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T il l  KONUNGEN.

De arbeten inom museet vilka stå i samband med min företrä
dares omgestaltning och nya uppställning av sam lingarna ha i före
gående årsberättelser i första hand varit föremål för min redogörelse.



Jag liade hoppats och i min senaste berättelse givit uttryck åt 
den förhoppningen, att dessa arbeten — reparation av franska mål- 
ningssalen och anordnandet av den därintill liggande nya över- 
Ijussalen — skulle under år 1920 bliva fullbordad.

På grund av den under året inträffade byggnadsstrejken har 
emellertid ytterligare ett uppskov in trätt och dessa arbeten kunna 
icke förrän under innevarande år slutföras.

Salen för antik skulptur däremot, för vars färdigställande riks
dagen beviljat extra medel, har under året i det närm aste full
bordats och har, sedan det synnerligen vidlyftiga uppställnings- 
arbetet blivit verkställt, nu kunnat för allm änheten öppnas.

Härigenom har den intill denna sal liggande avdelningen för 
konsthantverk åter kunnat bliva för de besökande cirkulationsvis 
tillgänglig etter att under nära fyra år ha varit åt det ena hållet 
avstängd.

Den å andra sidan vestibulen belägna delen av museets avdel
ning för konsthantverk skall medels av riksdagen beviljat extra 
anslag under innevarande år undergå en om anordning enligt den 
uppgjorda planen och kom mer därefter avdelningen i sin helhet 
a tt fram stå i så pass tilltalande gestalt som utrym m et och lokal
förhållandena tillåta.

Hela denna anordning liksom flertalet av de övriga, vilka enligt 
m in företrädares stora om anordningsplan hittills blivit vidtagna 
äro emellertid av endast provisorisk natur, till dess denna omda- 
ningsplan, sedan museibyggnadens bottenvåning blivit för konst
avdelningen disponibel och den stora tillbyggnaden bakåt utförts, 
blivit i sin helhet genomförd.

Det är av högsta vikt, att detta omdaningsarbete måtte fortsättas 
och icke för obestämd tid nedläggas.

Den del av museets samlingar som varit och fortfarande är mest 
lidande av det bristande utrymme som ständigt gör sig mer och 
m er gällande, är avdelningen för konsthantverk, och detta är så 
mycket mera att beklaga som fordringarna på och behovet av ett 
tidsenligt in rätta t statens konstindustrim useum  nu äro mer aktuella 
än någonsin.

Kunde nationalmuseets avdelning för konsthantverk erhålla en 
egen lämplig lokal så skulle härigenom icke blott den så viktiga 
frågan om ett svenskt konstindustrim useum  vinna sin lösning utan



även nationalmuseets övriga samlingar i avdelningens ledigblivna 
lokaler vinna utrym m en, som på ett ganska väsentligt sätt och för 
en avsevärd tid fram åt skulle avhjälpa de nu rådande, fullkom
ligt omöjliga förhållandena.

Samlingarnas starka accession är även detta år framförallt att 
tillskriva ett intresserat och frikostigt mecenatskap.

Föreningen Nationalmusei Vänner har sålunda rik ta t museets 
samlingar med värdefulla konstverk, och ha dessutom flera dess 
medlemmar genom föreningen överläm nat värdefulla gåvor.

En samm anslutning av enskilda personer som inköpt den be
kanta kinesiska statsmannens Li-Hun-Changs utomordentligt rika 
och intressanta samlingar av äldre kinesisk konst, har med en om 
det vackraste intresse för statens samlingar vittnande frikostighet 
skänkt föremål ur samlingen till en tiondedel av det helas värde 
med förm ånsrätt för museet att i första hand utvälja dessa.

Samtidigt härm ed har ingenjören G. E. Gadelius såsom gåva till 
museet överlämnat en samling på ett hundra num m er av äldre kine
sisk keram ik m. m. Genom dessa två värdefulla gåvor har m u
seets samling av äldre kinesisk konst, vilken först på sista åren 
börjat anläggas, med ett slag erhållit en tillökning, som är både 
till antalet högst betydande och till kvaliteten av ett fullkomligt 
exceptionellt värde.

Även målningssamlingen har genom enskilda givares frikostighet 
under året gjort dyrbara och intressanta förvärv, av vilka jag i 
främsta rum m et vill fram hålla tvänne.

Herr Karl Bergsten, själv samlare och särskilt intresserad för 
den äldre italienska konsten hade redan under föregående år ställt 
en summa av 25,000 kr. till museets disposition för riktande av 
dess italienska avdelning. För detta belopp har under året inköpts 
två målningar, den ena av ungrenässansm ästaren Nardo di Cione, 
den andra av Bonifazio Veronese, samt därtill en relief av Bene- 
detto da Majano vilken dock ännu ej kom m it i museets ägo. 
Genom denna herr Bergstens frikostiga gåva har museets italienska 
samling vunnit en i kvalitativt avseende högst värdefull tillökning.

Det andra exceptionellt betydande tillskottet till måleriavdelningen 
ä r grosshandlaren II. Friedländers genom testamente till museet
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skänkta tavelsamling. Denna har i intresserade kretsar länge varit känd 
såsom en synnerligen representativ och väl vald samling av svensk 
1880-talskonst och innehåller flera ypperliga verk av tidens förnämste 
konstnärer. Den kom pletterar på det förträffligaste museets be
stånd av m ålningar från denna period.

Ännu en gåva och denna den största och mest om fattande av alla 
under året förvärvade har jag att till slut särskilt näm na: Fröken 
Esther Lindahls genom testamente till museet skänkta hela konst
närliga bo. Men då detta ännu vid årets slut icke var formellt 
överläm nat, återkom m er jag i nästa årsberättelse till en närm are 
redogörelse för denna storartade gåva.

Av för Nationalmuseet och dess verksam het betydelsefulla till
dragelser under året är framförallt att näm na kulturm ässan i Öster
sund varom  jag i det följande läm nar en närm are redogörelse.

Under året har museets tjänstem än utgivit andra årgången av 
Nationalmusei årsbok innehållande avhandlingar och studier över 
äm nen inom museets område.

Jag övergår härm ed till den närm are redogörelsen för de särskilda 
sam lingarnas tillväxt och förvaltning under året.



Sam lingarna.
Skulptur samlin gen

(avdelningsföreståndare intendent Gauffin; am anuens Kjellberg) har 
ökats med 50 num m er, varav 3 genom köp och 47 genom gåva.

A. Köp.
Ju li 30. J önsson , Anders , f. 1883, svensk:

Armenier. Huvud av blågrå m arm or. N. M. nr 1124. 
Sept. 30. U tzon-F rank, E inar , f. 1888, dansk:

Antikiserande flickhuvud i brons. N. M. nr 1125. 
Nov. 30. B enedetto  da Majano, 1442—1497, italiensk:

Relief i stuck. N. M. nr 1145.
Inköpt för de av rentier Carl Bergsten till inköp av 

italiensk renässanskonst donerade medlen (nämndprot. 
27 febr, 1919).

B. Gåvor.
Mars 31. Av grosshandlare Herman Friedländer genom testa

mente:
Vallgren , V ille , f. 1853, finländsk:

Ofelia, relief i brunm ålad gips. N. M. nr 1122.
April 30. Av Stockholms Intecknings Garantiaktiebolag: 

E riksson, Christian , f. 1858, svensk:
Plakett utförd i anledning av bankdirektör J. H. Palmes 

femtioåriga verksam het som bolagets ledare. Brons. N. M. 
nr 1123.

Sept. 30. Av Föreningen for N utidskunst i Köpenham n:
H enning , Gerhard , svensk:

Leende faun. Huvud i brons. N. M. nr 1126. 
Satyrhuvud. Huvud i brons. N. M. nr 1127.



10

Sept. 30. Kinesiska. Huvud i brons. N. M. nr 1128.
Liggande kvinna. Statyett i brons. N. M. nr 1129. 
Flicka och docka. Grupp i brons. N. M. n r 1130. 
Gåvan. Grupp i brons. N. M. nr 1131.
En hemlighet. Grupp i brons. N. M. n r 1132.
En m idsom m arnattsdröm . Grupp i brons. N. M. n r 1133. 
Amor och Psyche. Grupp i brons. N. M. nr 1134. 
Faun och kvinna. Grupp i brons. N. M. n r 1135. 
Potifars hustru. Grupp i brons. N. M. nr 1136. 
Pygmalion och Galathea. Grupp i brons. N. M. nr 1137. 
Älskande par. Grupp i brons. N. M. nr 1138. 
Dansande. Grupp i brons. N. M. nr 1139.
Faun och nymf. Grupp i brons. N. M. nr 1140. 
Zeus och Io. Grupp i brons. N. M. nr 1141. 
Kyssen. Grupp i brons. N. M. nr 1142.
Flygande par. Grupp i brons. N. M. nr 1143. 
Skymning. Grupp i brons. N. M. nr 1144.

Dec. 30. Av Dr Fredrik Martin genom H. K. H. Kronprinsen: 
En samling av 26 antika mynt. N. M. nr 1146—1171. 

F rån  Thurioi 1, från Tarent 3, från Epeiros 1, Make
donien 2, Maroneia 1, Thrakien, konung Lysimachos 2, 
Istros 1, Sikyon 1, Pergamon 1, Syrien, konung Anti- 
ochos I 1, Alexander I Bala 2, Demetrios II N ikator 1, 
Antiochos VIII 1, Antiochos IX 1, Egypten, konung 
Ptolemaios I resp. II 4, Parthien 1, av okänd pro
veniens 2 st.

F o r n s a k s s a m l in g e n

har under året fått tillskott med ett föremål

G å v a .

Sept. 30. Av föreningen Nationalmuséi vänner:
Attisk rhyton (dryckeskärl) från 300-talet f. Kr. N. M. 

vasinv. nr 1692.

T a v e ls a m li i ig e n

(Gauffin) har ökats med 80 nr, därav 30 genom köp, 44 såsom gåvor
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6 genom överföring. Av dessa ha med samlingen av m ålningar 
i olja, tempera eller fresk i Nationalmuseum  införlivats 69 nr, med 
samlingen av m iniatyrer, pasteller m. m. 11 nr.

A . Köp.
Febr. 28. Rydberg , Gustaf F., f. 1885, svensk:

Islossning, motiv från Västerås, oljemålning på trä. 
Sign. G. R. 1890. N. M. nr 2194.

Skogsbrynet, studie från Stockholms skärgård, olje
m ålning på duk. Sign. G. Rydberg 88. N. M. nr 2195.

Slättlandskap från Keflinge, oljemålning på duk. Sign. 
G. R. N. M. nr 2196.

Öresund, studie från Hven, oljemålning på duk. N. M. 
nr 2197.

Klitter, studie från Hven, oljemålning på duk. Sign. 
G. R. 1890. N. M. nr 2198.

Trädstudie från Vintrie, oljemålning på duk. Sign. 
G. R. 1909. N. M. nr 2199.

» » Aguéli, J ohan Gustaf (Ivan), f. 1867, f  1917, svensk:
Väg utmed floden, egyptiskt motiv, oljemålning på 

duk. N. M. nr 2204.
Kataloniskt landskap, oljemålning på duk. N. M. nr 

2205.
Från stranden av Loire, oljemålning på duk. N. M. 

nr 2206.
Kalifgravarna, oljemålning på duk. N. M. nr 2207. 
Liggande katt, oljemålning på duk. N. M. nr 2208. 
Fruktstycke, oljemålning på duk. N. M. nr 2209. 
Flickhuvud, skiss, oljemålning på papp. N. M. nr 2210. 
Gosshuvud, skiss, oljemålning på papp. N. M. nr 2211. 
Kvinnan vid lam pan, skiss, oljemålning på papp. 

N. M. nr 2212.
Gosse vid fönstret, skiss, oljemålning på papp. N. M. 

nr 2213.
» » P auli, Georg , f. 1855, svensk:

Badande ynglingar, oljemålning på duk. Sign. G. IJ. 
1914, N. M. nr 2215.
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Mars 31. Meytens, Martin von d. y., f. 1695, f  1770, svensk: 
Konstnärens självporträtt, oljemålning på duk. N. M. 

nr 2237.
April 30. Zoll, Kilian Ciiristoffer . f. 1818, t  1360, svensk: 

Den vandrande gesällen, oljemålning på duk. Sign. 
K. C. Zoll. N. M. nr 2239.

> » H eiberg, J., f. 1884, norrm an:
Ung flicka vid havet, oljemålning på duk. Sign. /. 

Heiberg 1918. N. M. nr 2240.
Jun i 30. Sjöberg, J ohan Axel, f. 1866, svensk:

Vinterkväll i Sandhamn, akvarell. Sign. Axel Sjöberg. 
N. M. tavelsaml. bih. nr 408.

Hamnviken, akvarell. Sign. Axel Sjöberg 17. N. M. 
tavelsaml. bih. nr 409.

Sept. 30. N orrman, H erman, f. 1864, f  1906, svensk:
Landskap, motiv från Sömmen, oljemålning på duk. 

N. M. nr 2247.
* H ammershöi, V ilhelm, f. 1864, f  1916, dansk:

Landskap, motiv från Leire, oljemålning på duk. N. M. 
nr 2248.

» » Christiansen , P oul S imon, f. 1855, dansk:
Konstnärens självporträtt, oljemålning på duk. Sign. 

i monogram. N. M. nr 2249.
Okt. 30. Marstrand , V ilhelm N ikolaj, f. 1810, f  1873, dansk: 

Italienskt landskap, oljemålning på papper. N. M. nr 
2250.

» » H olten , Anne Marie J ohanne Sofie , f. 1858, danska: 
Porträtt av författaren August Strindberg, oljemålning 

på duk. Sign. Sofie Holten Grez 85. N. M. nr 2251.
» X> P ilo, Carl Gustaf , f. 1711, j  1793, svensk:

Porträtt av danske konungen Fredrik V, oljemålning

» »
på duk. N. M. nr 2258.
di Cione , N ardo , f  1365, italienare:

Den helige Benedictus av Nursia, teinperam ålning på 
trä. N. M. nr 2259.

» k ni P itati, Bonifazio , kallad B onifazio V er on ese , f. 
1487, f  1553, italienare:



Okt. 30. Kristi fram bärande i templet, oljemålning på duk. 
N. M. nr 2260.

De två sistnämnga m ålningarna inköpta för de av rentier Carl 
Bergsten till inköp av italiensk renässanskonst donerade medlen 
(nämndprot. 27 febr. 1919).

B . Gåvor.

Febr. 28. Av konstnärens moder, änkefru Anna Agelii:
v A guéli, J ohan Gustaf (Ivan), f. 1867, f  1907, svenskr  

Egyptisk kvinna, oljemålning på duk. N. M. nr 2200. 
Egyptisk kupolbyggnad, oljemålning på duk. N. M. 

nr 2201.
Egyptisk stad bland kullar, oljemålning på duk. N, M. 

nr 2202.
Nilbåtar, oljemålning på duk. N. M. nr 2203.

» » Av konstnären:
Zorn , Anders  L eonard , f. 1860, t  1920, svensk:

Hemlandstoner, oljemålning på duk. Sign. Zorn 1920. 
N. M  nr 2214.

Mars 31. Av grosshandlare Herman Friedländer i testamente: 
Arsenius, Carl Georg, f. 1855, f  1908, svensk:

Solskensstudie från Chantilly, oljemålning på trä. 
Sign. Georg Arsenias Chantilly 1884. N. M. nr 2216.

Solskensstudie från Chantilly, oljemålning på duk- 
Sign. G. Arsenius 1885. N. M. nr 2217.
E d elfelt , Albert Gustav Ar istides , f. 1854, f  1905, 
finländare:

Från m itt fönster i Cannes, oljemålning på duk. Sign.
A. Edelfelt. N. M. nr 2218.
G e g e r f e l t , W ilhelm  vo n , f. 1844, f  1920, svensk: 

Månsken i Venedig, oljemålning på duk. Sign. W. de 
Gegerfelt 82. N. M. nr 2219.
H agborg, V ilhelm N ikolaus August, f. 1852, svensk: 

Norm andiska fiskare, oljemålning på duk. Sign. Hag- 
horg. N. M. nr 2220.
J ansson, E ugène F redrik , f. 1862, f  1915, svensk:
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Mars 31. M ajnatt i Stockholm, oljemålning på duk. Sign. Eugène 
Jansson. N. M. nr 2221.
J osephson , E rnst A braham , f. 1851, t  1906, svensk: 

Byskvaller, oljemålning på duk. Sign. Ernst Josephson 
1886 Gargilesse. N. M. nr 2222.
L arsson , Carl O lof, f. 1853, f  1919, svensk:

Vinet, två akvareller i en ram, båda sign. Carl Larsson 
1884. N. M. tavelsaml. bih. nr 399 och 400.

