottning Ulrika Eleo
nora d. y., oljemålning. N. M. förr. nr 50.

L orens P asch i>. y.: Porträtt av Drottning Lovisa 
Ulrika, oljemålning. C. XV nr 63.

Gustaf L u n d ber g : Porträtt av konung Gustav III.
P er Krafft d . ä .: Porträtt av konung Gustav IV 

Adolf, oljemålning. N. M. nr 1003.
J ohan H enrik Sc h e f f e l : Porträ tt av Salomon Schüt

zer, oljemålning. N. M. förr. nr 249.

Följande förflyttningar ha inom statens konstsamlingar ägt rum.



Aug. 29. Densamme: Porträtt av Peter Drufva, oljemålning. N.
M. nr 2078.

Jabob B jörck: Porträtt av drottning Lovisa Ulrika, 
oljemålning. N. M. förr. n r 35-

L orens P asch d . y .: Porträtt av riksrådet Axel Ar- 
nell, oljemålning. N. M. förr. nr 341.

D avid R ichter: H errporträtt, oljemålning. N. M.
nr 1009.

U lrika P asch: Porträtt av fru Engel Hellman, olje
målning. N. M. nr 1632.

Densamma: Porträtt av Kristina Sofia Drufva, f. Silf- 
verskiöld, oljemålning. N. M. nr 2077.

Okänd konstnär: Porträtt av stallm ästare Adam F. 
Drufva, pastell. N. M. tavelsamks kat. bih. n r 387.

Okänd konstnär: Porträtt av okänd medlem av fa
miljen Drufva, pastell. N. M. tavelsamks kat- bih. nr 
388.

Okänd konstnär: Porträtt av Helena Margareta Höijer, 
oljemålning. N. M. nr 2076.

F redrik B rander , i hans art: Porträtt av Carl Jo 
han Drufva, oljemålning. N. M. nr 2075.

Okänd konstnär: Porträtt av Jean Henrik Hästesko, 
oljemålning. N. M. nr 2074.

P er H ör ber g : Självporträtt, oljemålning.
Densamme: Konstnärens maka.
J ohan B lackstadius: Kopia av Alexander Roslins 

självporträtt i Uffizierna, oljemålning. N. M. förr. n r 3.
J onas F o r sslu n d : Porträtt av fru Adolfina Lovisa 

W allqvist. f. Schutzercrantz, pastell. N. M. förr. n r 252. 
Kr . T homas: Porträtt av G. Peringer, oljemålning.

N. M. 1108.
E lias Ma r t in : Porträtt av C. M. Bellman, oljemål

ning. N. M. nr 1497.
(Tillfälligt återflyttat till Nationalmuseum.)
L u k a s  v o n  B r e d a : Självporträtt, oljemålning. N. M. 

förr. nr 175.
Densamme: Porträtt av fru Buckholtz, oljemålning. 

N. M. nr 280.
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Aug. 29. Densamme: Porträ tt av Lorens von Breda, oljemål
ning. N. M. nr 1465.

P hilipp  v a n  D yck: Porträtt av W ilhelm av Hessen 
Cassel, oljemålning. N. M. nr 417.

D avid v . Kr a f f t : Porträtt av Carl Fredrik, hertig 
av Holstein, oljemålning. N. M. nr 1094.

Arnold B o o n e n : Porträtt av tre m edlemm ar av lin
set Nassau, gruppbild, oljemålning. N. M.

Okänd konstnär: Porträtt av hertiginnan av Biron, 
oljemålning.

Rafael  Me n g s : Porträtt av påven Clemens VIII, 
oljemålning. N. M. n r 276.

Amalia L in d eg r en : Porträtt av drottning Lovisa, 
oljemålning. N. M. nr 1188.

Densamma: Porträtt av kronprinsessan Lovisa, olje
målning. N. M. nr 1189.

C. F. v o n  B r e d a : Självporträtt, oljemålning. N. M. 
nr 176.

Densamme: Porträtt av Lukas von Breda, oljemål
ning. N. M. nr 177.

Densamme: Porträtt av Charles de Geer, oljemålning. 
Jakob och Johannes fattigvårds dep.

P er Krafft d . y .: Porträtt av handlanden Bendix, 
oljemålning. N. M. förr. n r 182.

Berggren: Porträtt av fru Krutmeijer, f. von Schéele, 
oljemålning. K. M. nr 1095.

B rummer: Dam porträtt.
Okänd konstnär: Porträtt av N. J. O. Blommér,

oljemålning. N. M. förr. nr 162.
J. P. Södermark: Porträtt av v. HartmansdorfT, olje

målning. N. M. nr 1374.
Densamme: Porträtt av bataljonsläkaren Carl Lind

hagen, oljemålning. N. M. förr. nr 253.
Louis A s h e r : Porträtt av Jenny Lind, oljemålning. 

N. M. nr 1610.
U no T r o il i: Porträtt av överstinnan A. L. Lager- 

hielm, f. af Geijerstam, oljemålning. N. M. nr 1475.
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Aug. 29. Densamme: Porträtt av teaterdirektör Edvard Stjern- 
ström, oljemålning. N. M. nr 1674.

J ohan Gustaf Sandberg: Självporträtt, oljemålning, 
N. M. nr 1643.

Densamme: Porträtt av justitierådinnan Nyblseus:
oljemålning. N. M. förr. nr 180.

Roos af Hjelm sater: Damporträtt.
E dvard P er se u s: Porträtt av bildhuggaren Fr. Kjell

berg.
St e v e r : Porträtt av W. W ohlfart, oljemålning. N. 

M. förr. nr 102.
A lexander Ca ba n el: Porträtt av Kristina Nilsson 

som Ofelia, oljemålning. N. M. nr 1631.
E gron L u n d g r en: Självporträtt oljemålning.
E lisabeth  Ke y s e r : Självporträtt, oljemålning. N.

M. nr 1541.
E mil Ö sterman: Porträtt av Eduard Rosenberg, olje

målning. N. M. nr 1573.
J ohan V ilhelm Ge r t n e r : Porträtt av F redrik  VII, 

oljemålning. N. M. nr 1278.
» » Till Gripsholm ha återförts följande m ålningar ur

Gripsliolms samlingar som varit deponerade i Natio
nalm useum:

P er Krafft d . ä .: Henrik av Trolle, Gripsholm nr 
1672.

Densamme: Gustav IV Adolf som barn. Grph. nr 
1690.

Jacob B jörck, kopia efter Lundberg: Carl Gustav 
Tessin. Grph. nr 1003.

G. D. Matthieu: Prinsessan av Mecklenburk-Strelitz. 
Grph. nr 1192.

Okänd konstnär: Fredrik I av Preussen. Grph. nr 
1105.

C. F. von B r e d a : K. H. Posse. Grph. nr 1657. 
Från Drottningholms slott till Kungliga Slottet, Stock
holm.

W etter lin g : Alexander Clemens i Slaget vid Den
ne witz. C. XV nr 307.
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Aug. 29. D en sa m m e : N ord arm én s b iv u a k  före slaget v id  Gross- 
b eeren . C. XV nr 308.

D en sa m m e: S v en sk a  tru p p er storm a  stad sp orten  i 
L eip zig . G. XV nr 309.

D en sa m m e: K on u n g  Karl X IV  J o h a n s  b esö k  vid  
B ergs s lu ssa r  år 1819 u n d er p å g å en d e k an a larb eten . 
G. XV nr 310.

Ce d e r h o l m , A xel  F r e d r ik : K on u n g  Karl XIV J o 
h a n s h y lln in g . G. XV nr 416.

B e n n e t , C a r l  S t e f a n : K on u n g  Karl X IV  J o h a n s  
h y lln in g  år 1818. C. XV nr 10.

D en sa m m e: A vtäck an d et av  K on un g Karl X IV  J o 
h an s ry ttarstod  1854.

D a h lstr ö m , Carl A n d r e a s : Ö vergån gen  av  R h e n d . 
4 ju li 1796 o ch  in tagan d et av  B en sd orf. G. XV nr 52.

M ars 26.

H andtecknings- och gravyrsam lingen.

D e p o s i t i o n e r  i N a t i o n a l m u s e u m .

Av dr. F . R. M artin.
S jä lvp orträtt av  B eh zad , P ersien  1500-talet. M ans- 

porträtt, K ina 700-talet.
12 st. ja p a n sk a  sk izzb ö ck er . 14 nr.

» » Av o lik a  p erson er:
69 nr av  h a n d teck n in g a r  o ch  gravyrer in g å en d e i 

den  fran sk a  u tstä lln in g en . Aterg. 28/ 4.

Jan . 30.

A vdelningen för konsthandtverk.

T ill p ro v in sia llä k a ren  A. G y llen creu tz ’ arv in gar h ar åter 
stä llts  en  av  h o n o m  28/ 41 1908 d ep on erad  s ilv er p o k a l i 
form  av  v äd erk varn . H o llä n d sk , 1900-talet.

M ars 26. A v h err Ivan  T rau gott:
E n  sa m lin g  ligu rin er  av  W eg e ly p o r s lin  (B erlin  1750- 

ta let) 43 st. för u tstä lln in g , återst. efter d ess slu t 26. 
A pril.



58

Mars 2(5. Av löjtnant Örtengren:
En samling persiska kakelfragment. 1200— 1400-

talen. 21 st.

Mars 14. Av Kungl. Husgerådskam m aren:
4 st. hautelissetapeter med scener ur »Don Quixote» 

(les Gobelins Paris), för utställning: återst. efter dennas 
slut. 20 April.

Aug. 29. Till Örebro museum har såsom deposition överläm nats: 
Ett praktskrin, på sin tid hedersgåva till generaldi

rektör Troilius (jfr Kungl. Brev d. 6 juli).

Sept. 2(5. Av ett konsortium  av konstnärer:
Ett antal konstföremål, 7 nr för utställning, återst. 

efter dennas slut, 18 Nov.

U tställn ingar inom  sam lingarna.

Följande utställningar hava under året inom de olika avdel
ningarna anordnats:

Inom skulptur- och målningssamlingen:

fr. 20 jan .— 10 aug. i utställningssalen: Nationalmusei samtliga 
tyska m ålningar (1400—1800-talet) jäm te träskulpturer.

fr. 20 jan .—5 m ars i andra kabinettet invid utställningssalen: 
m ålningar (och teckningar) av Ernst Josephson från hans sjuk
dom stid (Nationalmusei egendom).

fr. 20 jan .—5 mars i nya tjänstem annarum m et: m ålningar av 
Pieter Brueghel d. y., Pieter Aertsen och Joachim  Bueckeleer, 
dels ur Nationalmusei samlingar, dels deposition (se dito!)

fr. 19 m ars—19 april i svenska åttiotals-salen, kupolsalen och 
övre trapphallen: utställning av fransk 1800-talskonst, (se dep.!)

fr. 28 aug.— 1 sept. i salen för tillfälliga utställningar: National
musei bestånd av nederländskt måleri före Rubens.

fr. 21 sept.— 14 okt. i salen för tillfälliga utställningar, nya 
tjänstem annarum m et jäm te förbindande korridor: en samling av 
italienska, nederländska, engelska, franska och svenska konstverk 
inköpta av överintendenten och intendenten Gauffin under en
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för ändamålet företagen resa till Tyskland och Österrike-Ungern, 
(se dep.!)

fr. 15 dec. —31 dec. i salen för tillfälliga utställningar: m innes
utställning över J. C. Boklund, (se dep.!)

I gravyrsalen:
Äldre tyska gravyer 31 dec. 1916— 11 m ars 1917.
Franska handteckningar 19 m ars— 12 maj
Modern fransk grafik 19 rnars—22 april
Reproduktioner efter Holbeins handteckningar 19 m aj— 1 okt.
Färggravyer och färgträsnitt 1 nov.—31 dec.

Dessutom öppnades den 19 maj i utställningssalen och an
gränsande rum utställning av följande a rb e ten :

1. Indo-persiska miniatyrer.

2. Kinesiska och japanska målningar.

3. Japanska färgträsnitt.
4. Litografier av Gösta Sandels; etsningar av Gerhard 

Henning. Handteckningar och grafik av Edv. Muncli, 
Bourdelle, Manet, Renior, Robert Genin, Dulberg.

5. Tysk krigsgrafik.

6. Moderna svenska affischer.

Samtliga utom de japanska färgträsnitten nyförvärv.