Höst, akvarell. Sign. Carl Larsson Grez 1884. N. M. 
tavelsaml. bih. nr 401.
L iljefors , B runo Andreas , f. 1860, svensk:

Fem etyder inom en ram :
Rödstjärtar och fjäril, oljemålning på trä. Sign. Bruno 

Liljefors 85. N. M. nr 2223.
Bofinkar och trollslända, oljemålning på trä. Sign. 

Bruno Liljefors. N. M. nr 2224.
Katt och bofink, oljemålning på trä. Sign. Bruno 

Liljefors 85. N. M. nr 2225.
Sparvar i körsbärsträdet, oljemålning på trä. Sign. 

Bruno Liljefors 85. N. M. 2226.
Katt med en fågelunge i munnen, oljemålning på trä. 

Sign. Bruno Liljefors 85. N. M. nr 2227.
L indman, Knut Axel, f. 1848, svensk:

Utsikt i Neapel, oljemålning på duk. Sign. Axel Lind
man Napoli Mars 1892. N. M. nr 2228.

Från svenska kusten av Öresund, oljemålning på trä. 
Sign. Axel Lindman 1890. N. M. nr 2229.

Från danska kusten av Öresund, oljemålming på trä. 
Sign. Axel Lindman 1890. N. M. nr 2230.
P auli, GeorCx V ilhelm, f. 1855, svensk:

Illustration till Selma Lagerlöfs »Gösta Berlings saga», 
kolteckning. N. M. tavelsaml. bih. nr 404.
S almson , H ugo F r e d r ik , f. 1843, f  1894, sven sk :

En séance, oljemålning på duk. Sign. Hugo Salmson, 
Paris. N. M. nr 2233.

Blomsterplockerskan, oljemålning på duk. Sign. Hugo 
Salmson Picardie 1882. N. M. nr 2234.
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Mars 31. Landskap från Dalby, pastell. Sign. Hugo Salmson. 
N. M. tavelsaml. bih. n r 402.
W ahlberg , H erman Alfred L eonard , f. 1834, t  1906, 
svensk:

Motiv från Vaxholm, oljemålning på duk. Sign. Alfr. 
Wahlberg 72. N. M. nr 2235.

Strandparti, oljemålning på duk. Sign. Alfr. W ahl
berg 72. N. M. nr 2236.
Zorn , Anders L eonard , f. 1860, f  1920, svensk:

Luftslott, akvarell. Sign. Zorn 85. N. M. tavelsaml. 
bih. nr 403.
Ribarz, R udolf , f. 1848, f  1904, österrikare:

Motiv från Cayeux (Picardie), oljemålning på trä. Sign. 
Ribarz 1882, Paris. N. M. nr 2231.

Motiv från Cayeux, oljemålning på trä. Sign. Ribarz 
1882, Paris. N. M. nr 2232.;

April 30. Av H. K. H. Prins Eugen: 11 '
Monticelli, Ad olphe , f. 1824, f  1886, fransman:

Damer, herre och hund, oljemålning pä trä. Sign. 
Monticelli. N. M. nr 2238.

■ V i
Maj 31. Av Herr Emil Olsson i testamente:

O känd svensk konstnär:
Porträtt av den avlidnes morfar, m iniatyr. N. M. ta

velsaml. bih. nr 405.
Porträtt av den avlidnes mormor, m iniatyr. N. M. ta

velsaml. bih. nr 406.
Jun i 30. Av Fröken Eva Fryxell i testamente:

L indegren , Amalia, f. 1814, f  1891, svenska:
Porträtt av professor Anders Fryxel, oljemålning på 

duk. N, M. nr 2241.
» » Av Rådman och F ru  Victor Noréus i testam ente:

Kra fft , P er d . ä ., f. 1734, f  1793, svensk:
Porträtt av konstnärens hustru, oljemålning på duk. 

N. M. 2242.
Porträtt av konstnärens dotter Vilhelmina, oljemål

ning på duk. Sign. Kraft 1782. N. M. nr 2243.
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Jun i 30. Krafft, P er i), y ., f. 1777, f  1803, svensk:
Porträtt av konstnärens syster Vilhelmina, g. m. doktor 

Olof Noréus, oljemålning på duk. N. M. nr 2244.
Porträtt av doktor Olof Noréus, oljemålning på duk. 

N. M. nr 2245.

Sept. 30.

W k t t e h b e r g h , J ulius  A l e x is , f. 1816, f  1872, svensk: 
Porträtt av Per Krafft d. y., skiss i m iniatyrform at, 

oljemålning på papper. N. M. tavelsaml. bih. nr 410. 
Av föreningen Nationalmusei vänner:
D e l a c r o ix , F e r d in a n d  V ictor  E u g è n e , f. 1799, f  1864, 
fransman :

Dec. 30.

Herminie hos herdarna, oljemålning på duk. Sign. 
Eng. Delacroix 1859. N. M. nr 2246. ^
Av föreningen Nationalmusei Vänner:
E ck e r sb e r g , Ch r is t o f f e r  V ilhelm , f. 1783, f  1853, 
dansk:

» %

Utsikt från Kalkbränneriet i Köpenhamn, oljemålning 
på duk. Sign. 1825. N. M. nr 2261.
Av Aktuarien Sven Sidvall genom föreningen National
musei vänner:
S id v a l l , A m a n d a , Car o l in a , f. 1844, f  1892, svenska: 

Konstnärinnans självporträtt, oljemålning på duk. *N. 
M. nr 2262.

C. D epositioner:
April 30. Av vänner till Anders och Emma Zorn

» »

E ldh , Ca r l : Dubbelmedaljong av Anders och E m m a  
Zorn, guld. Återlämnad.
Av H. K. H. Prins Eugen till 1 januari 1922: 

N orrman, H erman: Aftonmoln, oljemålning.
» » Av direktör Torsten Laurin:

J osephson , E r n st : Porträtt av fru Anna Bagge, olje
målning.

F e u e r b a c h , A n s e l m : Damporträtt, oljemålning.
B astien-Lepage , J u l e : Porträtt av Sarah Bernard, 

oljemålning.
D aumier, H o n o r é: La bonne bouteille, laverad tuch- 

teckning.
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April 30.

Maj 31.

Aug. 31. 

Sept. 30.

» »

» »

Av konsthandlaren, löjtnant Gösta Olsson:
Ingres , J ean Auguste D ominique: Etude nue pour 

la figure du licteur qui se voit à droit dans le tableau 
des m artyres de saint Symphorien, oljemålning.
Av generaldirektör Möller:

L arson, Carl P o n t u s: oljemålning.
Av kapten I. E. W ulfcrona:

Zoll , Kilian Kr ist o f f e r ; Fyra porträtt föreställande 
konstnären själv, hans hustru, hans svärfader och hans 
svärmoder, oljemålningar.
Av direktör H. Gotlhardt, Malmö:

Krohg , Chr istia n : En man över bord, oljemålning. 
Av herr H. Heilbutb, Köpenhamn:

D e la cro ix , E u g è n e : Le roi Jean à la bataille de Poi
tiers, oljemålning. Återlämnad.

D elacroix, E u g èn e: Herminie chez les bergers, olje
målning.
Av herr Claes Livijn, London.

Ra f a e l : Madonna di Loreto, kopia från 1500-talet, 
oljemålning.
Av fröken Ester Lindahls stärbhus:

E ricsson, Chr istia n: Bågspännaren, statyett i brons. 
Eldh , Ca r l : Daggkåpa, statyett i marmor.

» » »Nils Kreuger», statyett i brons.
Milles , Ca r l : »C. W. von Schele», statyett i brons. 
E ngström, L e a n d e r : Lapphuvud, brons.
J ohnsson , Iv a r : Knäböjande kvinna, statyett i brons. 

Av S:t Nicolai församling, Nyköping, genom kyrkoherde 
Hogner:

E h r e n s t r a h l , D avid  K l .: Porträtt av konung Karl XI, 
oljemålning. Återlämnad.
Av föreningen Nationalmusei vänner:

Cézanne, P a u l : Stilleben med äpple och amorin,
oljemålning.

Courbet , Gu sta v e: Den vackra irländskan, oljemål
ning.

Renoir , Au g u st e : H os mor Anthony.

2
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Sept. 30. Av fröken Ester Lindahls stärbhus:
Ett antal målningar, som senare genom testamente 

övergått i museets ägo.
» * Av herr Claes Livijn, London:

B rueghel , Jan .: Vinterlandskap med kvarn, oljemål
ning på trä.

B rueghel , J an .: Fantasilandskap med vattenfall, olje
m ålning på koppar.

t/  Sw anefelt , H erman: Parkväg med promenerande, 
oljemålning.

Zuccarelli, F rancesco; Fantasilandskap, oljemålning. 
W ilson , R ichard: Engelskt flodlandskap, »
Saftleven , H erman: Flodlandskap, oljemålning.

» » » »
V  B r u ssel , P. T. v a n : Blomsterstycke, »
V Nuzzi, Mario : Blomsterstycke, oljemålning.
V H uchtenburg, J. v a n : Ryttarefäklning, oljemålning.

Okänd nederländsk m ästare: Landskap, »
— » » » Landskap med bibliska

motiv, oljemålning.
de H eu sc h : Italienskt landskap, oljemålning.

_  Marieschi, J a copo: Förfallen stoltsbyggnad, olje
målning.

Dec. 30 Av utrikesm inislerhotellel:
24 m ålningar enligt i museel förvarad förteckning.

D. Ö verföringar:
Sept. 30. Överfördes från den av Konung Carl XV testamenterade 

samlingen:
Nr 168. P asch, Lorens d . y., f. 1733, f  1804, svensk: 

Dansande barn, oljemålning på duk. N. M. nr 
Från förrådet:
Nr 98. P asch, L orens d . y ., f. 1733, f  1805, svensk: 

Porträtt av okänd dam, oljemålning på duk. N. M. 
nr
Nr 18. L undgren , E gron, f. 1815, f  1875, svensk: 

Corpus-domini fest i Rom, skiss, oljemålning på duk. 
N. M. nr
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Nr 297. D ensamme:
Neapolilanska fruktförsäljare, oljemålning på duk. 

Sign. Eg ron Lundgren Rom. N. M. nr 
Nr 238. W erner , Gotthard , f. 1837, f  1903, svensk: 

Biskop Brask sista mässa i Linköpings dom kyrka, 
oljemålning på duk. N. M. nr 
Nr 293. D ensamme:

Deborah, studie, oljemålning på duk. N. M. nr

Skulptur sam lin gen.

Salen för antik skulptur och grekisk-rom erska fornsaker har under 
året varit stängd på grund av det fortsatta omordningsarbetet. De 
gardiner, som tidigare beställts för att tjäna som bakgrunder åt 
skulpturerna, ha under hösten blivit uppsatta. Nyanordningen 
har nu fortskridit så långt, att u tsikter finnas att salen kan öpp
nas för allmänheten under m ars månad 1921. Jäm sides med ny
uppställningen har arbetet med den nya lappkatalogen fortsatts.

Mål nin gssam lin  g e n .

Under året ha kabinetten för modern fransk konst åter öppnats 
för allmänheten efter att en tid ha varit avstängda för utförandet 
av en genomgripande förändring. Denna avdelning hade tack 
vare en för museet synnerligen glädjande tillväxt under de sista 
åren blivit allt för trångbodd, varför det befanns nödvändigt att 
låta den taga i besittning ännu ett, det närm ast liggande kabi
nettet. Detta hade genom hisstornels tillkom st erhållit en i för
hållande till museets övriga m ålningskabinett utvidgad men ur 
belysningshänseende på grund av sitt stora djup mindre tillfreds
ställande form. För att råda bot på detta m issförhållande u t
tänkte avdelningsföreståndaren en anordning med brutna skärm 
väggar som, på samma gång de på ett lyckligt sätt fångade ljuset, 
åt rum m et gav en rogivande absidkaraktär. Samtidigt blevo i 
detta och angränsande kabinett de för tavelexponering avsedda
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väggfälten klädda med linneväv, medan därem ot de övre halv- 
cirkelformiga väggpartierna under valven vitmålades och nedtill 
avgränsades med en svartmålad hängningslist.

Handteckningssamlingen
(avdelningsföreståndare: intendenten G. Paulsson, som dock enligt 
Kungl. brev av den 29 oktober 1920 åtnjutit tjänstledighet den 
1 nov.—den 31 dec. för annan befattnings skötande. Amanuensen 
R. Hoppe har under denna tid enl. samma Kungl. brev varit förord
nad såsom avdelningens föreståndare. Amanuens: G- Wengström) 
bar under året ökats med 173 nr, av vilka 99 genom köp och 74 
genom gåva.

A. K ö p .
Febr. 28. Ma rtin , E.: Nicodemus begär hos Pilatus att få be

grava Kristus, penna och tusch; Densamme: Prom ene
rande dam och kavaljer, stomperad blyerts. 2 nr.
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Maj 31.

Juli 30.

Aug. 31 
Dec. 30.

H öckert, J. F .: Kvinnohuvud, blyerts; L öw städt , K. 
T h : N. von Rosenstein, karikatyr, akvarell; Densamme: 
Porträtt av jude i Stockholm, akvarell; S ergel , J. T.: 
Modellstudier, blyerts; W allander , J.: Album med
uppklistrade teckningar. 18 helsidor. 5 nr. 
Adrian-N ilsson , G.: Valparaiso, färgkrita; Densamme: 
Sotaren, penna; Densamme: Landskap från Hallands
kusten, akvarell; D amm, B.: Landskap, tusch, torr pen
sel; D egas, E.: Kvinna som kam m ar sig, kol; Met- 
zinger, J.: Landskap, kol. 6 nr.
Mörner , H j .: 68 handteckningar. 68 nr.
D Aligny, T h .: Landskap, blyerts; Cham (A. de Noe): 
Karikatyr, penna, bister. D elacroix , E.: Lejonhuvud, 
blyerts. Densamme: Studier till Lejonjägaren, blyerts. 
Densamme: Figurstudier, penna, bister. Densamme
tillskriven: Den helige Sebastian, bister och blyerts.
D rolling, M. M.: Kopia efter antik relief, blyerts. Géri- 
cault, T.: Kopia efter indisk m iniatyr, blyerts. Den
samme: Antikt motiv, blyerts. Greijze, J. B.: Dam i län
stol, bister. P igal, E. J.: Genrescen, blyerts. Ra ffet , A.: 
Tatarfamilj, bister. Rousseau , T h .: Fransk bondgård,
interiör, blyerts. T royon , C.: Vildsvin, blyerts. D en
samme: Får, svartkrita; Densamme: Ko, färgkritor;

Densamme: Sågande gosse, studier, svartkrita. 18 nr.

B. Gåvor.
Febr. 28. Av F ru  Anna Agelii, Sala: A guéli, I.: 34 handleck-

ningar, 4 skissböcker. 38 nr.
Maj 31. Av Etatsrådet W ilhelm Hansen, O rdrupgaard, Dan

m ark: D elacroix , E.: Sju studier av araber, penna, 
bister, akvarell. 1 nr.

NAv Bankkam rer E. von Hofsten: H öckert, J. F.: Ka
rikatyr av konsul Heineman, blyerts; Densamme: 
Karikatyr av grosshandlare M. Ritschl, blyerts. 2 nr.

Av Landshövding H. Björklund: W allgren , O.: Stora 
portalen titl Lunds dom kyrka, blyerts. 1 nr.

Juli 30. Av Förste M arinläkaren Dr A. W idstrand: B illmark,
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C. J.: Studie till färglitografien Slottsbacken, blyerts. 
5 nr.

Sept. 30. Av Redaktör E. Rusén, Paris: D elacroix, E.. Scène
rom antique, pennteckning i bister, tuschlavering. 1 nr.

Av Konservator G. Jaensson: Arosenius , I.(?): Servitös,
blyerts, B ergh , R. : Modell, studie, blyerts. Kyl-
rerg, R .: Dam porträtt, akvarell. L arsson , G.: G.
W . Jaensson vid staffliet, blyerts. O kä n d : Hästar, 
studie, blyerts. O känd: Solnedgångslandskap, oljeskiss. 
7 nr.

Okt. 30. Av Direktör Jacques Segalowicz: W inge , M.: Thors strid 
med jättarna, pennteckning. 1 nr.