Inom avdelningen för konsthantverk.
26 m ars—26 april. En samling figuriner och grupper av 

W egelyporslin (Berlin 1750-talet) tillhörig herr Ivan Traugott 
Stockholm. (Depositioner).

28 april till årets slut. Den till museet testam enterade Redinska 
samlingen: äldre konsthantverk (keramik, glas, metallarbeten,
sniderier m. m.).

—20 april. Fyra stora Hautelissetapeter med scener ur 
Don Quixote; les Gobelins Paris; tillhöriga K. Husgerådskam- 
m aren (se depositioner).

26 sept.— 18 nov. E tt antal konstföremål. (Italienska kistor, 
persisk fajans m. m.) tillhörande ett konsortium  av konstvänner.
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U nder året utgivna katalogarbeten  vid N ationalm usei
konstsam lingar.

Skulptur- och målning sav delning en.

Förteckning över oljefärgstavlor samt m ålningar i kritor och 
vattenfärg. Tjuguandra upplagan 84 sid. Utarbetad av G. Göthe.

Fransk konst från 1800-talet. Utställd i Nationalmuseum 1917. 
62 sid. omslagsvignett och 14 ill. Utarbetad av Axel Gauffin och 
Ragnar Hoppe. Med förord av Richard Bergh och Axel Gauffin.

Italienska, nederländska, engelska, franska och svenska konst
verk. Utställda i Nationalmuseum sept. 1917, 27 sid. 4 ill. Ut
arbetad av Axel Gauffin och Sixten Strömbom.

Gripsholms slott. Officiell vägledning utarbetad av överinten- 
denten L. Looström och intendenten E. G. Folcker. Ny upplaga.

H andtecknings- och gravyravdelningen.

Det förnäm sta av årets katalogiseringsarbeten rörande National
musei handteckningssainling är professor Osvald Siréns på nya 
forskningar stödda verk över museets italienska handteckningar. 
Detta arbete utgavs från trycket under titeln Italienska handteck
ningar från 1400- och 1500-talen. Catalogue raisonné.

Inom gravyravdelningen ha synnerligen viktiga katalogiserings
arbeten igångsatts.

1. Platskatalog. Denna katalogs uppgift är att angiva huru 
många arbeten samlingen äger av en konstnär och var dessa för
varas. Den är således ett slags överskådligt huvudinventarium . 
Platskataloglappen, som är av styv, blå kartong har vidstående 
utseende och storlek (uppgifterna inom parentes äro förklaringar 
till förkortningarna). Dess system är med några förändringar 
häm tat från Berlins Kupferstickkabinett.

2. Invenior-, sak- och porträttkataloger. Genom det sinnrika 
katalogsystem, som begagnas i Berlins Kupferstickkabinett kunna 
med ringa besvär samtliga kataloglappar förfärdigas på samma 
gång. Varje kataloglapp innehåller i tre kolum ner alla nöd-



Sk.
(S k o la )

Namn

f. (född) d. (död)

(P e r s o n a lu p p ly s n in g a r  d ä  tr y c k ta  så d a n a  s a k n a s ). 

Kat. (K a ta lo g  enl. v ilk en  k o n s tn ä re n  ä r  k a ta lo g is e ra d )

I. Cx (F o rm a t /, a n ta l g r a v y r e r ) (fö rv a r in g  sp  \

T ( » » ^ trä sn itt) »

L ( » » » lito g ra fier ) »

H ( » » » h a n d  teck n in g  ar) »

II. G ( T) II, » g r a v y r e r ) »

T ( » » » tr ä sn itt) »

L ( » » » lito g ra fie r ) »

H ( » » » h a n d  teckn  in g  a r) *

III. G ( h g r a v y r e r ) »

T ( T> » ' » trä sn itt) »

L ( » » » lito g ra fie r ) »

IV ( 1) JF, » IL  G. e l  T.) >■>

R . ( 1) fö r v a ra d e i ru lla r ) »

B. ( » » b öcker) »

V. S. ( » » » v is n in g s s a m lin g e n ) »

Kop. ( » k o p io r )

Litt. (A rb eten  i p la n s c h v c rk ss a m lin g e n , v a r i re p r o d u k tio n e r  a v  k o n s t
n ä re n s  a rb e ten  fin n a s).

K. y
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vändiga uppgifter om gravör, inventor, ämne, inventarienum m er, 
skola, utföringssätt, form at och litteratur. Genom genomslagning 
med skrivm askin utföras i Nationalmuseum 3 ex., av vilka ett 
(skrivet på mycket tun t papper) inklistras i inventarieförteck
ningen, ett annat med den andra (inventor)kolumnen under
struken är avsedd att bilda en inventorkatalog och det tredje 
med tredje (ämnes)kolumnen är avsedd att bilda dels sak-, dels 
porträttkatalog. Materialet till dessa kataloger bildas av gravör- 
katalogen, vilken har sin inom museet hävdvunna typ. Inventor-, 
sak- och porträttkataloglapparna som äro i storlek 77 x 261 mm 
ha ett utseende som visas av följande exempel.

Earl.om, Richard (1734 — 1794) Rosa, Salvator Den fö r lo ra d e
R. Earlom fecit. Sal. Rosa pinxit. sonens huvud.

Theprodigal Son. Taken 
from a noted and Capi
tal Picture painted by 
Salvator Rosa . . .at 
Houghton. Vol. II nr 
14 John Bogdell ex- 
cudit 1766.

311—1917. E I Eng. Le Bl. 24, Wessely 13.

Uppgifterna i övre raden förstås av sig själva, den första är 
gravören, den i mitten inventorn, den sista ämnet. 311— 1917 
är inventarienum ret, E etsning, I format nr I, Eng., engelsk skola, 
W essely 13 och Le Bl. 24 gravyrens num m er i de oeuvre-kata- 
loger (J. E. Wessely, Richard Earlom  Verzeichniss seiner Radie- 
rungen und Schabkunstblätter. Hamburg 1866. Le Blanc, Manuel 
de l’am ateur d’estampes) efter vilka katalogiseringen skett.

Till sakkatalogen töras endast sådana blad som sökas ur ämnes- 
synpunkt, således ej landskap, genremålningar o. dyl. Vad bib
liska ämnen (alltså exemplet ovan) beträffar har den vidlyftiga 
apparaten av en biblisk ämneskatalog ansetts kunna besparas, 
då ikonografiska uppslagsböcker kunna läm na tillräckliga upp
lysningar härutinnan. Sakkatalogen är ordnad enligt följande 
schema, och inom varje grupp ordnas slagorden alfabetiskt.