Nov. 30. Av Fröken Hilda Magnussons dödsbo: Magnusson , A.: 
Oden vid Mimers brunn, tuschlavering. Densamme: 
Motiv ur den nordiska mytologien, tuschlavering. 
Klingspor, F. P. : »Concert dans le Palais d’un Bacha 
de Syrie», antagligen kopia, laverad tusclileckning. 
3 nr.

Dec. 30. Av Intendenten Gregor Paulsson och t. f. Intendenten 
Ragnar Hoppe: B raque, Ct . :  Abstrakt komposition, 
rödkrita. 1 nr.

Av Ragnar Hoppe: B ergh, R .: Kvinnlig modellstudie, 
svartkrita, Salmson, H.: Bondkvinna, svartkrita. Den
samme: Fransk gendarm, svartkrila. Studier till m ål
ningen »Arrestering». 3 nr.

Av konsortiet för inköp av Li Hung Changs samlingar: 
14 m ålningar och 2 böcker. Vit örn med utbredda 
vingar. Yuan. Tusch och vattenfärg på siden. — 
Berglandskap med blommande träd i dimma. Mörk. 
Yuan. Tusch och färger på siden. — Landskap, dimma, 
paviljonger, klocktorn i våningar. Tidig Ming. Tusch, 
färger på siden. — Bergigt vinterlandskap. Fora på 
bro. Kopia? från Ming efter äldre orginal. — Änder 
i vass. Ming. Tusch på siden. — Dam med kam 
marjungfru. Vit gumse. Yuan-Ming. Tusch och färger 
på papper. — Vit häst vid träd. Sung. Tusch på 
papper. — Fåglar. Ming. Tusch och färger på siden. 
— Klippigt ilodlandskap, fartyg, figurer. Yuan.(?) Tusch
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och färger på papper. — Buddha ridande på tigern 
Kylin. Sung-Yuan. Färger och tusch på siden. — 
Två fiskare under pilträd. Kopia (?) efter original från 
Sung-Yuan. — Makimono. Landskap med berg, dalar, 
hus, trädgårdar och åkerfält samt figurer. Färger 
främ st gulbrunt och grönl. Sung-Yuan- — Jagande 
mongoliska ryttare. Yuan. Tusch på papper. — 
Berglandskap med byggnader, broar och figurer. Ming. 
Tusch och färger på papper. — Bok med fyra blom
sterm ålningar på siden. — Bok med 12 st. m ålningar, 
landskap, djur, fåglar m. m. Tusch på brun grund. 
16 nr.

ö v e r fö r in g  från förråd et:

Aug. 30. Rydberg , G.: Stehag, oljcskiss. Densamme: Kronetorp, 
oljeskiss. 12 nr.

Gravyrsa mliiigen

(avdelningsföreståndare: 1 januari—31 oktober Paulsson, 1 novem
ber—31 december: Hoppe; am anuens: W engström) har under året 
ökats med 116 nr, varav 47 genom köp, 44 genom gåva och 
25 genom överföring från förrådet.

A. K ö p .
Jan. 31. D urer , A: S. Sebastian, kopparstick. L iebermann, M.: 

Kapplöpning, torrnål. Bärenholdt , H. C.: Leda,
färglräsnitt. Maosen , J.: Bruno Liljefors, etsning.
Densamme: Isaac Griinewald, etsning. Rasmussen, 
G.: Kvinde med Barn, färgträsnitt. Salto , A.: Kvinde
med Krukke, kol. etsning; Densamme: Skaal med 
Frugler, färglitografi. Skovgaard, J.: Fristelsen, ets
ning. 9 nr.

Febr. 28. Rasmussen , G.: Danserinde, träsnitt. Skovgaard, J.:
Eva, etsning. T estolini , G.: Vue de Marieberg, kol. 
gravyr. 3 nr.



Mars 31.

Maj 29. 
Jun i 30.

Ju li 30.

Sept. 31. 
Dec. 30.

B rangwyn, F.: Hamnmotiv, etsning. • L iebermann . M .: 
Gatubild, etsning. Densamme: Moder med barn, etsning. 
Meid , H.: Landskap med badande kvinnor, torrnåls- 
radering. Seymour H a d e n : Fulliam vid Them sen, ets
ning. Stauffer-Be r n : Porträtt, etsning. T homa, H.: 
Landskap, etsning. Densamme: Bernau. Densamme; 
Flodlandskap, Die junge Donau. 9 nr.

Magnusson, G.: 6 torrnålsraderingar. 6 nr.
Andrea P a lla d io: Quattro libri deirarchiletlura,

2:dra upplagan tryckt i Venedig hos Carampello 1581 
på ursprungliga träsnittsstockar. 1 nr.

H ald , E d w a r d : 10 stycken trä- och linnoleum snitt.
H eckendorf: Sonne, 10 färglitografier. Gesellschaft 
für vervielfältigende Kunst, W ien: Jahresm appe 1919. 
Corot, C.: Ryttaren i skogen, etsning på glas. L ie
bermann, M.: Havsstrand med en gård, torrnålsra- 
dering. T homa, H.: Plogen, etsning. W histler , J.
M^ Neill: “Reading in bed” , etsning. Rod d elsted t , 
P. (Gottlandt): Spottblad över katolska kyrkan. Kop
parstick. 17 nr.

Gauguin , P.: Färgträsnitt. 1 nr.
Goya, F . : Blad 19 ur Taurom achia, etsning (nytryck).
1 nr.

B . Gåvor.
Jan. 31. Av Föreningen för Grafisk konst: 1919 års blad, upplagan 

före text innehållande blad av Gerhard Henning, Olle 
Hjortzberg, Bertil Lybeck, Louis Sparre och Arthur 
Salilén. 1 nr.

Ju li 30. Av Civiling. Jonas Lindh, Aktiebolaget Kopia, Stockholm : 
En samling moderna affischer. 37 nr.

Av Dr Gregor Paulsson: O p p l e r , E.: Kriegsnähstube, 
litografi, 1 nr.

Av Fröken H. W idm arks stärbhus: Andenaerde , R. 
v a n : Caesars triumftåg, efter Mantegna, kopparstick. 
1 nr.

Aug. 31. Av onämnd givare: Rembrandt: Bartsch 6. Kopia, ets
ning. 1 nr.



Sept. Av Professorn, Friherre G. Cederström: B i r g e r , H: 1 
etsningsplåt. 1 nr.

Okt. 30. Av Dr Gregor Paulsson: T o o r o p , J.: Fiskare, etsning. 
1 nr.

Dec. 30. Av Föreningen för Grafisk konst: 1920 års blad, uppla
gan före text, innehållande blad av E rnst Kusel, Hil
ding Nyman, Torsten Schonberg, Ellevi Tondén, Axel 
Fridell. 1 nr.

Aug. 31.

ö v e r fö r in g  från fö r r å d e t:

Av D u r e r , A.: 12 träsnitt, 4 kopparstick. 16 nr. 
R e m b r a n d t : 9 elsningar. 9 nr.

F o to g ra f i -  o c h  r e p r o d u k t io n s s a m l in g e n

har under året ökats med 1,659-nr, varav 1,659 genom gåvor.

Juli 30. Av Grosshandlare David Rapp, Stockholm: 300 fotogra
fier från Vatikanska museet, Rom. 300 nr.

Aug. 31. Av Fru  Harald Brising, Stockholm: 539 fotografier efter 
antika skulpturer. 539 nr.

Av Grosshandlare David Rapp, Stockholm: 200 fotogra
fier från Palazzo Borghese, Rom, 200 fotografier från 
Kapitolinska museet, Rom. 400 nr.

Nov. 30. Av Fil. Dr Carl Forsstrand, Saltsjö-I)uvnäs: 1 fotografi 
efter F o r s l u n d s  pastellporträtt av Maria Gustava och 
Ju liana Charlotta Le Febvre.

Av densamme: 8 autotypier efter svenska 1700-talspor- 
trätt.

Dec. 30.

Av Grosshandlare David Rapp, S tockholm : 1 check å 
2,000 lire för inköp av fotografier i Italien.

Av Monsieur Delavaud, fransk m inister i Stockholm: 
Handkolorerad fotografisk reproduktion efter J. L. 
D e s p r e z ’ akvarellerade teckning »Vue de Stockholm» 
i Lou vrem useet, Paris.

Av Madame Morand-Monteil, Stockholm: 10 fotografier 
efter oljemålningar och teckningar av J. A. D. I n g r e s .
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Depositioner
i h an dteck n ings- och  gravyrsam lin gen .

Mars 31. Av Direktör Thorsten Laurin:
25 reproduktioner efter teckningar av Gustav Klimt, 
storfolio.

Av Fil. Dr Karl Asplund, Dr Sigge Björck, Fru  Major 
L. Broomé, Grosshandlare Harry Friedländer, Hr Artur 
Myrberg, Hr C. U. Palm, Direktör Jacques Segalowicz 
och Direktör Thorsten Laurin:

Diverse handteckningar jäm likt Nationalmusei utställ
ningskataloger nr 11: Handleckningar och akvareller 
av svenska m ästare från 1800-talets förra hälft. Mars 
—maj 1920. Utställda i Gravyrsalen och salen för till
fälliga utställningar. Återlämnade.

Maj 31. Av Kapten Fresladius, Stockholm: B ergh, E.: 
Landskap, blyertsteckning. Återlämnad.

Ju li 30. Av Göteborgs museum:
Masreliez , L. A.: 35 handteckningar. Återlämnade.

Sept. 30. Av Fröken Ester Lindahls stärbhus:
Handteckningar av I. A guéli, A. T. Geller sted t , 
J. F. H öckert, E. Martin , T. S ergel m. fl. 80 nr. 

Grafik av K. Ander , S. B ergström , C. L arsson , E.
Martin , J. F. Martin , R. N orstedt , L. H. B oos,
A. Zorn m. fl. 248 nr.

Av A. E delfeldt , P. S. Kroyer , E. Munch, J. S köv- 
gaard, E. W erenskiold, J. F. W illumse .n m. fl. 51 nr. 

Av P. Cézanne , C. Corot , H. D aumier, E. D elacroix, 
P. Gauguin, F. Goya, L. L egrand , E. Manet , H. 
Meid , J. F. Millet , J. P ennel , P. P icasso, A. Renoir , 
A. Rodin , H. T homa m. fl. 54 nr.

Av P.-M. Alix, J. Macardel, J. Callot, A. D urer , R. 
E arlom, V. Green , Cl, Mellan, R. N anteuil , Rem-
r han dt, R. Strange, J. W atson m. fl. 116 nr.

Planschverk: Klinger , M.: Intermezzi; de F ontenai
& Couché: Galerie du Palais Royal; Föreningen för 
grafisk konst: 16 årgångar av årsbladen. 19 nr. 

Graverad plåt: J. F. Martin efter T. Sergel: Porträtt av 
I^eopold.
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Plansch verkssamlingen.

(Kumlien) liar under året ökats med 38 n r? varav 25 genom köp 
och 13 genom gåva.

A. K ö p .
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Jan. 31. F ritz W i t t e : Die Skulpturen der Sammlung Schnütgen 
in Cöln. Fol. Berlin 1912.

» » F ritz W it t e : Die liturgischen Geräte und andere W erke 
der M etallkunst in der Sammlung Schnütgen i Cöln. 
Berlin 1913. Fol.

» » Memlinc’s : Scenes of domestic life in Flanders. Fol.

» »
Haag 1910.
Max P ec h stein : Reisebilder. Tvärfol. Berlin 1919.

» » O. Kokoschka: Hiob. Fol. Berlin 1917.
» » E rnst Barlach: Der arme Vetter. 2 vol. Fol. Berlin 

1919.
J. F. Co o p e r : Lederstrum pf-Erzählungen. Fol. Berlin 
1909.

» » J. Meier -Gr a e f e : Degas. 8:o. München 1920.
» » Karl Ma d s e n : Ti Tegninger av C. W. Eckersberg. Fol. 

Köpenliamn 1919.
Febr. 28. W ilhelm V ogelsang: Holländische Möbel im nieder

ländischen Museum zu Amsterdam. 4:o. Amsterdam

» »
u. Leipzig.
W ickenbergs Album. Fol.

April 30.
» »

O scar F isc h el: Raphaels Handzeichnungen. Fol. 
Trente dessins de maitres du XVIII siècle. Fol.

Jun i » P aul Kr ist e l l e r : Holzschnitte im König!. Kupferstich
kabinett zu Berlin. (Graphische Gesellschaft XXI.) 4:o. 
Berlin 1915.

» » P aul Kr i s i e l l e r : Der Meister von 1515. (Graphische 
Gesellschaft XXII.) 4:o. Berlin 1916.
B issiè r e : Georges Braque. 4:o. Paris u. ä.

» » L udwig J u s t i : Zeichnungen aus dem Besitz der Natio- 
nalgallerie Lieferung 9—10. Fol. Berlin 1919.

» » J. L essing: W andteppiche.
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Aug.

»

»

Sept.
Okt.
Dec.

»

B.

Jan.

Mars

»

Juli

Sept.

»

31. 14 Dessins originaux des artistes Scandinaves. Fol. 
Paris 1881.

» A. L. Ma y e r : . Handzeichnungen spanischer Meister. 2 
vol. Fol. Leipzig und New York 1915.

» Ro d in : 18 litografier.
30. Die W iener Gobelinsammlung. 85 Lief. num r. ex. (257). 
» J oh . L a r s e n : Raderinger og Træsnit. Kôpenhamn 1920.
» Georges  D u p l e ssis: Les portraits dessinés par J. A. D.

Ingres. Paris 1896.
» Drawings of old masters (Second series 1 part). Oxford 

1920.

G åvor.

31. Av Föreningen för Grafisk Konst:
Grafisk Konst 1919. Fol. Sthlm 1919.

Rem brandts teckningar i Nationalmuseum. 2 ex. Fol. 
Sthlm 1919.

30. Av P. A. Norstedt & Söner:
Gregor P aulsson och Ragnar H o p p e : Ernst Joseph

sons teckningar. Fol. Sthlm 1918.
Ragnar H o p p e : Grafiska blad av A. T. Gellerstedt. 

4:o. Sthlm 1918.
» Av Direktör Thorsten Laurin:

Gustav Klimt: Fünf u. zwanzig Handzeichnungen.
Stor Liggfolio. W ien 1919.

» Av Dr Axel W idstrand:
Salomon Reinach: Tableaux inédits ou peu connus.

Fol. Paris 1906.
» Av Fru Anna Tamm:

O nkel Adam och N epomuk: Tavlor av svenska konst
närer. 2 vol. 4:o- Stockholm 1856, 1858.

» Av Grosshandlaren C. Lundström :
E. P istolesi: II Vaticano. 8 vol. Fol. Rom 1829.

» Av Föreningen för Grafisk Konst:
Föreningen för Grafisk Konst: 1920 års Blad. Vanl.

uppl. 1920.
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Okt. » Av Herr W. Zachrisson:
Ver Sacrum. 8:o. Göteborg 1917.
Tysk bokkonst. S:o. Göteborg 1916.
Pentjo Slavejkov: Hymner vid överm änniskans död.

Göteborg 1916.
» » Av Herr G. Jaensson:

Stockholm ssilhuetler klippta av Ernst Ljungli. Sthlm 
1885.

Inom handtecknings- och gr avyr samling en har under året utförts 
följande arbeten:

P aulsson har 1 jan u a ri—81 oktober lett arbetet på avdelnin
gen och skött de löpande göromålen; han har speciellt ägnat 
sig åt studiet av Callots i museets sam lingar befintliga hand
teckningar och har över dem upprättat en catalogue raisonné, 
publicerad i Nationalmusei årsbok. Han har tillsam m ans med 
Hoppe skrivit katatogen till och ordnat utställningen av hand
teckningar och akvareller av svenska m ästare från 1800-talets förra 
hälft.

Kumlien har inventäriefört planschverksam lingens nyförvärv, 
biträtt vid ordnandet av utställningarna och i en del tekniska  
arbeten samt tidvis skött expeditionen i gravyrsalen.

H oppe har gjort urvalet för utställningen av handteckningar 
och akvareller av svenska mästare från 1800-talets förra hälft och 
har tillsammans med Paulsson skrivit katalogen och ordnat u t
ställningen. Han har lappkatalogiserat den under fjolåret inköpta 
samlingen av franska litografier samt har i egenskap av t. f. 
intendent (l nov.—81 dec.) skött de löpande göromålen.