I. Historia och geografi a) händelser efter ort, person, benämning.
b) planer, kartor och utsikter.

II. Kulturhistoria, a) ceremonier, festligheter, fyrverkerier,
torneringar.
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b) nationer,
stånd och yrken, 
seder och bruk, 
folkliv,
dryckesscener, slagsmål,
jakt, fiske, idrott, spel, dans, lekar,
nöjen.

c) religiösa (eller kristna) scener.
III. Allegori, mytologi, klassisk fram ställning

a) över m änniskan
b) världen
c) döden.

IV. Sagor och fabler.
V. Mönstra, häxor, demoner.

VI. Skulptur.
VII. Medaljer, mynt, sigill, gemma, keram ik (enl. släkt och 

person.
VIII. Djur och växter.

IX. Illustrationer (efter författare)
X. Varia.

O. S. 00. Ornamentiksamlingen enl. särskilt schema (1889 års 
med vissa ändringar).

Svårigheten vid uppgörandet av ett system för en ämneskatalog 
är att ej få den för omfattande, dels emedan den då blir för 
ohandterlig, dels emedan en absolut fullständighet ej kan nås. 
Ändamålet med N. M:s nu påbörjade sakkatalog är att vara en 
bekväm uppslagskatalog för dem vilka studera vissa ämnen mera 
ur sak- och kulturhistorisk än ur konsthistorisk synpunkt. En 
stor del förfrågningar i avdelningen röra sig om reproduk
tioner till historiska eller andra arbeten, och det kom mer då att 
bliva en betydande tidsbesparing såväl för allm änheten som för 
samlingens tjänstem än att kunna begagna sig direkt av sakkata
logen istället för att som hittills skett, behöva stödja sig på det 
ej alltid tjänstvilliga minnet. Och särskilt ha äldre litografier 
och trästick, som ha sitt egentliga intresse ur äm nessynpunkt, 
ytterst litet konstvärde och äro således i de flesta fall ej bekanta 
för tjänstem ännen.



U tgivna arbeten.

Stalens konstsam lingars tillväxt och förvaltning 1916. Under
dånig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för Na
tionalm useum. Med 7 bilder, 99 s. (Meddelande från N ational
museum  nr 4l).

Till denna underdåniga berättelse äro fogade följande bilagor:
1. Översikt över samlingarnas tillväxt och förvaltning 1866— 

1916 utarbetad av resp. avdelningsföreståndare.
2. Sergels skissböcker, av H arald B rising.
Under år 1917 utgivna kataloger ha redan om näm nts under 

rubriken »Katalogarbeten under året».

Tjänstem ännen vid Nationalmuseum ha under året offentlig
gjort:

R. B e r g h : Fransk konst i Nationalmuseum våren 1917 — några 
randanteckningar — Stockholm. P. A. Norstedt & Söners 
förlag.

x\. Ga u f f in : David-Cézanne, en konsthistorisk överblick. —  i Ka
talogen till utställningen av fransk konst i Nationalmuseum. 
12 sid.

------ , Fransk konst och svensk, några anteckningar till den franska
utställningen i Nationalmuseum. I Tidskrift för konstve
tenskap 1917. Sid. 89—94.

------, Ferdinand Bobergs etsning ar, illustrerad beskrivande katalog.
81 sid.

— — Världskriget och den svenska konstimporten. Svensk Tidskrift 
1917, sid. 542—550.

G. P a u lsso n : Stockholms Enskilda Banks byggnad. Ord och 
bild, årg. 26, s. 21—36.

------, Om förutsättningarna för det ostasiatiska måleriets rum s
bildning. Konsthistoriska sällskapets publikation 1917, sid. 
67—79.

----- , Svenska Slöjdföreningens tävling om en svensk boktryckstyp.
Svenska Slöjdföreningens tidskrift, årg. 13, sid. 55—57.



P aulsson , G.: Schwedische Plakatkunst. Das Plakat, årg. 1918.

------ , Från Jacques Callots atelier. En okänd teckning till en
S:t Antonii frestelse. I Meddelanden för bokvänner från 
Aktiebolaget H. Klemmings antikvariat 1917, nr 2. S. 2—5.

E. W e t t e r g r e n : Redigerat Svenska Slöjdföreningens tidskrift,
årg. 13.

K. W å h l in : Under 1917 utgivit 26:e årg. av Ord och Bild.

H. B rising: Sergels teckningar till Homeros och Virgilius i Tidskrift 
för Konstvetenskap, häft 4, sid. 138—144 årg. 2.

— —, Sergels skissböcker; Meddelanden från Nationalmuseum 191b, 
bil. 2, sid. 83—99.

S .  S t r ö m b o m : »Porträtten i Ericsbergs fideikommiss». (Stor kvart., 
68 s. text. 40 ljustryck.) Beskrivande katalog.

---- , Gustaf Adolfs torg och rådhuset i Göteborg, en studie över
torgbildens historia, utarbetad på uppdrag av kommittén 
för Gustaf Adolfs torgs ordnande». Utg. med Stadsfullm äk
tiges handlingar, Göteborg. Liten kvart., 44 sidor, 30 illu
strationer.

—, »Natur och byggnadshistoria i Göteborg». (Svenska turist
föreningens årsskrift.)

------, »Utställning av svenska porträtt och dräkter från tiden
1700— 1850. Konstakademien november 1917.» lllustr. be
skrivande katalog. Stor oktav. 100 sidor, 21 illustr.

------, »Om gjutjärn som konstnärligt material. Betraktelser över
ett aktuellt ämne». Sv. Slöjdföreningens tidskrift. 10 sidor 
stor kvart., 16 illustrationer.

------, »Redogörelse förSvenska Porträttarkivets verksam het 1916.»
Personhistorisk tidskrift. 4 sidor. Oktav.

------ , Rapport över de kulturhistoriska utgrävningarna i Nya
Lödöse 1917. Stadsfullmäktiges handl., Göteborg. 12 sid.

A. Kumlien : Ny tysk bokkonst, i Svenska Slöjdföreningens Tidskrift 
1917, häft 1, sid. 10—21. (Intagen i Nordisk Boktryckar
konst 1917, häft 11, sid. 337—346.)
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R. H o p p e : En assunta från Tintorettos atelier? T id sk r ift  för Konst
v eten sk a p  1917, sid . 26.

------ , Fransk konst från 1800-talet: Tidskriften Konst, häfte 4, 5,
1917.

—— , Norsk konst i Stockholm . Ord och Bild 1917, sid. 337.

— , Kortare anm älningar av diverse utställningar bl. a. i T id 
skrift för Konstvetenskap.

A. L indblom: En stor bok om en stor konst (Rec. i Sv. Slöjd
föreningens tidskrift 1917), 1 sida.

——, Ett par Brueghel-tavlor i Sverige (Tidskr. för Konstvetenskap 
1917), 6 sid.

------, Bueckelaer-studier (Konsthistoriska sällskapets publikation
1917), 8 sid.

----- , Den apokryfiska Noaksagan i medeltidens konst och litteratur
(Nordisk tidskrift 1917), 12 sidor.

------ , E tt blad ur reformationstidens konsthistoria (Ord och Bild
1917), 12 sidor.

------ , Leo X:s bulla om avlaten för Peterkyrkans byggande. Ett
fynd i en svensk kyrka (Nord. tidskr. för bok- och biblio- 
teksvetenskap, 1917), 5 sidor.

Dessutom har f. d. Intendenten vid Nationalmuseum Dr. Georg
Göthe, som åtnjuter offentligt anslag för utförande av vissa arbe
ten inom  museet offentliggjort:

G. Gö t h e : Ragnar Josephson, De fria konsternas akademi. I Ord 
och Bild 1917, sid. 447, 448.

——, Finnes det några byster av Jean Antoine Houdon i Stock
holm? i Ord och Bild 1917, 471—483.

“ — , Troili som musiker. Särtryck 1917, sid. 3 — 8 ur H. Kjel- 
lins monografi över Uno Troili. (Sveriges Allmänna Konst
förenings publikation XXVl).

—— , Ett karolinskt porträtt. I tidskriften Konst 1917, häftet 6 
—7, sid. 3—5.
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Nationalm usei Nämnd

har under årets lopp haft 14 sam m anträden (3 i november samt 
1 i hvar och en av de övriga m ånaderna).

Statsinköp av levande svenska konstnärers arbeten.
Jäm likt stadgarna för Nationalmuseum av den 31 december 

1912 hava följande underdåniga förslag till inköp blivit till Eders 
Kungl. Maj:t ingivna.

A. För målning ssamlingen.

Den 15 januari 1917:
Midsommar. Oljemålning av Jon. J ohansson . Pris 500 kr. 

Den 8 mars 1917:
Resignation. Oljemålning av Carl W iliielmson. Pris 4,000 kr. 
Porträtt av Björn Ahlgrensson. Oljemålning av Aron Gerle . 

Pris 2,000 kr.
Porträtt av författarinnan Ulla Bjerne. Oljemålning av Isaac 

Grunewald . Pris 2,500 kr.
Flygande örn. Kol och akvarell av E rnst N orlxnd. Pris 

500 kr.

Den 12 juni 1917:
Landskap. Akvarell av O skar B ergman. Pris kr. 1,000.

B. För gravyr- och handteckning ssamling en.

Den 8 mars 1917:
2 st. landskap. Träsnitt av Axel W allert . Pris 50 kr.
4 st. etsningar av G. H enning . Pris 277 kr.

Den 15 ju li 1917:
14 litografer av Gösta Sandels . Pris 140 kr.
2 torrnålsraderingar av Gustaf Magnusson . Pris 90 kr.
1 färglitografi » » * Pris 30 kr.
8 litografier av E. J ohanson-Thor . Pris 100 kr.

V äggm ålningsfrågan.
Sedan de av Eders Kungl. Maj:t i väggmålningsfrågan tillkal

lade sakkunniga den 28 februari 1916 inkom m it med underdånigt



utlåtande över föreliggande anbud av konstnären A. Zorn att under 
vissa närm are angivna förutsättningar bekosta utförande å östra 
ocli västra väggfälten i övre trapphuset i Nationalmuseibyggnaden 
av två fresk omålningar av Carl Larsson, har Eders Kungl. Maj:t 
i nådig skrivelse den 12 oktober 1917 till mig, med förmälande att 
Eders Kungl. Maj:t framdeles vill taga under omprövning frågan 
om utförande al fresco å östra väggfältet av målningen över Gustav 
Vasas intåg i Stockholm, funnit Zorns erbjudande att bekosta u t
förande å det motsatta väggfältet av omförmälda m ålning med 
äm net Midvinterblot vid Uppsala tempel icke föranleda någon 
Eders Kungl. Maj:ts vidare åtgärd.

Tj änstem ännen
(semester, tjänstledighet och vikariat samt inträffade förändringar).

Överintendenten Bergh har åtnjutit samm anlagt 42 dagars semester, 
och tjänstledighet från den 14 m aj— 14 juni samt 28 sept.—3 nov. 
för resor till Tyskland och Österrike. Dessutom tjänstledighet 
den 1—7 sept. för resa till Göteborg.

Intendenten Folcker har ålnjutit 6 veckors semester samt tjän st
ledighet på grund av sjukdom i 14 dagar.

Han har under överintendentens semester och tjänstledighet 
tjänstgjort som överintendent i 91 dagar.

Intendenten Gauffin har åtnjutit 6 veckors semester samt 85 
dagars tjänstledighet.

Under överintendens bortovaro har intendenten Gauffin tjänst
gjort som överindent i 22 dagar.

Intendenten Paulsson har åtnjutit 6 veckors semester samt 5 
veckors tjänstledighet, varav 3 veckor i och för krigstjänstövning.

Konservator Jaensson har åtnjutit tjänstledighet under 6 veckor.
Amanuensen Wåhlin har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan med 

5 tim m ar dagligen. Han har därvid tjänstgjort vid boksamlingen 
och urklippssam lingen, varjämte han vid förefallande tillfällen 
m edverkat vid sekreteraregöromålen.

Under amanuensen Kumliens bortovaro har han under 10 dagar 
bestritt sekreteraregöromålen samt uppehållit intendenten Folckers 
befattning i 10 dagar.