W engström har slutfört inventarieföringen av 1919 års hand
teckningar, inventäriefört gravyr- och handteckningssam lingens 
nyförvärv för året och påbörjat katalogiseringen av gamla plansch- 
verkssamlingen. Har som t. f. intendent ju li—september skött 
de löpande göromålen.

Som volontär har vid avdelningen tjänstgjort fil. lic. H ans 
W åhlin , som påbörjat en inventarie- och sakkatalog för gravy
rerna i huvudsak enligt av Paulsson i 1917 års berättelse sid 62 
uppgivet system.

På anm odan av intendenten Paulsson har herr Martin Carls-
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son  under året utarbetat en enligt delvis nytt syslem uppställd 
lappkatalog över beståndet av Rem brandts etsningar och Diners 
kopparstick. Katalogarbetet är baserat på ingående undersök
ningar av bladens état, tryckkvalitet, vattenstäm plar, kondition, 
proveniens m. m. Speciellt för ändam ålet ha tryckts katalog
lappar, i samråd med avdelningschefen redigerade av hr. C-

Avdelningen för Konsthantverk.

(Avdelningsföreståndare intendent Wettergren.)
Tillökningen under året utgör 251 num mer, av vilka 17 för

värvats genom köp, 234 erhållits som gåva.
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1919 
års slut

Tillväxt
1920

Summa

K era miska föremål ................................................. 6,276 131 6,407 |
Glas................................................................................. 990 5 995
Emalj ............................................................................ 774 774
Guld och silver.......................................................... 647 647
Ur ................................................................................ 384 — 384
Oädla metaller ........................................................... 1,713 48 1,761
Möbler, träföremål .................................................. 762 1 763 |
Elfenben o. d.............................................................. 255 1 256
Sten................................................................................ 260 64 324 j
Textilkonst................................................................... 1,101 4 1,105 |
Diverse ........................................................................ 646 3 649

Summa 13,808 257 ! 14,065

A. In köp .
Jan. 31. Brûle-parfum av fajans i terrinform  med blomster- och 

fruktdekor i färger. Rörstrand. (Sign.) 1770-talet.
Tre kinesiska snusflaskor, den ena av brunt glas, de 

andra av agat. 1700-talet.
Febr. 28. Carl Malmsten (komp. och utförd av):

Ståndur av jakaranda med inläggningar i olika trä 
slag. Modernt svenskt arbete.
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Jäml. Kungl. brev den 20 febr. 1920, vilket ulgör 
första prejudikat på att anslaget för inköp av levande 
svenska konstnärers arbeten må få användas även för 
ökande av avdelningen för konsthantverk.

April 30. Korg av fajans med dekor i blått. Marieberg (sign.) 1765.
Två spetslängder och en spetskrage. Venedig. 1700- 

talet.
E dward H a l d :
Fruktskål av kristall, graverad med figurmoliv, jäm te fat. 

Modernt svenskt arbete från Orrefors glasbruk. — 
Jäm likt Kungl. brev den 19 m ars 1920.

Maj 31. Skål av fajans med figur- och djurm otiv i lusterdekor. 
Persien (Rhages) 1200-talet.

Tallrik av fajans med flätad kant, nordstjärnem önstret 
i relief och blom dekor i tre färger. Stralsund 1780- 
talet.

Aug. 31. Ivar J o n sso n :
»Venus stiger ur havet» och »Faun», två par urnor 

av gjutjärn. Modernt svenskt arbete från Näfveqvarns 
bruk. — Jäm l. Kungl. brev den 9 juli 1920.

Anders och B ess W issl e r :
Vas av svartglaserat starkeldsgods i form av en frukt

kärna. — Jäm l. samma Kungl. brev.
Sedan ovanstående föremål inköpts, återstod 

av årets medel c:a 5,000 kr., vilka jäm te 2,500 
kr. ur W eberska fonden ställdes till inten
dent W ettergrens förfogande för inköp att 
göra vid en resa, som han företog under årets 
tre sista m ånader. Som de inköpta föremålen 
emellertid icke anlände förr än under loppet 
av januari 1921, kan redogörelse för dem 
läm nas först i berättelsen över innevarande 
års verksam het.

B. G åvor .

Jan. 31. Av föreningen Nationalmusei vänner:
Hake av brons, inkrusterad med ornam ent av silver.
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Febr. 28.

Mars 31.

Maj 31.

Aug. 31. 

Sept. 30.

Kina, Han-dynastiens tid (?). (Jfr N. M. årsberättelse 
1919 sid. 41, gåvor maj 31!)

Av kapten A. Holm:
Glas med graverade inskriptioner på tyska, barockorna- 

ment och fyra medaljonger. Tyskland 1700-talet.
Av antikvarien dr Ture J:son Arne:
Sju st. fragment av krukor och lampa, funna 1907 i 

Konia, Mindre Asien. M indre-asiatiska eller persiska 
arbeten från Seldschuk-tiden, 1200— 1300-talet.

Av bokbindaren Nils Linde, Göteborg:
Bokband av pergament med dekorationer i svart och 

guld till G. Linder, Sällskapslivet etc. Bandet kom 
ponerat och utfört å Nils Lindes bokbinderi, Göteborg.

Av H. K. FI. Kronprinsen:
Vävnad av silkesdamast med blommönster. Kina 1700- 

talet.
Av föreningen Nationalmusei vänner:
Fat av fajans med lusterdekor. Spanskt m önster omkr. 

år 1500.
Av bildhuggaren Sidney Gibson:
Tändsticksställ i form av en känga. Marieberg (sign.) 

1760-talet.
Av A.-B. Fritzes Kungl. Hovbokhandel:
Terrin av stenporslin. England 1800-talels början.
Av grosshandlaren Ivan Traugott genom föreningen Na

tionalmusei vänner:
Vas av lergods med vit glasyr och skurna ornam ent. 

Kina. Sung-dynastien.
Flaska av persisk form med skurna ornam ent, s. k. 

»Celadon^-vara. Korea 1500-talet (?)
Vinkanna av kurbitsform  med skurna ornam ent, Cela- 

don-liknande glasyr. Korea. 1500 talet. (?)
Skål i form av ett bronskärl, grön glasyr. Kina, Han

d y n a st ie n s  stil (206 f. Kr—220 e. Kr.)
Mugg med låga reliefornament och koppargrön glasyr. 

Persien, 1400-talet (?)
»Pietå», stor, mångfigurig grupp av porslin i rika färger. 

Italien (Doccia) 1700-talets slut.
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Okt. 30. Av h r C. E. Gadelius i Shanghai:
En samling äldre kinesiska konstslöjdalster, nämligen 

(67 nr) föremål av keram ik, brons och jade, till största 
delen gravfynd från Han-dynastien (206 f. Kr.—220 e. 
Kr.), (15 nr) gravfiguriner och kärl från Tang-dynastien 
(618—906), (20 nr) kärl av lergods, alla från Sung- 
(960—1267) och Yuan-dynastierna (1280—1367).

Nov. 30. Enligt riksm arskalksäm betets skrivelse den 29 okt. 1920 
genom chefen för Kungl. husgerådskam m aren:

Fem fat av stenporslin, av vilka tre st. i form av två 
mot varandra vända musslor, två st. rundat rektangu
lära med hög godronnerad kant. Alla utom de två 
sistnäm nda trasiga. Marieberg. Stens period (176 9 
— 1782). Ett av faten signerat.

Av Right Hon. F. Leverton Harris, London:
Åtta st. fragment av italiensk maj olika, funna vid gräv

ningar i Palazzo Petrucci, Siena.
Av direktören för avdelningen för keram ik och glas vid 

Victoria and Albert Museum, London, Bernhard Rack- 
ham:

Fragm ent av en tallrik av italiensk maj olika. Siena 1400- 
talets slut.

Av grosshandlaren Em il Österlind, Stockholm:
En desserttallrik av den japanska Kakiemon-varan, som 

var förebilden för en typ av m eissenporslin under 
Herolds period (1720—1740).

Dec. 30. Av följande m edlem m ar av ett konsortium , som till 
Sverige inköpt framlidne excellensen Li-Iiung-Changs 
samling av gammal kinesisk konst: disponenten Paul 
Bellander, direktören Gustaf Cornelius, ingenjören Oscar 
Falkm an, direktören Axel Forsberg, disponenten H arald 
Funch, generalkonsuln H.Hector, disponenten Kristoffer 
Huldt, löjtnanten Carl Kempe, envoyén Herm an La
gercrantz, brukspatronen Th. Lindberg, herr M. Lyck- 
holm, herr Martin Månsson, grosshandlare Th. Olrog, 
generalkonsuln Josef Sachs och disponenten Arvid 
Sjögren:

3



Två väggstenar från en grav med figurer m. m. i låg 
relief. Han-dynastien (omkr. 150 e. Kr.).

Gravsten med grund nisch innehållande Buddha sittande 
på lotustronen omgiven av två boddhisatvas. Wei- 
dynastien (386—532).

Vas av oglaserat lergods med öron i relief; bronsform. 
Han-dynastien (206 f. Kr.—220 e. Kr.)

Lam pa i form av två på varandra ställda skålar över 
en vas i form av en lotusblomma. Silverskiftande glasyr. 
Han-dynastien.

Lerfigur, stående, iklädd lång fotsid dräkt. T ’ang-dyna- 
stien (618—906).

Blomsterskål av lergods med blågrå glasyr. Chun-jao. 
Sung-dynastien (?) (960—1279)

Tekopp av tunt lergods med vit glasyr. Ting-jao. 
Sung-dynastien.

Skål av m örkt lergods med »harpälsglasyr». Chien-jao. 
Sung-dynastien.

Skål, stor rund av ljust lergods med gräddfärgad glasyr. 
Skurna ornament, i botten av insidan en fisk, utanpå 
spetsiga blad. Ting-jao. Sung-dynastien (?)

Skål av samma vara med lotusblommor skurna i glasy
ren. Sung-dynastien.

Skål av samma vara men med pressad dekor: små poj
kar, blommor och frukter. Sung-dynastien.

Skål av porslin med blekt blågrön glasyr över den skurna 
dekorationen Yu-jao (provinsen Fu-kien). Sung-dyna
stien.

Två skålar av rhinozeroshorn, dekorerade i relief, den 
ena med blommor och blad, den andra med ekorrar 
bland vinrankor.

Tjugusju st. speglar, dekorerade i relief. T ’an g- och 
andra dynastier.

Fyrtiotre föremål av jade, vaser, skålar, askar, spännen, 
plattor m. m. från skilda perioder.

Av föreningen Nationalmusei vänner ur Li-Hung-Changs 
samling:



Väggsten från en gravkam mare, ornerad i låg relief. 
Han-dynastien.

Tem pelkloeka av brons dekorerad med geometriska or
nam ent i låg relief. Chou-dynastiens stil.

Kärl för vinoffer, dekorerat med stiliserade drakar, grön, 
blank patina. Enligt inskrift förfärdigad av Chou 
Tang. Chou-dynastiens stil.

Vinbägare av brons i trum petform . Dekorerad med ett 
brett band med geometriska ornam ent. Chou-dyna
stiens stil.

Två manliga lerfigurer med spår av röd färg. T ang .
Kvinnlig lerfigur i lång dräkt. Tang-dynastien.
Två st. bronsbeslag till vagn-del (?). Han-dynastien.
Fem mindre skivor av jade från Han- och T ’ang-dyna- 

stierna, en modern.
Av dr F. R. Martin genom H. K. H. Kronprinsen:
Svärdsbeslag av ben med reliefornament. Kina. Chou- 

dynastien (?)
Av kapten Otto Gripensvärd:
Fat av stenporslin med blommor och flätverk i grönt 

och mangan. F rån  Vänge—Gustavsberg (sign.) omkr. 
1790.

Av fru Anna Ralsamo-Stella:
Tallrik av violett glas, dekorerad med ett vitt huvud 
i s. k. »murina»-teknik. Modernt venezianskt arbete 
av glaskonstnären Guiseppe Barovier.

Av A.-B. Gustavsbergs fabriksintressenter:
Vas, kruka och käxburk av fajans, dekorerade i blått 

och mangan, tillverkade vid Gustavsbergs porslinsfa
brik av W ilhelm Kåge.

D e p o s itio n er  i N ationalm useum .

Aug. 31. En samling kinesiska m ålningar och konstslöjdföremål, 
tillsam m ans 1,080 num mer, som tillhört excellensen 
Li-Hung-Chang och inköpts av ett svenskt konsortium .

Sept. 30. Av fröken Ester Lindahls stärbhus:
Diverse möbler och annan mobilier, keram iska och tex

tila föremål m. m.



36

Från N ationalm useum  återläm nade d ep o sitio n er .

Från  avdelningen för konsthantverk:
Maj 31. Till grosshandlare Ivan Traugott:

Klocka av silver, franskt arbete. 1500-talet.

Avdelning för slottssamlingar ocli depositioner.

(Avdelningsföreståndare intendenten S. Strömbom, som dock från 
och med den 15 februari på grund av sjukdom av överintenden
ten erhöll tjänstledighet, vilken tjänstledighet av Kungl. Maj:t i 
brev den 16 juli 1920 av samma skäl ytterligare förlängdes från 
och med den 1 juli till årets slut. Under intendenten Strömboms 
tjänstledighet har amanuensen Sjöblom jäm likt näm nda Kungl. 
brev varit förordnad såsom avdelningens föreståndare.)

Som Sjöblom tillika haft sig ålagt att sköta sekreteraregöromålen 
vid museet, har arbetet på avdelningen ej kunnat få den om fatt
ning, som varit önskvärd. Sålunda ha blott de löpande göro- 
m ålen och ordnandet av depositioner m. m. blivit verkställda lik
som även ifrågakom mande förflyttningar och överföringar inom 
statens konstsam lingar. Den årligen återkom m ande kulturm ässan, 
som i år hölls i Östersund, leddes av intendenten W ettergren en
ligt plan, som uppgjorts gemensamt av intendenterna Strömbom 
och W ettergren.

T. f. intendenten Sjöblom hade företagit tjänsteresa till Drott
ningholm  för att där förbereda utställandet i parken av de brons
grupper, som under krigstiden varit intagna och magasinerade i 
slottet.

K a ta lo g a rb eten .

Inom avdelningen har upprättats en lappkatalog ordnad i num 
merföljd över samtliga deponerade målningar. Så har arbetet med 
ny upplaga av katalog över porträttsam lingen å Gripsholms slott 
påbörjats av Fil. Dr. G. Gölhe.

D ep o sitio n er  från N ationalm useum .

Febr 28. Jäm likt nådigt brev av den 2 febr. 1920.
Till den norska föreningen »Fransk Konst» för en
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Degas-utställning på Nationalgalleriet i Kristiania följande 
oljem ålningar av Degas:
Svartklädd dam. N. M. 1759.
Två dansöser. N. M. Bih. 345.
Tre ryska danserskor. N. M. Bih. 380.

Mars 31. Jäm lik t Kungl. brev av den 13 febr. 1920.
Till Liljewaichs Konsthall för en m innesutställning 

över Carl Larsson följande arbeten av denne konstnär: 
Porträtt av konstnären C. E. Skånberg. N. M. 1781. 
Studiefigur till tavlan »Rokoko». N. M. 1883.
Till en liten vira. N. M. 1961.
Landskap från Grèz. N. M. 2138.
Porträtt av E. A. Karlfeldt. N. M. 2141.
Skiss i tre fält till väggmålningar i N. M. Förr. 203.

» » » » » » » », » » 204.
Gubben och nyplanteringen, motiv från Grèz. Akvarell 

N. M. bih. 164.
I köksträdgården, motiv från Grèz. Akvarell. N. M. Bih. 

165.
Ateljéidyll. Pastell. N. M. Bih. 191.
Mor. Akvarellerad pennteckning. N. M. Bih. 233.
Ett hem i Dalarne. Akvarellserie. N. M. Bih. 258— 

283.
Porträtt av Selma Lagerlöf. Teckning i oljefärg. N. M. 

Bih. 303.
Porträtt av August Strindberg. Kolteckning och oljefärg. 

N. M. Bih. 398.
Söndagsvila. Akvarell. N. M. Bih. 376.
Sex kartonger till väggmålningar i Nationalmuseum. 
220 handteckningar. N. M. 99/1886, 393—397/1900, 2/1900 

och 1—213/1908.
April 30. Jäm likt nådigt brev av den 16 april 1920.

Till Liljewaichs konsthall för en utställning av senare 
arbeten av Zorn och Liljefors:
Anders  Zo r n : Hem landstoner. N. M. 2214.