Han har för hälsans vårdande åtnjutit 1 m ånads tjänstledighet.



Amanuensen Brising har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan 
med 4 tim m ar dagligen.

Han har åtnjutit 10 m ånaders tjänstledighet dels för bestri
dande av docentur i Lund dels för enskilda angelägenheter.

Amanuensen Wettergren har åtnjutit tjänstledighet under hela 
året i och för tjänstgöring i Kgl. Husgerådskam maren.

Amanuensen Strömbom har haft 3 dagars tjänstgöring i veckan 
med 6 tim m ar dagligen.

Han har under 7 dagar uppehållit intendenten Folckers befatt
ning, samt under 90 dagar intendenten Gauffins och dessutom 
tjänstgjort som konservator under 2 dagar.

Han har åtnjutit tjänstledighet under samm anlagt 65 dagar.
Amanuensen Kumlien har tjänstgjort som sekreterare 3 dagar i 

i veckan med 4 tim m ar 2 dagar och 5 tim m ar 1 dag och som 
amanuens 2 dagar i veckan med 4 tim m ar dagligen.

Han har uppehållit intendenten Folckers befattning under sam
manlagt 110 dagar och åtnjutit tjänstledighet i 15 dagar.

Till amanuens autogs den 1 febr. 1917 efter föregående prov
tjänstgöring fil. lic. Ragnar Hoppe, förut am anuens vid Lunds 
universitets konstm useum, med tjänstgöring 3 dagar i veckan och 
6 tim m ar dagligen.

Han har uppehållit följande befa ttn ingar: Intendenten Folckers 
under 21 dagar; intendenten Gauffins under 31 dagar samt inten
denten Paulssons under samm anlagt (35 dagar.

Han har åtnjutit 54 dagars tjänstledighet.
Amanuensen vid Statens Historiska Museum fil. dr. Andreas 

Lindblom antogs den 17 juni 1917 som am anuens vid National
museum med tjänstgöring 3 dagar i veckan 4 tim m ar dagligen.

Han har uppehållit intendenten Gauffins befattning under 14 
dagar.

Skrivbiträdet fröken Greta Looström har åtnjutit tjänstledighet i 
20 dagar.

T jänsteresor.
Öv er intendenten Ber gli har företagit tjänsteresa till Köpenhamn 

den 15—20 febr. i och för den franska utställningen. Den 25—26 
ju li till Gripsholm för att förbereda m ottagandet därstädes av en 
samling porträtt från Nationalmusei magasin, samt till samma
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plats den 1—3 aug. för att besörja upphängning av ett antal från 
Nationalm useum  flyttade porträttm ålningar samt för att planera 
nyordnande av det s. k. svenska galleriet.

Den 1—7 sept. företog överintendenten en tjänsteresa till Göte
borg för att förbereda ett byte mellan Nationalmuseum och Röhsska 
Konstslöjdmuseet samt den 25—29 nov. till Kristiania i och för 
ett jurym öte samt för att taga kännedom om en fransk utställ
ning därstädes.

Intendenten Folcker har på uppdrag av överintendenten företagit 
tjänsteresa till Gripsholm den 18— 19 juni.

Intendenten Gauffin har på uppdrag av överintendenten företagit 
en tjänsteresa den 27 febr.— 8 m ars till Köpenhamn i och för 
arbeten för den franska utställningen i Nationalmuseum.

Ävenledes har han i sällskap med överintendenten företagit en 
tjänsteresa till Tyskland och Österrike den 28 sept.—3 nov.

Intendenten Pautsson har på uppdrag av överintendenten före
tagit en tjänsteresa till Helsingborg den 9 —10 juli för ordnande 
av vissa depositionsärenden.

Den 1—5 dec. företog han även en tjänsteresa till Köpenhamn 
dels för att planera inköp för nästkom m ande år av dansk grafik, 
dels för att undersöka möjligheten och lämpligheten för en u t
ställning 1 Nationalmuseum  av modern dansk grafik, dels även 
för studier i Kobberstickkabinettet.

Konservator Jaensson har på uppdrag av överintendenten före
tagit följande tjänsteresor: den 5 jun i till Drottningholm för in 
flyttning av tavlor till Stockholms slott; den 6 juni ävenledes till 
Drottningholm i och för eftersyn av magasinerade m ålningar; 
den 20—23 juni till Gripsholm för konservering av konstverk 
sam t den 2 nov. till Drottningholm för utflyttning av bronser.

Amanuensen Strömbom har på uppdrag av överintendenten före
tagit tjänsteresa till Gripsholm den 29—30 aug.

Amanuensen Kumlien har åtföljt överintendenten på dennes tjänste
resa till Gripsholm den 25—26 juli.

Amanuensen Hoppe har åtföljt intendenten Gauffin på hans resa 
till Köpenhamn den 27 febr.—8 m ars i och för arbeten till franska 
utställningen.

Han har även åtföljt överintendenten på hans resor till Grips
holm den 25—26 juli samt den 1—3 aug.



F öre visningar.

På anhållan av Årbetarnes Bildningsförbund har anordnats en 
serie förevisningar i konstsam lingarna på söndagarna. De ha 
indelats i två grupper: varannan söndag har en allm än förevis
ning anordnats, huvudsakligen anlagd på att ge besökarna en 
översikt av samlingarnas fördelning och anordning i museets 
lokaler för att därigenom lära dem hitta i museet samt under
lätta deras uppsökande vid kom mande besök på egen hand, av 
de konstföremål som kunna vara av speciellt intresse för dem. 
Besökarna vid dessa allm änna förevisningar ha i regeln varit nya 
för varje gång. Varannan söndag åter, nio dagar till antalet, har 
avsetts för en fast stock av besökare, som anm ält sig för att 
under dessa dagar systematiskt få gå igenom museets samtliga 
avdelningar, vilka då förevisats i en fri föreläsningsform av respek
tive specialister bland museets tjänstem än1. Högsta antalet be
sökare varje gång — och det gäller både de allm änna och de 
speciella förevisningarna — har av praktiska skäl begränsats 
till 30.

Dessa förevisningar, som först började med november månads 
ingång, avslutas först i mars 1918.

Under år 1917 ha dessutom enstaka förevisningar ägt rum. Så 
har t. ex. den tillfälliga franska utställningen demonstrerats av 
överintendenten Bergh, intendenten Gauffin och amanuensen 
Wettergren.