Jun i 30. Jäm lik t Kungl. brev av den 18 juni 1820.
I Rådhuset i Östersund under kulturm ässan därstädes: 

B oucher, F rançois: Leda och svanen. N. M. 771.



B oucher , F rançois: Badande nymfer och amoriner. 
N. M. 769.

------ : Pense-t-il aux raisins. N. M. 773.
B ourdon , Se r a stien : Självporträtt. N. M. 1780. 
Chardin , J. B. S.: Tecknande artist. N. M. 779.
------ : Död hare vid en kopparkittel. N. M. 785.
------: Ung kvinna vid ett tapisseriarbete. N. M. 778.
Coypel, N oël N icolas: Paris dom. N. M. 793. 
D esportes , Alexandre F rançois: Frukoststycke. N.

M. 798.
—— : Frukoststycke. N. M. 799.
------: » N. M. 800.
J ulliar , N icolas J acques: Landskap vid Tivoli. N. M. 

836.
L ancret, N icolas: Gungan. N. M. 843.
------ : Skridskon bindes. N. M. 845.
L e Moin, F rançois: Venus och Adonis. N. M. 854. 
N atoir , Charles J o s e p h : Apollo och Clytia. N. M. 857.
------ : Jupiter och Calisto. N. M. 858.
N attier , J ean Marc: Porträtt av M arkisinnan de

l ’Hôpital. N. M. 1141.
O udry , J ean Ba b tiste: M arkatta med fiol, papegoja och 

höna. N. M. 872.
——: Pudelhund, N. M. 861.
P ater , J ean Baptiste J o s e p h : Badande sällskap i en 

park. N. M. 874.
P e sn e , An t o in e : Porträtt av grevinnan Charlotta F red

rika v. Fersen, f. Sparre. N. M. 1313.
R estout , J ean d . y .: Gosse i barnstol. N. M. 882. 
T araval, G. T h . R .: Änglar med Kristi kors. N. M.

1776.
------ : Änglar. N. M. 1777.
V ernet , Claude J o s e p h : Kust med fyrbåk. N. M. 891.
------ : Fiskarefolk vid stranden. N. M. 892.
L argillère, N icolas d e : Porträtt av fältm arskalken

greve Sparre. N. M. 1314.
——- : Porträtt av konstnärens hustru. N. M. 2187.



V igée-Lebrun  E lisabeth-Lo u ise : Porträtt av okänd dam. 
N. M. 2187.

Monnoyer , J ean Ba p t is t e : Skulpterad vas med blom- 
sterguirland. N. M. 1711.

( Han d teckn ing ar)

P oussin , N icolas: Angelika ocli Medor. Tessinska saml. 
2431.

W atteau , An t o in e : Etude, fyra unga kvinnohuvuden. 
Tessinska saml. 2836.

------: Tre negerhuvuden. Tessinska saml. 2817.
V ouet , S im on: Helgon. Tessinska saml. 2423. 
L e-Su e u r : Mansfigur hållande ett lamm. Tessinska saml. 

2703.
------: Yngling. Tessinska saml. 2704.
B oucher , F rançois: En höna. Tessinska saml. 2952.
------: Sittande ung dam med solfjäder. Tessinska saml.

2932.
----- : Naken kvinna, bröstbild. Tessinska saml. 2942.
------: Oxe. Tessinska saml. 2954.
D espor tes , F rançois: Hund. Tessinska saml. 2936.
------: Liggande hundar. Tessinska saml. 2798.
Coypel , An t o in e : Kvinnohuvud. Tessinska saml. 2853.
------: Studiehuvud. Tessinska saml. 2857.
Chardin , J. B. S.: Bonde med bägare. Tessinska saml. 

2962.
------: Två karlar dragande en kärra. Tessinska saml.

2960.
L ancret, N icolas: Fem kvinnohuvuden. Tessinska saml. 

2839.
------ : Ung dam i bollspel. N. M. 15/1897.
Saint-Aubin , G. J.: Köket i Invalidhotellet i Paris. N. 

M. 388/1891.
B ourdon , Se b a st ie n : Dam porträtt. N. M. 24/1892. 
L ebrun , Ch a r les: Herdar och hundar. Ankarsvärdska 

saml. 247.
F ragonard, J i can H o n o r é : Den barm härtige sam ariten. 

Ahlstrandska samlingen 15.
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Sept. 30. Jäm lik t Kungl. brev den 3 sept. 1920.
Till Kungl. Akademien för de fria konsterna för en 

utställning följande arbeten av konstnären Gustaf Ryd
berg:
Skånskt vårlandskap. N. M. 1059.
Som marlandskap, motiv från Mörrum. N. M. 1060. 
Skånsk torpstuga. N. M- 1230.
Vinterlandskap med månuppgång. N. M. 1231. 
Landskap, motiv från Köpingebro. N. M. 1817.

» , motiv från Torsebro. N. M. 1830.
Vinterlandskap, motiv från Västmanland. N. M. 1831. 
Slätt, motiv från Brunnby i Västmanland. N. M. 1832. 
Skånsk slättbild. N. M. 2167.
Skånsk bondstuga. N. M. 2168.
Islossning, moliv från Västerås. N. M. 2194. 
Skogsbrynet. N. M. 2195.
Klitter, Studie från Ven. N. M. 2198.
Trädstudie, Vintrie. N. M. 2199.

samt ur skissamlingen:
Stadsvy med trädgårdar 33/1915.
Utsikt över tak, vinter 29/1915.
Bondgosse 28/1915.
Landskap med vass och vatten 3 l/l915 .
Landskap med träd 58/1920.
Kronetorp 59/1920.

Nov. 30. Jäm likt Kungl. brev den 22 nov. 1920.
Till museet i Kristianstad:

W ertmuller , A. U .: Adriane, halvfigur. N. M. 1035
B reda , L ukas v o n : Porträtt av biskopen greve Ludvig 

Mörner, oljemålning. N. M. 942.
Martin , E l ia s: Landskap med antik ruin, oljemålning. 

N. M. 1543.
H illeström , P e r : En gårdfarihandlare, oljemålning.

N. M. 1424.
L arsson , S imon Marcus: Fregatten Josephine och fre

gatten Lagerbjelke till ankars i en norsk fjord, olje
målning. N. M. 2183.
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W ahlberg , H. A.: Utsikt från Ronneby i m ånsken, olje
målning. N. M. 2185.
Dessutom hava med ägarens, herr Claes Livijn, till

stånd i Kristianstads museum deponerats nedanstående 
av ägaren förut i Nationalmuseum  deponerade m ålningar: 
Nuzzi, Ma r io : Blomsterstycke, oljemålning.
Brussel , P. T. v a n : Blomsterstycke, oljemålning. 
H uchtenburg : Ryttarefäktning, oljemålning.
H eusch , W. d e : Italienskt landskap, oljemålning. 
Sw aneveldt , H .: Flodlandskap, oljemålning.

Nov. 80. Jäm lik t Kungl. brev den 19 okt. 1920.
Till Konstnärsringens porträttutställning i Knngl. Aka

demien för de fria konsterna:
Keyser , H ilda E lisa beth : Självporträtt. N. M. 1541.
P erséus , E d v a r d: Porträtt av svenske skulptören Frithiof 

Kjellberg. N. M. 1542.
Ö sterman, K. E m il: Porträtt av landskapsm ålaren Ed

vard Rosenberg. N. M. 1573.
Asher , L o u is: Porträtt av Jenny Lind. N. M. 1610. 
Sandberg , J ohan Gu st a v : Självporträtt. N. M. 1643.
Breslau , L ouise Catii .: Porträtt av m ålaren Joseph

son. N. M. 1649.
T roili, G. U n o : Porträtt av teaterdirektören Edvard

Stjernström. N. M. 1674.
N ielsen , E inar A.: Porträtt av författarinnan Ellen Key. 

N. M. 1681.
H örberg , P e r : Självporträtt. N. M. 1946.
L arsson , Carl O.: Porträtt av Erik Axel Karlfeldt. N. 

M. 2141.
B en n et , Karl St e f a n : Interiör från konstnärens bo

stad. N. M. 1332.
N yberg, Ivar Gustav J u l iu s : En Tecknare: En ung

artist — Victor Andrén — sitter i sin ateljé. N. M. 
1368.

Sandberg , J ohan Gu sta v : Porträtt av C. J. Fahlcrantz 
vid 54 års ålder, m ålat 1828. N. M. 1450.

E delfelt , Albert Gu sta v : Porträ tt av författaren Vik
tor Rydberg. N. M. 1458.



42

S tev er , C. G.: Porträtt av artisten W ilhelm Bernhard 
W ohlfart. N. M. 102.

L undgren , E g r o n : Självporträtt. N. M. Förr. 272. 
Mazér, Carl P e t e r : Porträtt av kom positören Adolf 

Fredrik  Lindblad. N. M. Förr. 259.
S andberg , J ohan Gusta v : Porträtt av skalden Atter-

bom. N. M. Förr. 279.
O känd: Porträtt av svenske figurmålaren N. J. V. Blom- 

mér. N. M. Förr. 162.

Till Nationalmuseum återlämnade depositioner.
F rån L iljaw alch s konsthall.

April 30. De till konsthallen för en m innesutställning över Carl 
Larsson utlånade m ålningarna, akvarellerna och hand
teckningarna (jfr sid. 37), samt Anders Zorn , Hem
landstoner. N. M. 2214 (jfr sid. 37).

De till Föreningen >; Fransk Kunst» för en utställning utlå
nade m ålningarna (jfr sid. 36).

Från Jäm tlands läns kon stfören in g , Ö stersund.

Aug. 31. Samtliga enligt Kungl. brev av den 18 juni till K ultur
m ässan i Östersund utlånade konstverk (jfr sid. 37).

Från K un gliga  A kadem ien fö r  de fria kon stern a .

Nov. 30. Samtliga till en utställning utlånade m ålningar av Gustav 
Rydberg (jfr sid. 40).

Dec. 30. Samtliga till en av Konstnärsringen i Akademien anord
nad utställning av konstnärsporträtt utlånade m ål
ningar (jfr sid. 41).

Följande förflyttningar liava inom Statens konst
samlingar ägt rum.

Från N ationalm useum  t ill  G ripsholm s slo tt.

Juli 30. Porträtt av konung Fredrik V av Danmark. Grh. 89.
» » prinsessan Louise av England. Grh. 90.



Porträtt av W ilhelm ina av Preussen. Grh. 111.
> » Henriette Anne av England. Grh. 655.
» » Hartm annsdorf, August von. Grh. 656.
» » Gyllenstjerna, Johan. Grh. 684.
» » Nordberg, Göran. Grh. 1009.
» » Fredrik III, Konung av Danmark. Grh 1118.
» » Okänd dam. Grh. 1209.
» » Elisabet, Drottning av England. Grh. 1212. .
» » Karl XII. Grh. 1244.
» » » » » 1382.
» » Mijtens, Martin d. y. (Självporträtt). Grh.1860.
» » Karl XII av D. Kl. Ehrenstrahl. Grh. 1380.

Kulturmässan i Östersund.

Sveriges första, till Skara förlagda kulturm ässa, för vilken redo
görelse lämnades i berättelsen överstatens konstsam lingars tillväxt ocli 
förvaltning 1919, efterföljdes under år 1920 av en andra kulturm ässa, 
denna gång förlagd till Östersund. I likhet med vad som var fallet 
vid Skaram ässan sam m ankopplades denna med en för sin ort 
betydelsefull händelse, nämligen Jäm tlands hushållningssällskaps 
jubileum sutställning. Ehuruväl det vid kulturm ässornas anord
nande är nödvändigt taga hänsyn till att de förläggas till en tidpunkt, 
då en exceptionellt stor del av ortsbefolkningen samlas till en 
plats, visade det sig dock vid detta tillfälle, att en stor utställning, 
innefattande industri, hemslöjd, konst, skogsvård, lantbrukets alster 
och redskap samt särskilda kreaturs- och hundutställningar m. m., 
för att inte näm na nöjesfältets lockelser, lägger till den grad beslag 
på de besökandes uppm ärksam het, att mera förfinade och peda
gogiska nöjen utan direkt sam m anhang med det praktiska livet 
bliva skjutna i bakgrunden. Detta, den understundom  otillräck
liga publikfrekvensen, var också den enda skugga, som föll över 
mässan, vilken enligt samstämmigt vittnesbörd bjöd på en serie 
högklassiga kulturintryck.

Arbetet för mässans realiserande organiserades på ett liknande 
sätt som föregående år. Till samarbete inbjöd jag sålunda Jäm t
lands läns konstförening, föreningen Jäm tslöjd, Jäm tlands läns forn



m innesförening och Sam fundet för Hembygdsvård, vilka utsågo en 
kom m itté bestående av landshövding Johan W idén, ordförande, 
borgm ästare Albert Olsén, vice ordförande, kapten S. E. Alin, fru 
Karin Bengtsson, Itu  Kristina Bromée, disponent P. G. Edling, v. 
häradshövding Karl Ekberg, kyrkoherde S. J. Enander, intendent 
E rik  Festin, kom munalordf. 01. Hemmingsson, distriktslantm ätare 
Vidar Holmbäck, trafikinspektören, Östersunds stadsfullmäktiges 
ordf. Fr. Johansson, grosshandlare Ante M. Jonsson, häradshöv- 
digen frih. E. K. Leijonhufvud, bankdirektör C. Lignell, sekrete
rare, överste G. Lilliehöök, flottningschef O. J. Näslund, jä rnhand 
laren O. Aug. Persson, tandläkaren John Rosendahl, lappfogde 
Abr. Staafif, lektor Karl Starbäck, löjtnant Martin Uhlin, landstings
m an O. W alter, fru Ellen W idén, arkitekt John Åkerlund samt 
redaktör Carl Åström. — Nationalmuseum representerades även 
detta år av intendent W ettergren.

Företaget finansierades dels på grundval av en garantiteckning 
på tillsam m ans 35,000 kr., i vilken ingingo såväl kom m uner 
(Östersunds stad med 10,000 kr.) som enskilda, dels genom ett 
av Eders Kungl. Maj:t anvisat anslag på 5,000 kr. för bestridande 
av kostnaderna för Nationalmuséets deltagande.

Mässan öppnades å Östersunds rådhus den 9 juli av landshöv
ding W idén efter ett rörande mässans syfte orienterande tal av 
mig.

Program m et upptog utställningar, föreläsningar, konserter, teater
föreställningar och gym nastikuppvisningar.

Utställningarna, samtliga anordnade i stadens vackra rådhus, voro:
1) Utställning av fransk konst från 1600- och 1700-talen, om fat

tande m ålningar och handteckningar, samtliga tillhöriga Nationalm u
seum (se sid. 00). Utställningen anordnades av intendenten Gauffin 
i rådhusets ståtliga stadsfullmäktigesal och angränsande rum  och 
belystes dels av en av honom författad katalog, dels av honom 
hållet föredrag samt av dem onstrationer av honom och W ettergren.

2) Utställning av äldre jäm tländsk kyrklig konst, anordnad av 
föreningen Jäm tslöjd i rådhusets kyrkliknande övre hall och belyst 
av dem onstrationer och katalog av intendenten Erik Festin.

3) Utställning belysande god och dålig hembygdsvård, omfattande 
såväl naturskydd som bebyggelse. Utställningen anordnades i några 
av rådhusets arbetsrum  av Samfundet för hembygdsvård i sam ar



bete med Svenska naturskyddsföreningen och Jäm tlands och Här
jedalens naturskyddsförening.

Därjämte ordnades, i det förra fallet under Nationalmuseets led
ning, Jäm tlands läns konstförenings samlingar i utvidgade lokaler 
inom rådhuset samt Jäm tlands läns fornminnesförenings museum 
i bibliotekshuset vid rådhusplatsen.

Mässans föreläsningar anslöto sig till dess utställningar. De voro:
1) den ovan näm nda av Gauffin om Konstströmningar i F rank

rike under 1600- och 1700-talen,
2) f. d. riksantikvarien Oscar M ontelius’ om M ariakulten,
d) samma föreläsares om Våra förfäders invandring i Sverige,
4) arkitekten John Åkerlunds om Hembygdsvård,
5) intendenten A. Behms om Naturskydd.
Till föreläsningarna hade benäget upplåtits en stor biograflokal, 

Sveasalen.
Den musikaliska delen av programmet utgjordes av:
1) Orkesterkonsert delvis med sång. Orkestern var sam m ansatt

av medlemmar av Kungl. Hovkapellet och Östersunds m usikkårer 
m. fl. samt dirigerades av kom positören W ilhelm  Peterson-Berger. 
Solister voro: operasångerskan Andrejewa Skilondz och opera
sångaren C. A. Holmquist. Tre konserter gåvos med två helt 
skilda program, det ena, givet två gånger, omfattande kom positio
ner av W. Peterson-Berger och Emil Sjögren, det andra innehål
lande kompositioner av L. van Beethoven. Dessa konserter liöllos 
i Kungl. Jäm tlands fältjägarregementes gym nastikhus.

2) Kam marmusikkonserter, i vilka m edverkade fru Maria W ikström 
och hr Bruno Esbjörn (Östersund), fröken Ingrid Lang, h rr Gio
vanni Turicchia, F. Larsén, C. Lindhé och O. Östman (K. hovka
pellet). Trenne konserter gåvos, av vilka de första upptogo nam 
nen Mozart, Beethoven och W agner och den tredje Peterson-Berger, 
Stenham m ar och Berwald. Kam m arm usikkonserterna höllos i 
Ö st er su nd s stad skyrka.

Den sceniska delen av programmet utgjordes av Henrik Ibsens 
tragedi H ärm ännen på Helgeland, vilken gavs som friluftsskådespel 
i den bästa tänkbara ram, nämligen bland friluftsmuséet JamtlTs 
gråa gamla byggnader mot en fond av Storsjön och Frösön, sedda 
i ljuset av den nedgående solen. Spelledare var direktör Tore 
Svennberg, som också spelade Örnulfs roll, och den kvinnliga h u 



vudrollen uppbars av fru Gerda Lundeqvist-Dahlslröm  i Hjördis 
parti. Sigurd den starke spelades av hr Victor Sjöström.

Gymnas tikuppvisning en, i vilken deltogo en manlig och en kvinn
lig trupp samt barn, leddes av löjtnant Martin Uhlin och ägde 
rum  på stadens idrottsplats.

Mässan, som ursprungligen var avsedd att omfatta tre dagar, ut
sträcktes till fyra, då kom mittén önskade att visa några prov på 
svensk kultur för den trupp av svensk-amerikanska sångare, som 
då gästade Östersund, ett tillfälle att stifta bekantskap med m o
derlandets odling som emellertid i endast mycket inskränkt grad 
tillvaratogs.

På grund av den framgång, som mässan trots en delvis otillräcklig 
publikfrekvens blev, ha från olika landsändar hem ställanden in
kom m it om mässans förläggande till dem och har jag därvid bestäm t 
mig förr att lyssna till dem som kommit från Malmö, varför en 
dit förlagd mässa nu är under förberedelse.

B oks anilin gen

(W åhlin, Kumlien). Hela ökningen för året utgör 315 nr, varav 
tidskrifter (hela årgångar) och årsberättelser 67, allmän konsthisto
ria 33, arkitektur 12, skulptur 10, måleri 45, handteckning och 
grafisk konst 20, konsthantverk 31, kataloger, lexika och diverse 96.

Samlingen har fått mottaga gåvor av:
Ecklesiastikdepartementet, Ivungl. akademien för de fria kon

sterna, Kungl. vitterhets- historie- och antikvitetsakadem ien, Upp
sala universitet, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Stadsfullmäktige i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, Stockholms stads statistiska kon
tor, Baltiska utställningens styrelses förvaltningsutskott, K ulturhi
storiska föreningen för södra Sverige, Örebro läns fornm innesför
ening, Svenska slöjdföreningen, Svenska teknologföreningen, Sve
riges allm änna konstförening, Föreningen för grafisk konst, Konst
historiska sällskapet; Nordiska museet, Röhsska museet i Göteborg, 
Kunstmuseet, Kunstindustrim useet och Ny Carlsbergs glyptotek 
(Köbenhavn), Nordenfjeldske Kunstindustrim useum  (Trondhjem), 
Föreningen Brukskunst (Kristiania), Kunsthalle (Hamburg), Histo-
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risches Museum (Bern), Victoria & Albert Museum (London), Société 
Havraise, museer och utställningar i Boston, Chicago, Cincinnati, 
Cleveland, Detroit, Pennsylvania, Philadelphia, W ashington; bok- 
förläggarna Albert Bonnier, Diakonistyrelsens förlag, P. A. Nor
stedt & Söner, Svenska teknologföreningens förlag, Tidens förlag, 
W ahlström  & W idstrand; Redaktionerna av Ord och Bild, Studio 
(England), Faenza (Italien); konsthandelsfirm orna A. Mak, F. Mul
ler & C:ie, R. V. P. de Vries (Amsterdam), Amsler & Ruthardt, K. 
E. Henrici, Holstein & Puppel, R. Lepke (Berlin), Le Roy freres 
(Bruxelles), Ad. E. Cahn (Frankfurt a. M.), H. Helbing (Frankfurt 
a. M. och München), Goudstikker (Haag), M. Lempertz (Köln),
C. G. Boerner (Leipzig), Sethery, W ilkinson & Hodge (London), 
Henrici & Helbing (München), Hotel Drouot, G. Petit (Paris), Antik
kompaniet, A.-B. Bukowskis konsthandel, Hoving & W inborg 
(Stockholm), Gilhofer & Rauschburg, A. Kende, C. J. W awra 
(Wien); herrar fil. lic. A. 'Bseckström, fil. d:r G. Göthe, til. d:r Sune 
Lindqvist, grosshandlaren Carl Lundström , bokförläggaren P. K. 
W ahlström, H. Heilbuth, fil. d:r Frederik Poulsen, MM. E. Bestaux,
G. A. Eisen, Paul Mallon, professor N. Roerich samt tjänstem än 
vid Nationalmuseum.

Nationalmuseum har under året prenum ererat på följande ut
ländska konsttidskrifter:

Klingen, Zeitschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbeblatt, Kunst
chronik und Kunstmarkt, Der Cicerone, Jahrbuch der preussischen Kunst
sammlungen, Kunst und Künstler, Museumskunde, Monatshefte für Kunst
wissenschaft, Kunst und Kunsthandwerk, Die graphischen Künste, Gazette 
des beaux-arts, Cronique des arts, Les arts, L’Arte, The Burlington Ma
gazine, The Connoisseur, Art in America.

För övrigt hava följande arbeten under året förvärvats för bok
samlingen :

1. B ild and e kon st, A llm änna äm nen.

Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler. Berlin. 8:o.
2. Kümmel, O.: Das Kunstgewerbe in Japan. 2:e Aufl. 1919.
3. Schnorr v. Carolsfeld, L.: Porzellan der europäischen Fabriken 

des 18. Jahrhunderts. 3:e Aufl. 1919.
5. Schmidt, Ror.: Möbel. 4:e Aufl. 1920.
7. von Bassermann-Jordan, E.: Uhren. 2:e Aufl. 1920.
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8. Ruth-Sommer, H.: Alte Musikinstrumente. 1916.
9. D onath, A. : Psychologie des Kunstsammelns. 3:e Aufl. 1920.
11. v. Berchem, Egon: Siegel. 1918.
12. Schottmüller, Frida: Bronzestatuetten und Geräte. 1918.
14. Schottenloher, Karl: Das alte Buch. 1919.
15. Mützel, H. : Kostümkunde für Sammler. 1919.
16. Berling, K.: Altes Zinn. 1919.
17. Pelka, Otto: Elfenbein. 1920.
F ilow, Bogdan D.: L’ancien art bulgare. Berne 1919. 4:o.
B urger, F., Swarzenski, G. und Grisebach, A. : Handbuch der Kunst

wissenschaft. Berlin. 4:o. Die Kunst des 19. und 20. Jahrh. 1. Burger, 
F.: Einführung in die moderne Kunst. 19 [15-] 17. — Ett antal lösa haf
ten av övriga, under utgivning varande delar.

Mireur, H.: Dictionnaire des ventes d’art faites en France et à
l’étranger pendant les 18me et 19me siècles. T. 1—7. Paris 1911, 12. 4:o.

Roller, Til : Les catacombes de Rome. Vol. 1—2. Paris u. â. Fol.
Schäfer, Heinrich: Von ägyptischer Kunst, besonders der Zeichen

kunst. Eine Einführung in die Betrachtung ägyptischer Kunstwerke. 1—2. 
Leipzig 1919. 8:o.

Thieme, U. & B ecker, F. : Allgem. Lexikon der bildenden Künstler 
von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 13. Leipzig 1920. 4:o.

Archives de l’art français. Recueil de documents inédits publ. par 
la Société de l ’histoire de Part français. Nouv. période. Paris. 8:o.

Tome VIII. Planches hors du texte du volume de mélanges offert à 
M. Jules Guiffrey. 1914.

Tome X. Ballot, M. J.: Charles Dressent, sculpteur, ébéniste, collec
tionneur. 1919.

Procès-verbaux de l’Academie royale d’architecture 1661—1793. Publ. 
pour la Société de l’histoire de l’art français par H. Lemonnier. Tome 
VI. 1744—1758. Paris. 1920. 8:o.

Bulletin de la Société de Fhistoire de l’art français. Années 1918— 
1919. Paris. 1919. 8:o.

Genius. Zeitschrift für alte und werdende Kunst. Erstes Buch. Leip
zig 1919. Fol.

La Gnose: Revue mensuelle consacrée à l’étude des scienses ésotériques. 
Années 1—2. Paris. 1909—11. 8:o. (Inneh. uppsatser av avlidne sv. må
laren Ivan Aguéli.)

2. A rkitektur.

Muthesius, H.: Das englische Haus. 3 Bde. Berlin 1908—11. 4:o.
Reisinger, E.: Grekland. Landskap och byggnader. Övers. Leipzig 

1920. 4:o.
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Strzygowski, J.: Die Baukunst der Armenier und Europa. Bd. 1—2. 
Wien 1918. 4:o.

Swarbrick, J.: Robert Adam and his brothers, their lives, work and 
influence of English architecture, decoration and furniture. London 
1915. 4:o.

3. Skulptur.

Bosselt, Rudolf: Probleme plastischer Kunst und des Kunstunter
richts. Magdeburg 1919. 8:o.

Habich, G.: Die deutschen Medailleure des XVI. Jahrhunderts. Halle 
1916. 8:o.

Mackowsky, H. : Michelangiolo. Berlin 1919. 8:o.
Rilke, R. M.: Auguste Rodin. Leipzig 1920. 8:o.

4. M ålning.

Andrup, O.: Fortegneise over Malerierne paa Grisselfeld Kloster
samt i Hs. Exc. Grev Danneskiold-Samsöe til Grevskabet Samsöes Pri 
vatbesiddelse. Kbhn 1918. 8:o.

-----: Fortegneise over Malerierne paa Vemmetofte adelige Jomfrukloster,
Kbhvn 1918. 8:o.

Buschor, E.: Griechische Vasenmalerei. 2:e Aufl. München 1914. 8:o.
Goquiot, G.: Les indépendants 1884—1920. Paris [1920]. 8:o.
-----: Paul Cézanne. Paris 1919. 8:o.
Growe, J. A. & Cavalcaselle, G. B.: A liistory of painting in Italy 

from the second to the sixteenth Century. Vol. 1—6. London 1903— 
1914. 8:o.

Friedlaender, W. : Nicolas Poussin. Die Entwicklung seiner Kunst. 
München 1914. 4:o.

v. F rimmel, Tu.: Studien und Skizzen zur Gemäldekunde. Bd. 1—5. 
Wien 1912—20. 4:o.

Frosterus, S.: Färgproblemet i måleriet. I. Helsingfors 1920. 8:o.
Glaser, C. : Edvard Munch. Berlin 1918. 4:o.
Goldschmidt, F.: Pontormo, Rosso und Bronzino. Ein Versuch zur

Geschichte der Raumdarstellung. Lpg. 1911. 4:o.
Justi, L.: Deutsche Malerkunst im neunzehnten Jahrh. Ein Führer 

durch die Nationalgalerie. Berlin 1920. 8:o.
Lapauze, H.: Ingres, sa vie, son oeuvre (1780—1867). Paris 1911. 4:o.
Léonard da Vinci: Traité du paysage . . . avec un commentaire par 

S. Péladan. 2:e éd. Paris 1919. 4:o.
---- . Traité de la peinture . . .  de commentaires par Péladan. 6:e éd.

Paris 1919. 4:o.
Madsen, Karl: Maleren Theodor Philipsen. Kbhvn 1912. 4:o.
Maurice, Cii.: Paul Gauguin. Paris 1919. 4:o.
Paulus, R.: Der Bildnismaler George de Marées. München 1913. 8:o.

4



50

P ottier, B.: Douris et les peintres de vases grecs. Paris u. å. 8:o.
Roman, J.: Le livre de raison da peintre Hyacinthe Rigaud. Paris

1919. 4:o.
Tandefelt, Signe: Fanny Churberg. Hfrs 1919. 8:o.
T iiomasen, Ejnar: Russernes Malerkunst. Kbhn 1919. 4:o.
Verhaeren: Rubens. Leipzig 1920. 8:o.
W anscher, V. : Raffaello Santi da Urbino, hans Liv og Værker. Kbhvn 

1919. Fol.
Zahrtmann, Kristian. En Mindebog bygget over hans egne Optegnelser 

og Rreve fra og til ham. Samlet og udg. af F. Hendriksen. Kbhvn 1919. 8:o.

5. Grafisk kon st, teck n in g .

Bullard, Fr . : A Catalogue of the collection of prints from the liber 
studiorum of J. M. W. Turner. Boston 1916. 4:o.

Exposition Debucourt. Catalogue des tableaux etc. exposés au Musée 
des Arts décoratifs. Paris 1920. 8:o.

H ind , A. M.: Catalogue of drawings by Dutch and Flemish artists . . . 
in the British Museum. Vol. I. Drawings by Rembrandt and his school. 
London 1915. 8:o.

Meder, J. : Die Handzeichnung, ihre Technik und Entwicklung. Wien 
1919. 8:o.

P ortalis, R. et Béraldi, IL: Les graveurs du dix-huitième siècle.
Tome 1—3 (6 vol.). Paris 1880—82. 8:o.

Repholtz, A.: Thorvaldsens Tegninger, udg. av Bestyrelsen for Thor
valdsens museum. Kbhn 1920. 4:o.

(î. D ek orativ  konst.

Arts décoratifs de Grande-Bretagne et d’Irlande. Exposition organisée 
par le gouvernement britannique. Palais du Louvre Avr.Oct .  1914. 
Letchworth u. à. 4:o.

D reger, M.: Künstlerische Entwicklung der Weberei und Stickerei. 
Textbd. Tafel bd. 1, 2. Wien 1904.

Faenza. Bollettino del museo internazionale delle ceramiche. Numero 
commemorativo del primo decennio della fondazione del museo. Faenza 
1919. 8:0.

Floerke, H.: Die Moden der italienischen Renaissance. München 1917. 
8:o. (Der Mensch und seine Kleidung Bd. 1.)

Foreningen Brukskunst. Aarbok 1918—19. Kria 1920. 4:o.
Græsse, J. G. Th., u . Jænnicke, F.: Führer für Sammler von Por

zellan u. Fayence, Steinzeug, Steingut u. s. w. 14:e Auü. Berlin 1915. 8:u.
Hunter, G. L.: Decorative textiles. Mich. U. S. A. 1918. 4:o.
Lewis, G. G. : The practical book of oriental rugs. Philadelphia 1913. 8:o.
Schmitz, IL: Bildteppiche, Geschichte der Gobelinwirkerei. Berlin u.

å. 8:o.
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Stores, J.: The complete cabinet maker and upholdsterer’s guide.
London u. å. 8:o.

W oolliscroft Rhead, G.: The earthenware collector. London 1920. 8:o.

7. B ib liografi.

GríESel, A.: Handbuch der Bibliothekslehre. 2:e Aufl. Leipzig 1902. 8:o.

Med den kraftiga, i och för sig mycket glädjande förkovran 
biblioteket vunnit, tack vare det för i år för första gången dispo
nibla ökade anslaget, fram träder allt mera behovet av större ut
rymme för dess ändam ålsenliga och system atiska uppställning. 
Något har vunnits genom överförande till en plats invid ingången 
till biblioteket av ett för ändam ålet iståndsatt rym ligt äldre skåp, 
i vilket en del planschverk över handteckningar ur olika gallerier 
och konstsam lingar förvaras. Den i närm ast föregående årsberät
telse bebådade inredningen av ett annexrum  till biblioteket har i 
år påbörjats. I detsam m a torde rum  kunna beredas för den till 
avdelningen för konsthantverk hörande delen av biblioteket (så
väl i biblioteksrum m et befintliga böcker och planschverk av större 
och mindre form at som den tills vidare i ett tjänsterum  förvarade 
ansenliga katalogsamlingen). En biblioteksmässig inredning av 
detta rum  är emellertid av nöden och torde bliva föremål för un
derdånig fram ställning från min sida.