Jacques Lamms stipendiefond.

Intendenten Paulsson har av överintendenten erhållit tillåtelse 
att till följd av den rådande krigstiden tillsvidare få uppskjuta 
sin stipendieresa.

R estaurering av tavlor.

Restaurering utförd av konservator Jaensson under 1917.
Nationalmusei galleri: n:r 297 Schöpfer, 1768 Jordaens, 2020, 

Pieter Breughel, 2026 Okänd mästare, Sevilla skolan.

1 Även förre intendenten G. Götlie har därvid biträtt.



Riksdagshuset: n:r 1965 W ilhelmson I utkanten av Göteborg.

Gripsholmssamlingen: n:r 1065 Ungern Sternberg, 1048 Ulrik 
Scheffer, 1033 Augustin Ehrensvärd, 1489 Anna Maria Sottman, 
115 Okänd man, 968 riksam iral Flemming, 929 Louis De Geer, 
965 riksskattm ästare Lilliehöök.

Studier och kopiering’.

Fritt tillträde till samlingarna har under året beviljats 725 per
soner, varav 375 män och 350 kvinnor.

M otsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1916 1915
i

1914 1918 1912

Män ........................ . ........................................ . , 303 289 295 489 450
Kvinnor ........................ ................................. ■ I249 247 210 234 215

Tillsam mans j 552 536 ! 505 1 723 665 |

E fter u p p g iv et ä n d a m å l förd elas d essa  för år 1917 s å lu n d a :

Män
!

Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen ............. 18 27
1

45
Teckning i skulptursamlingen ............. 8 1 9

» i konstslöjdsamlingen ......... 62 127 189
Studier i allmänhet ..... ............................ ........ i 287 195 i 482

Tillsam m ans 375 i 350 725 |

D e p ersoner, som  erh å llit d en na tillå te lse  äro
1i i ... . i

Män Kvinnor
!

Summa

Konstnärer, teck n are........................................... 110 104 214
Lärjungar vid konsthögskolan ....................... 53 12 65

» » övriga högskolor ................... 42 20 62
» » tekniska skolan . ..................... 62 127 189
» av enskilda konstnärer ............... 50 53 103

Yrkesidkare............................................................. . 22 17 39
Skriftställare och konstvänner ....................... 36 ! 17 53

Tillsammans 375 350 725



Av under året kopierade målningar komma på: 
a) italiensk-spanska skolan 2 kopior efter 2 konstverk
b) nederländska-tvska » ...... ...... 22 » » 18
c) franska » ...... ......... 56 » » 20
d) engelska » ..... 2 » » 1
e) dansk-norska » ...... ........ 1 » » 1 »
f) svenska » ...... .........  69 » » 49

Tillsam m ans 152 kopior efter 91 konstverk

Av de under året kopierade konstverken ha nr 1141, 1142 och 
1186 av J. M. Nattier samt 1472 av Olof Arborelius återgivits 
vardera 6 ggr.

Besöken

på de olika m ånaderna fördelas på söckendagar sålunda:

1917.
M å n a d j F rid ag ar F rik o rt

l ] 
B eta lande

1
Summa

J a n u a r i ................................................. 2,481 375
j f

744 | 3,600 !
Februari ....................................... 2,625 681 734 I 4,040
Mars ............................................ 5,028 1,086 1,961 8,075
April ................................................ 5,209 1,056 3,532 | 9,797 !
M a j ...................................................  .... 2,272 795 648 3,715
J u n i  ....................................................... 2,391 979 937 4,307
J u l i .......................................................... 2,206 517 874 3,597
A u gu sti....................................... . 2.506 228 1,093 3,827
September ................................... 2,768 473 1,001 ! 4,242
Oktober........................................... 3,017 523 1,009 4,549
November ................................... 2,421 642 619 ! «3,682 • j
Decem ber....................................... 899 321 532 1,752

Summa 33,823 7,676 1 13,684 ' 55,183 !

Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken å sön- och helg
dagar under året hava uppgått till om kring 100,000, vadan total
antalet besökande under år 1917 kan beräknas till i runt tal 
155,000 personer.



Ekonom i. Sammandrag av räkenskapen 1917.

Katalogmedlens tillökning utgör kr. 9,106: 42, 
influtna vid försäljning av lilla svenska målnings-

k a ta logen ......................................................................... kr. 1,179: 66
influtna vid försäljning av vägledning i konstslöjds-

sam lingarna....................................................................... » 337: 50
influtna vid försäljning av stora franska katalogen » 207: 50

» » » tyska Führer ..............  » 112: 50
» » » » Nationalmusei utställ

ningskatalog n:o 3 » 676: 86
» » » » gravyrtryck m. m. ....... » 3,414: 32
» » »  » Gripsholmskatalogen » 1,299: 38
» » » » Diverse kataloger ..........  » 37: 35
» * » genom bokhandeln................  » 58: 80

Kr. 7,323: 87
genom överskott från Franska Utställningens

katalog .................

Enskilda medel.

...... » 1,782: 55
Kronor 9,106: 42

1) J. S. Gieseckes donations inkom ster utgjorde:
hyresm edel.........................................................................
räntemedel o. d.

Donationens skuld, som vid årets början utgiorde 
utgör vid årets slut

kr. 27,678: —
» 419: 44
» 237,307: 55
» 235,000: 79

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

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 4,967: 55 
Av årets behållning överföres till femårsfonden » 5,000: —

2) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet, » 100,000: — 
är fortfarande placerat i J. S. Gieseckes donations fastighet.

Till inköp för konstsamlingarna ha disponerats kr. 4,444. 12
3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 

10,614: 53, utgjorde vid årets slut kr. 10,974: 65.



Summa
Behåll n ing I n k om st er
från 1.916 1917

2,084 84 134,658: 15 136,742 99
2,495 34 21,970: — 24,465 34
2,148 57 8,044: 33 10,187 90
1,741 44 9,106: 42 10,847 86
1,936 99 624: 33 2,561 32

— 400: — 400: —

10,402: 18 174,803: 23 185,205: 41

416,353: 09 28.097: 44 444,450: 53
100,044: 12 4,500: — 104,544: 12

10,614: 53 366: 12 10,980: 65
10,816: 25 366: 15 11,182: 40
5,179: 95 224: 46 5,404: 41

50,000: — 2,985: 28 52,985: 28
20,006: 61 1,324: 58 21,331: 19
1,093: 66 14,414: 93 15,508: 59

— 14,577: 20 14,577: 20
— 500: — 500: —
— 10,651: 34 10,651: 34
— 5,220: 70 5,220: 70

2,241: 58 580: 11 2,821: 69

616,349: 79 83,808: 31 700,158: 10

{T tgifter
1917

Behållning 
till 1918

Stimma

A. A l l m ä n n a  model.

Ord i n ar ic statsan sl a g.................................. I 34,649 39 2,093: 60 136,742: 99
Övriga 20,231 45 4,233: 89 24,465: 34

9,147 96 1,039: 94 10,187: 90
Katalogmedel ............................................... 8,226 76 2,621: 10 10,847: 86
Gripsholmsmedel ....................................... 1,748 61 812: 71 ■2,561: 32
För rätt att i Nationalmuseum försälja

fotografier................................................... 400: — — 400: —
174,404: 17 10,801: 24 185.205: 41

B. E n s k i l d a  m ede l .

J. S. Gieseekes donation ........................... 24,450: 53 420,000: — 444,450: 53
J. H. Scharps » ........................... 4,544: 12 : 100.000: — 1.04,544: 12
Jacques Lamms prisfond........................... 6: — ; 10,974: 65 10,980: 65
Jacques Lamms stipendiefond ............... 36: 89 ! 11,145: 51 11,182: 40
Femårsfonden............................................... 2: 50 5,401: 91 5,404: 41
C. A. Webers donation............................... 1,515: 03 51,470: 25 52,985: 28
Ed. Cederlunds donation........................... 10: 50 21,320: 69 21,331: 19
Bukowskis gåvomedel ............................... 15,456: 50 52: 09 1.5,508: 59
Gåvor till konstsamlingarnas ökande A.. 14,577: 20 — 14,577: 20
Gåva till kostslöjdsamlingarnas ökande B. 500: — 1 ----- 500: —
Franska utställningen ............................... 10,651: 34 ; ----- 10,651: 34
Franska utställningens katalog ........... 5,220: 70 j ---- 5,220: 70
Baltiska utställningslotteriets medel ....... 2,652: 33 169: 36 to 00 to 69

79,623: 64 620,534: 46 700,158: 10



4) Jacques Lamms stipendiefond: som vid årets början utgjorde 
kr. 10,816: 25, utgjorde vid årets slut kr. 11,1.45: 51.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 5,179: 95 
utgjorde vid årets slut kr. 5,401: 91.

Stockholm den 31 mars 1918.

Underdånigst 

R ichard B krgh.
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Litteratur rörande konstsamlingarna i Nationalmuseum.

F örteck n in g  över skulpturarbeten m. m. i N ationalm useum . 1 3  uppl. 
S tockh . 1 9 1 1 . Pris 5 0  öre.

F ö rteck n in g  över oljefärgstavlor sam t m ålningar i kritor och va tten 
färg i N ationalm useum . 2 1  uppl. S tockh . 1 9 1 t. Pris 5 0  öre. 

V ä g led n in g  för besökande i konstslöjdavd eln in gen . 7 uppl. S tockh . 
19* 1 0 . Pris 5 0  öre.

Führer durch die K unstsam m lungen  des N ationalm u seu m s. S tockh .
1 9 1 2 . Med 5 3  avbildningar. 1 kr.

Brising, H. A n tik  k on st i N ationalm useum . U rval och b esk riv 
n ing . S tockh olm  1 9 1 1 . Pris kr. 6 0 .

Qöthe, G. N ation a lm u sei tavelsam ling. Beskrivande förteckning. i:sta  
avd. U ti. (icke-nordiske) mästare. Stockh. 1 8 8 7 . Pris kr. 3 . 2*.dra 
avd. N ord isk e m ästare. Illustrerad. Stockh . 1 8 9 7 . Pris kr. 2 : 5 0 . 
N o tice  descriptive des tableaux du m usée national de S to ck 
holm . I. M aîtres étrangers (non-scandinaves). T roisièm e  
édition . 1 9 1 0 . Illustrée. Pris kr. 5 .
N ationalm u sei konstskatter utförda i ljustryck  av G eneralstabens 
litografiska  anstalt, med text. H äft. I— X X V . Pris kr. 1 2 5 . 

Kruse, J. T eck ningar i N ationalm useum , u tg ivn a  av PAöreningen  för 
grafisk  konst. Rem brandt. D el 1 — 4 . 1 9 0 5 — 1 9 0 8 . Sergel.
D el 1 , 2 . 1 9 0 9 . 1 9 1 2 .

Looström, L. Från N ationalm u sei k onstslöjdsam ling. 25  pl. m ed  
tex t. Stockh. 1 9 0 0 . Pris kr. 1 5 .

Sander, F. N ationalm useum . Bidrag till tavelgalleriets h istoria. 
Del. 1— 4 . S tockh. 1 8 7 2 — 7 6 .

Upmark, Q. K on un g Karl X V :s tavelsam ling. Beskrivande för
teckn ing . S tockh. 1 8 8 2 . Pris kr. 3 .

Upmark, Q., Looström, L. K on u n g  Karl X V :s konstslöjdsam ling . 
B eskrivande förteckning. I. K eram iska föremål. S tockh . 1 8 8 3 . 
Pris kr. 2 : 5 0 .

Upmark, O. H andteckningar av äldre m ästare i N ationalm useum , 
fotograferade av C. F. Lindberg. 25  blad m ed tex t. S tockh . 
1 8 8 9 . Pris kr. 5 4 .

Upmark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E. G. S taten s  
k onstsam lin gar (K ungl. m useum —N ationalm useum ) 1 7 9 4 — 1 8 9 4 . 
En festskrift u tg iven  av N ationalm u sei tjänstem än. Pris kr. 5 .

M eddelanden från N ationalm useum : 1 -— 4 1 .
S tatens konstsam lin gars tillv ä x t och förvaltn ing  1 8 8 1  — 1 9 1 6 . 

N ation a lm u seets u tstä lln in gsb lad . 1 9 1 6 . N :o 1 . Pris 3 0  öre. 
N:o 2 . Pris 25  öre. N :o 3 . Pris 7 5  öre.