Sedan ordnandet av bibliotekets huvudbestånd i dess nya lokal 
avslutats, har ordnande av de i olika tjänsterum  befintliga avdel
ningarna vidtagit och beträffande konstauktionskataloger samt konst- 
topografiska, historiska, kulturhistoriska och biografiska arbeten i 
huvudsak avslutats.

Med hänsyn till gällande höga priser på bokbindning söker jag 
i allm änhet förvärva böcker i förläggareband, då dessa äro av 
varaktig beskaffenhet, men dels förefinnas sedan det lägre ansla
gets tid en mängd arbeten i obundet skick, dels erbjudas en stor 
del av nyutkom m ande arbeten endast häftade eller i band som 
föga läm pa sig för bibliotek. Den oundgängliga bokbindning, 
som på grund av bristande medel i flera år fått anstå men i å r  
måst företagas, har i hög grad inkräk tat på såväl detta som närm ast 
följande års bokanslag, varför ett särskilt extra anslag för böckers 
inbindning torde bliva nödvändigt, om bokanslaget skall i h u v u d 
sak kunna användas till nyförvärv, såsom avsett varit.



Den i slutet av föregående år påbörjade lappkatalogiseringen 
(real- och nominalkatalog), som besörjes av fru Anna Lamberg 
W åhlin, har fullbordats för följande äm nesgrupper å form at intill 
30 cm höjd: konstnärslexika, inledning till konststudium , allmän 
konsthistoria, arkitektur, skulptur, måleri, handteckning, grafisk 
konst samt illustrationskonst (konstnärligt illustrerade böcker), alla 
med underavdelningar. Antalet hittills katalogiserade volymer utgör 
1,975, antalet kataloglappar inalles c:a 2,700.

Hemlån av böcker hava beviljats endast tjänstem än och kända 
konstforskare. Antalet sådana lån uppgår för 1920 till 213.

På begäran hava för allmänhetens räkning till begagnande i 
gravyrsalen ur biblioteket framtagits böcker och planschverk till 
ett antal av 463.

Urklippssamlingen (Wåhlin).

Under åberopande av förut anförda skäl har jag till Eders 
Kungl. Maj:t ånyo ingått med underdånig fram ställning om be
viljande av särskilt anslag till ordnandet av museets värdefulla 
och unika samling av urklipp ur svenska tidningar och vecko
skrifter rörande konst. För att ej äventyra samlingens kontinuitet 
h ar jag tills vidare sökt och lyckats finna frivilliga oavlönade 
m edarbetare, som besörjt uttagande och ordnande dag för dag av 
inkom m ande material. Sålunda har fröken Wendela Nyström under 
förra delen av året och fröken Elsa von Horn från den 1 okt. till 
årets utgång besörjt hithörande göromål. Ordnandet av årg. 1919 
är avslutat, likaså större delen av årg. 1920. Då samlingens klist
rande på kartongblad alltjäm t måste anstå i avvaktan på nödiga 
medels beviljande, är den tills vidare icke tillgänglig för begag
nande, vilket ur forsknings- och m useisynpunkt är att beklaga.

Utställningar inom samlingarna.
Följande utställningar hava under året inom de olika avdelning

arna anordnats:
Skulptur- och  m ålerisam lingen .

23 jan .— 13 febr. En av föreningen Fransk Konst i museets u t
ställningssal anordnad utställning av oljemålningar av 
fransm annen Degas.



7 m aj—31 dec. En utställning i ett av de svenska tidiga 1800- 
talskabinetten av oljemålningar av Kilian Kristoffer Zoll.

10 dec.-^31 dec. En utställning av bronsfigurer utförda av Ger
hard Henning och skänkta till m useet av Föreningen för 
nutidskonst, Köpenhamn.

G ravyr-han dteck n ingssam lin gen .

20 m ars—4 sept. En utställning av handteckningar och akvareller
från 1800-talets förra hälft i gravyrsalen och i tillfälliga 
utställningssalen.

12 sept.—31 dec. En utställning av holländska handteckningar i 
gravyrsalen.

A vd eln in gen  fö r  K onsthantverk .

23 inars—11 april. En i Nationalmusei övre trapphall anordnad 
utställning av skisser till gravvårdstyper. Utställningen 
visade resultatet av en av Stockholms kyrkogårdsnäm nd 
för ändam ålet utlyst tävlan.

21 april—4 maj. En i tvenne av avdelningens m öbelrum  anord
nad utställning av nyförvärv från senare delen av 1919 
och förra delen av 1920.

Sam tliga  avd e ln in g a r  gem en sam t.

4 dec.—31 dec. En utställning av de av Fröken Ester Lindahl 
till Nationalm useum  testam enterade konstföremålen.

Den 12- den 17 april hade tjänstem ännen vid de konst- och 
kulturhistoriska m useerna i Stockholm anordnat en »Museums- 
vecka till förmån för nödställda kolleger i Wien». Program m et 
upptog bl. a. en konsert på gamla instrum ent i Nationalmusei 
1700-talssal. 1 örvigt bidrogo Nationalmusei tjänstem än med före
visningar och föredrag. Så förevisade intendenten W ettergren ons
dagen den 14 april museets samling av svenska fajanser, överin
tendenten Folcker torsdagen den 15 Ii. K. H. Kronprinsens sam 
ling av Kinesisk keram ik och intendenten Gauffin lördagen den 17
H. K. H. Prins Eugens målningssamling. Intendenten Gauffin höll 
dessutom fredagen den 16 ett föredrag i Kungl. Akademien för de 
fria konsterna om »Olof Sager-Nelson, ett svenskt konstnärsöde». 
Såväl konserten som förevisningarna och föredragen upprepades.
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Utställningar utom Nationalmuseum.

9 ju li—29 juli. F ransk konst från 1700-talet vid kulturm ässan i 
Östersund (sid. 37).

Under året utgivna katalogarbeten vid Nationalmusei
kon s t s amli n gar.

Skulptur- och  m åln ingssam lingen .

Förteckning över oljefärgstavlor samt m ålningar i kritor och 
vattenfärg. Tjugutredje upplagan- Författad av Fil. Dr Georg 
Göthe,

Nationalmusei utställningskataloger nr 12:
Utställning av fransk 1700-talskonst ur Nationalmusei samlingar 

vid Kulturm ässan i Östersund 9—29 juli, författad av intendenten 
Axel Gauffin.

H and teckn in gs- och  G ravyrsam lingen.

Nationalmusei utställningskataloger nr 11:
Utställning av Handteckningar och akvareller av svenska m äs

tare från 1800-talets förra hälft. M ars—maj 1920, författad av in
tendenten Gregor Paulsson och amanuensen Ragnar Hoppe-

Utgivna arbeten.

Statens konstsam lingars tillväxt och förvaltning 1919. Underdå
nig berättelse avgiven av Överintendenten och Chefen för National
m useum  (67 sidor). Meddelande från Nationalmuseum nr 44.

Nationalm usei årsbok, 1920, andra årgången, redigerad av Ama
nuensen Kumlien. Uppsatser av överintendenten Folcker, inten
denten Gauffin, intendenten Paulsson, fil. dr Karl Asplund, am a
nuensen Sjöblom och amanuensen Kjellberg.

Under år 1920 utgivna kataloger hava redan om näm nts under 
rubriken »Under året utgivna katalogarbeten vid Nationalmusei 
konstsam lingar».

Tjänstem ännen vid Nationalmuseum hava under året offentlig
gjort:



E. G- F olcker: E li okänd svensk fajansfabrik. I Nationalmusei 
årsbok 1920, sid. 2—32.

A. Ga u f f in : Vad ett gamm alt porträtt kan berätta. I Konst
historiska Sällskapets publikation 1919, sid. 31—38.

------: Ur Sager-Nelsons utvecklingshistoria, ett bidrag till känne
domen om nittiotalets psyke. 1 Kunst och kultur häft. 00, 
sid. 53—64.

— —• Martin von Meytens d. y. och hans nyförvärvade arbeten 
i statens konstsam lingar. I Nationalmusei årsbok 1920, 
sid. 33—66.

------: Katalog till den av Föreningen F ransk  Konst i National
museum anordnade utställningen av m ålningar av Degas.

— —: Katalog över David Rapps tavelsamling.
------ : Förord till Katalog över m innesutställningen över Gustaf

Rydberg i Kungl. Akademien för de fria konsterna.
------ : Gustaf Rydbergutställningen på Konstakademien. Saisonen

1920, n:r 21, sid. 1088—1090.
— —: Artiklar över konst i de dagliga tidningarna.

G. P aulsson: Nya Museer, 50 sidor.
------ : Den ny Arkitektur, om arbetad och i översättning av Hen

ning Bröchner.
------: Handteckningar av Jaques Callot i Nationalmusei årsbok,

2:dra årg. sid. 67—94.
------ : Några s. k. indirekta faktorer vid rum sbildning i konsten.

Konsthistoriska sällskapets publikation 1919, sid. 55—71.
------: Kubister, Kunst og Kultur, årg. 1920, sid. 41—52.
—— : Kubister i Stockholm, Stenmans konstrevy, årg. 1920, sid.

54—56.
------: Degasutställningen i Nationalmuseum i Stockholm. Ibid.?

sid. 37—41.
------ : Samhällsform och konstkultur. I Festskrift till H jalm ar

Branting.
------ : Frankrike och den m odärna konstindustrien. Svenska Slöjd

föreningens tidskrift, årg. 1920, sid. 82—84.
------: Rem brandt som etsare. Dopparedagen 1920.
------: Redigerat Svenska Slöjdföreningens tidskrift, årg. 1920 fr.

o. m. H. 3.



E. W e t t e r g r e n : Nationalmuseets Kulturmässor, Tidskrift för det 
svenska folkbildningsarbetet, haft. 5—8. 1919 (tryckt i juni 
1920), sid. 65—70, och i Utställningstidningen, officiellt or
gan för jubileum sutställningen i Östersund 1920, hätt. 1, sid. 
11, 12 och häft. 3, sid. 3—5.

------ : Richard Berg och Nationalmuseum, Tidskrift för Konstve
tenskap, häft. 3, 1920, sid. 73—90.

------: Tolv oljemålningar av Zorn ur samling Faure, Paris. Kata
log jäm te inledning.

K. W å h l in : Redigerat Ord och Bild, 29:de årg.
A. Kum lien: Redigerat Nationalmusei Årsbok 2:dra årg.
R. H o p p e : Stockholmarne. Kunst og Kultur.
------ : Diverse artiklar i Svenska Dagbladet i egenskap av tid 

ningens ordinarie konstanm älare.
A. Sjörlom: Förändringar och nyförvärv i Nationalmuseum  år

1919. Tidskrift för Konstvetenskap H., sid. 34—36.
------ : Sex nya Holländare i Nationalmusei tavelsamling. Natio

nalm usei Årsbok, 2:dra årg. sid. 101— 114.
------: Redigerat Konsthistoriska Sällskapets publikation 1920
E. Kjellrerg : Piranesis antiksamling i Nationalmuseum. Natio

nalm usei Årsbok, 2:dra årg., sid. 115—176.
— —: G. Julius Eurycles i Klio, Beilräge zur alten Geschichte 1919.

Nationalmusei Nämnd

har under året haft 12 sam m anträden, samtliga ordinarie.

Statsinköp av levande svenska konstnärers arbeten.

Jäm lik t stadgarna för Nationalmuseum av den 31 dec. 1912 hava 
följande underdåniga förslag till inköp blivit till Eders Kung]. 
Maj:t ingivna:

A. För målning ssamlingen. 

Den 13 jan. 1920.
Nedanstående arbeten av Gustaf Ry d ber g: 

Islossning från Västerås.



Skogsbryn.
Slättlandskap från Keflinge.
Öresund, Studie från Hven.
Klitter, Studie från Hven.
Trästudie, Vintrie.

samtliga för en sum m a av kr. 2,900: — .
P auli, Geo r g : Badande ynglingar, pris kr. 4000:— .

Den 18 maj 1920.
Sjöberg , Ax e l : Hamnvik.
------ : Vinterkväll i Sandham n, för ett sam m anlagt pris av kr.

1,500:—.

B. För skulptur samling en.

Den 21 juni 1920.
J önsson , An d e r s : M ansporträtt, arm enier, i blå m arm or pris kr. 

3,000: —.

C. För handtecknings- och g r avg r samling en.

Den 9 mars 1920.
D amm, B e r t il : En teckning, pris kr. 200: —.
H ald, E dvard: Tio trä- och linoleum snitt, pris kr. 100:—.
Adrian-N ilsson, Gö s t a : En akvarell och två teckningar, pris kr. 

200:—.
Den 21 april 1920.

Magnusson, Gu s t a v : Porträttstudie, etsning, pris kr. 60 :—.
------ : I kamkoftan, etsning, pris kr. 100:— .
------: Plöjning, etsning, pris kr. 160:— .
------: Modell i landskap, etsning, pris kr. 75: —.
----- : Aktstudie, etsning, pris kr. 75: —.
------ : Vid bordet, etsning, pris kr. 60: — .

D. För avdelningen för konsthantverk.

Den 2 febr. 1920.
Malmsten , Ca r l : Ståndur av jakaranda med inläggningar av olika  

träslag.
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Den 9 mars 1920.
H ald , E d v a r d : Kruka av slipat glas utförd vid Orrefors glasbruk 

och inköpt genom svensk-franska konstgalleriet för ett pris 
av kr. 300: —

J önsson , Iv a r : Fyra urnor av gjutjärn, gjutna å Näfveqvarns 
bruk, pris kr. 520: —.

W issler , Anders och B e s s : Vas av starkeldsgods, pris kr. 4 0 :—.

Tjänstemännen

(semester^ tjänstledighet och vikariat samt inträdda förändringar).

Överintendenten Folcker kar åtnjutit sex veckors semester.
Intendenten Gaujfin har åtnjutit sex veckors semester och 2 da

gars tjänstledighet.
Under överintendentens bortovaro har intendenten Gauffin tjänst

gjort som överintendent 1%~"31/t ocli 8/.o—Vio eller samm anlagt 
42 dagar.

Intendenten Paulsson har åtnjutit sex veckors semester ocli tjänst
ledighet 23/b— 2 5 / 5  för studier i utlandet och Vn—31/i 2 enligt Kungl. 
hrev 29 okt. 1920, för annan befattnings skötande.

Under överintendentens bortovaro har intendenten Paulsson 
tjänstgjort som överintendent 2/7— V t eller samm anlagt 6 dagar.

Intendenten Wettergren har åtnjutit sex veckors semester och 
tjänstledighet 9/i—10/i> 3/s—4/e, 12/s— för enskilda angelägenheter 
och 2%  2°/l2 för studier i utlandet på stipendium av Längm anska
fonden.

Intendenten Strömbom har åtnjutit sex veckors semester och tjänst
ledighet li>/ 2— ll>/ 5 för sjukdom samt Vt—sl/7 enligt Kungl. brev 16 
ju li 1920.

Amanuensen Wåhlin har haft tre dagars tjänstgöring i veckan, 
varje gång sex tim m ar. Han har därvid tjänstgjort i biblioteket 
och vid urklippssam lingen.

Han har varit förordnad såsom föreståndare för Skulptur- och 
Måleriavdelningen 5 dagar, för Handtecknings- och Gravyravdel
ningen 3 dagar och för avdelningen för Konsthantverk 6 dagar.

Amanuensen Kumlien har haft tre dagars tjänstgöring i veckan, 
varje gång sex tim mar. Han har därvid tjänstgjort i biblioteket.



Han har varit förordnad såsoin föreståndare för Skulptur- ocli 
Måleriavdelningen 5 dagar, för Gravyr- och Handteckningsavdel- 
ningen 90 dagar och för avdelningen för Konsthantverk 15 dagar.

Amanuensen Hoppe har haft tre dagars tjänstgöring i veckan, 
varje gång sex tim m ar. Han har åtnjutit tjänstledighet 28/4—10/s 
för studier i utlandet och 28/i 2 —28/i 2 för enskilda angelägenheter.

Han har varit förordnad såsom föreståndare för Skulptur- och 
Måleriavdelningen 50 dagar och för Handtecknings- och Gravyr
avdelningen 61 dagar enligt Kungl. brev den 29 oktober 1920.

Amanuensen Lindblom  har åtnjutit tjänstledighet under hela året 
för studier i utlandet.

Amanuensen Sjöblom (tillika sekreterare) har tjänstgjort alla dagar 
såsom amanuens tre tim m ar och tre tim m ar såsom sekreterare 
och har åtnjutit 15 dagars tjänstledighet.

Han har varit förordnad såsom föreståndare för avdelningen för 
slottssam lingar och depositioner 134 dagar och för samma avdel
ning 183 dagar enligt Kungl. brev 16 juli 1920.

Amanuensen Wengström har haft tre dagars tjänstgöring i veckan, 
varje gång sex tim m ar och har åtnjutit tjänstledighet under 157 
dagar för studier i utlandet.

Han har varit förordnad såsom föreståndare för Handtecknings- 
och Gravyravdelningen 9 dagar.

Amanuensen Kjellberg har haft tre dagars tjänstgöring i veckan, 
varje gång sex tim m ar.

Han har varit förordnad såsom föreståndare för Skulptur- och 
Måleriavdelningen 20 dagar, för Handtecknings- och Gravyravdel
ningen 10 dagar och för avdelningen för Konsthantverk 31 dagar.

Fil. Lic. G. Munthe har provtjänstgjort på avdelningen för Konst
hantverk 15/ l l-- 31/l 2 ,

Konservator Jaenson har varit tjänstledig från den 1 juni till 
årets slut. Hans befattning har uppehållits av hans son Gustav 
Jaenson.

Tjänsteresor.

Överintendent Folcker har företagit tjänsteresor till Kristiania 8%  
—5/e med anledning av det Norska Folkemuseets tjugofemårs ju 
bileum, till Örebro 15/e— XQ/e med anledning av Svenska museiman-
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naförbundets årsmöte, till Östersund 7/7—1Vt med anledning av 
K ulturm ässan, till Drottningholm 2/s för besiktning och till Malmö 
8/io—10/io för att göra sig underrättad om m öjligheterna för anord
nandet av en Kulturm ässa där 1921.

Intendent Ganfjin har företagit tjänsteresa till Sala s/2—9/2 för 
att söka förvärva konstverk av Aguéli, till Göteborg med anled
ning av där pågående Sandelsutställning, till Falun 24/s—26/e för 
besiktning, till Köpenhamn 3/5— 11U för att inköpa dansk konst, 
till Örebro 1% —19/g med anledning av Svenska m useimannaför- 
bundets årsmöte, till Östersund ? / 7 — 1 3 / 7  med anledning av K ultur
m ässan, till Nyköping 21/t—22/t för besiktning av därvarande 
m useum  och till Malmö s/io—10/io för att jäm te överintendenten 
göra sig underrättad om möjligheterna för anordnande av en Kul
turm ässa därstädes 1921,

Intendenten Wetter g ren har företagit tjänsteresor till Östersund 
den 12/ i—14/i, till Linköping 19/i—2% , till Göteborg 2/2—:3/s, till 
Ö stersund 16l2—18/a, till Östersund 14/6—1 <5/ <5 och till Östersund Vt 
— 1 4 / 7 , samtliga resor med anledning av Kulturm ässan i Östersund.

Amanuensen Sjöbtom har såsom tillförordnad intendent företagit 
tjänsteresa till Östersund lo/2—18/2 med anledning av Kulturm ässan.

Förevisningar.

De förevisningar eller föreläsningar, som på anhållan av Arbe
tarnas Bildningsförbund anordnats på söndagsförmiddagarna i 
Nationalm useets konstsam lingar alltsedan 1917, ha även nu fort
satts. Den första ägde rum  den 7:de november, den sista eller 
20:de är ämnad att hållas den 3:dje april. Planen har på Bild
ningsförbundets önskan förändrats så till vida, att de s. k. all
m änna förevisningarna (se årsberättelsen för 1919 sid 21) bortfallit, 
och varje föreläsning ägnats åt en speciell avdelning eller huvud
grupp av museets samlingar. Som föreläsare ha tjänstem ännen i 
tu r och ordning fungerat jäm te f. d. intendenten Göthe, som på 
uppdrag av Eders Kungl. Maj:t anordnat det hela.

Konservering och restaurering av tavlor.

Konservering och restaurering, utförd av konservator G. W. 
Jaensson från 1 jan. —10 aug. 1920.
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Nationalmusei galleri: 805—806 Dughet, Stora landskap, 770
Boucher, Venus triumf, 1768 Jordaens, Den heliga familjen, 1585 
Jacque, Landskap med får, 1589 Vollon, Spansk gitarrspelare, 1799 
Decamps, Orient, landskap med krigsfolk, 795, 799, 800 Desportes, 
Stilleben, 854 Le Moine, Venus och Adonis, 793 Coypel, Paris dom, 
1313 Pesne, Dam porträtt, 77.3 Boucher, Herdescen, 776 Ghantreau, 
Kök med bondfolk, 780, 782, 783, 784, 785, 786 Chardin, Genre
stycken, 1601 Simon, »Skymningsprat», 1186, 1141, 1142 Nattier, 
Porträtt, 882 Restout, gosse i barnstol, 1758 Greuze, Porträtt, 1588 
Millet, Landskap, 1766 Millet, Porträtt, 2161 Ingres, Akilles, 1429 
Breda, Porträtt, 1351 Elias Martin, Landskap, 254 Cranach, Apost
larna, 258 Cranach, Penningunderhandling, 845 Lancret, Isscen, 
1224 Robert, Ruinlandskap, 861 Oudry, Hund, 1710— 1811 Monnoyer, 
Vas med blommor, 872 Oudry, M arkatta med fiol, 857—858 Natoire, 
Apollo och Clytia, Jupiter och Calisto, 884 Rigaud, Kardinal 
Fleury, 864 Oudry, Svart taxhund.

Nationalmusei förråd: 103 Nederl. m ästare, Venus med slöjan, 
389 Benjamin Cuyp, Man med pokal mot ljus, 277—278 Meulener, 
Bataljstycken, 889 Tourniéres, Pomona.

Konservering och restaurering, utförd av t. f. konservator Gustaf 
Jaensson från 10 aug.—31 dec. 1920.

Nationalmusei galleri: 1543 E. Martin, Ruinlandskap, 725 Eiliger, 
Stilleben, 1800 Monticelli, Kvinna i röd dräkt, 2193 E. Bergh, 
L andskap,954 Fagerlin, Rökande gossar,2049—2050 Gauguin, Dekora
tiva landskap, 1614 Malmström, »Sista paret ut», 1197 Blommér, 
Näcken och hans döttrar, 236 Bih., Cederholm, Kungsträdgården.

Nationalmusei förråd: 2038 Ehrenstrahl, Porträtt, 1007—1008
Richter, Venedigmotiv, 1275 Müller, Fjällandskap, 1259 Cappelen, 
Landskap, 611 Rubens (kopia), »Lustgården», 652 Tcniers, Interiör, 
737 Nederl. mästare, Krogscen, 511 Metzu (kopia), Genre, 2183 M. 
Larsson, Marin, 942 Breda, M ansporträtt, 1035 W ertmüller, Ariadne, 
1424 Hilleström, Gårdfarihandlare, 341—342 Taraval, Figur- och 
djurscener, 839—840 Lagrenée, Mercurius och Herse, Amor och 
Psyke, 1145 Okänd ital. mästare, Porträtt, 10 Allori, Porträtt, 322 
—323 Okänd ital- mästare, Stilleben.

N- M. 2237, Meijtens d. y., Självporträtt.
Nationalmusei galleri: 2242 P. Krafft d. ä., Porträtt av konst

närens hustru, 2243 P. Krafft d. ä., Porträtt av konstnärens dotter,
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2245 P. Krafft d. y., M ansporträtt, 2244 P. Krafft d. y.. Damporträtt, 
2207 Agueli, Ökenlandskap.

Studier och kopiering.

F ritt tillträde till samlingarna har under året beviljats 585 per
soner, varav 300 män och 285 kvinnor.

M otsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1 1919 1918 1917 1916
1

1915
i

j M än....................... .........................................  358 392 | 375 303
.

289
j Kvinnor .............. 322 ! 345 350 249 247 !
i Tillsammans 680 737 | 725 552 536

Efter uppgivet ändam ål fördelas dessa för år 1920 sålunda:

1i
i

Män Kvinnor Su mina

Kopiering i konstavdelningen ........................ 18 23 41
Teckning i skulpturavdelningen .................... 9 1 10

» i konstslöjdsamlingen ..................... 46 86 132
i Studier i allmänhet .......................................... ; 227 175 402

Tillsammans 300 285 585 ,

De personer som erhållit denna tillåtelse äro:

|
i

Män Kvinnor Summa

Konstnärer, tecknare .................... .................. 80 75
1 1 
i 155 i

Lärjungar vid Konsthögskolan .................... 74 25 99
» » övriga högskolor.................... 20 8 28 |
» » Tekniska skolan ..................... 46 86 132 ;
» av enskilda konstnärer ............. 46 62 108

i Yrkesidkare ......................................................... 20 15 35
Skriftställare och konstvänner........................ 14 14 28 1

Tillsammans o o 285 585



Av under året kopierade m ålningar komma på:
a) italiensk-spanska sk o la n ........
b) nederländsk-tyska >> .......

....  2 kopior efter
..... 10 » »

2 konstverk, 
7 »

c) franska » ....... ..... 10 » » 7 »
dl ii an sk-norsk a » ....... --- » » — - »
e) svenska » ....... ....  29 » » 22

Tillsam m ans 51 kopior efter 38 konstverk.

Av de kopierade konstverken har nr 584 Rem brandt, Kökspigan 
återgivits 3 ggr, n r 1581 Corot, B jörklandskap 3 ggr och nr 1152 
Hertzberg, Konfirmanden likaledes 3 ggr.

Besöken

på de olika m ånaderna fördelades på söckendagar sålunda:

M å n a d Fridagar Frikort
I Förevis-

Betalandc | Summa nings- 
medel

Januari ........................ 2,102 529 1,183 3,814 591: 50
Februari........................ | 2,310 599 1,289 4,198 644: 50
Mars............................... 2,(339 599 802 4,040 401:—:
April................................ 1,760 382 1,127 3,269 563: 50
Maj ............................... 1,562 682 871 3,115 435: 50
Juni ............................... 3,910 969 1,502 6,381 751: —
Juli ................................ 3,656 1,090 1,955 6,701 977: 50
Augusti ........................ 3,610 175 2,206 5,991 1,103:—|
September..................... 2,744 290 1,546 * 4,580 773:—!
Oktober ........................ 2,587 530 1,090 4,207 545: —
November ..................... 1,946 386 . 781 3,113 390: 50
December ..................... 1,339 144 ; 575 ! 2,058 287: 50

Summa j 30,1(55 6,375 14,927 j 51,467 6,563: 50

Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken å sön- och helg
dagar under året hava uppgått till om kring 71,000, vadan to talan
talet besökande under år 1920 kan beräknas till i run t tal 123,000 
personer.
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Ekonomi. Sammandrag av räkenskapen 1920.

Katalogmedlens tillökning utgör kr. 10,593: 54 influtna vid för
säljning av:
Lilla svenska m ålningskatalogen......................................  kr. 3,037: 50
Franska katalogen ...............................................................  » 193:50
M eddelanden från N ationalm useum ................................  » 37:45
Nationalmusei utställningsblad nr 1...........................  . » 2: 28

» » » 2 .............................. » 3: 09
» » » 3 .............................. » 21:37
» utställningskatalog nr 11 ... » 393:30

Diverse äldre upplagor ....................................................   » 20: 03
Gravyrtryck ............................................................................. » 6,885: 02

Summa kronor 10,593: 54

Vid museets försäljning av reproduktioner och brev
kort har under året influtit ett belopp a v ............  kr. 10,923:05

E n s k i ld a  m ed e l:
1) J. S. Gieseckes donations inkom ster utgjorde:

h y resm ed e l.........  ..................................................     kr. 29,230: —
räntem edel o. d. ............ ..........................  » 2,994:33
insatt å k o n to t.................................................................... » 6,301:49
D onationernas skuld som vid årets början utgjorde » 230,095: 26
utgjorde vid årets slu t........................................................  » 227,488: 29
Fastigheternas värde upptages till kr. 275,000: — 

för nr 59 Drottninggatan och till kr. 140,000: —
för nr 11 Holländaregatan, tillsam m ans ...............  » 415,000: —

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats...... » 7,382: 10
Av årets behållning har överförts till Fem årsfonden » 5,000: —

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

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats ... » 4,400: —
3) Jacques Lamms prisfond, som vid årets början
utgjorde .............................................................................  » 10,552: 66

utgjorde vid årets slut............. » 11,217: 76



Tabell över Nationalmusei allmåmia medels, extra anslags och enskilda medels
disposition under år 1920.

Behållning Inkomster Summa

|
Utgifter Behållning Summafrån 1919 1920 1920 till 1921

1. A l l m ä n n a  m e d e l .

53: 96 8,940: 01 8,993: 97 Förevisningsmedel ............................................ 8,492:46 501: 51 8,993:97
8,901: 73 10,593: 54 19,495: 27 Katalog med el ............ ......................................... 18,327:24 1 1,168:03 19,495: 27 i

— 10,923: 05 10,923: 05 Fotografiimedel ................................................. 10,525: 95 397:10 10,923:05 \
2,931: 23 2,564: 22 5,495: 45 Gripsholmsmedel ............................................ 3,206:02 1 2,289:43 5,495: 45 j

2. E x t r a  a n s l a g . j

999:90 — 999: 90 Förtecknande av de av konung Carl XV; j
testam enterade sam lingarna..................... — 999: 90 999:90

172: 19 : 172: 19 Transport av Löwenadlers saml. ...... ...... _ 172: 19 172: 19
77: 50 77: 50 Flvttning vid U lrik sdal............. ................... — 77: 50 77:50 !

i — 5,000: — 5,000: - Till Kulturmässan i Östersund ................. 5,000: — — 5,000: —
210: 85 210: 85 Till Minnesutställning över R. Bergli 175: — 35: 85 210:85 i

3. E n s k i l d a  m e d e l .

418,117:51 38,525:82 456,643: 33 J. S. Gieseckes donation .............................. 40,852: 43 415,790: 90 456,643: 33
5,201: 68 5,110:57 10,312: 25 Fem årsfonden ..................................................... — 10,312: 25 10,312:25 ;

100,004: 58 4,500: 17 104,504: 75 J. H. Scharps donation................................... 4,500: — 100,004: 75 104,504: 75 1
10,552: 66 675: 10 11,227:76 J. Lamms prisfond............................................ 10: — 11,217: 76 11,227:76 j
10,841: 26 519: 39 11,360:65 J. Lamms stipendiefond .............................. 1,125: 65 10,235: — 11,360:65 j
51,470: 25 2,649: 49 54,119.74 Webers donation ........................................... 2,649: 49 51,470: 25 i 54,119: 74 j
25,000: — | 499:86 ! 25,499:86 ! K. Bergstens gävomedel ............................... 21,000: — | 4,499: 86 25,499:86 -

— | 10,000: — ; 10,000: — H. Friedländers gåvomedel .......................... — 10,000: — 10,000: —
__ ! 1,019:77 1 

120:31 :
1,019: 77 Resestipendium ................................................. _ 1,019: 77 1,019: 77 

961: 05840:74 961: 05 Edv. Cederlunds donation .......................... 961:05
66:03 | 5: 66 j 71: 69 | Bukowskis gåvomedel ................................... 71: 69 — 71: 69 I

177:31 9: 54 ; 186: 85 Baltiska utställningslotteriets medel ........ 186: 85 — 186:85
76:23 5: 67 81:90 | Boberghs donation ........................................... 81: 90 — 81: 90 !

635,695:61 101,662: 17 737,357: 78 ' 117,165:73 1 620,122:05 | 737,357: 78
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Tabell över utgifter å av Nationalmuseum

Anslagstitelns
num m er l

1
V e r k l i g a  u t g i f t e r .  V l l l . e  h u v u d t i t e l n

B .  A r k i v ,  b i b l i o t e k  o c h  m u s e e r

13 a Nationalm useum , bestäm t anslag................................................................
13 b Samlingarnas vård o. underhålll samt expenser, reservationsanslag
13 c Målnings- och Skulptursam lingarnas ökande, reservationsanslag
13 d Handtecknings- o. Gravyrsamlingarnas ökande, reservationsanslag
13 e Ökande av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag........
13 f ! Boksamlingen, reservationsanslag................................................................
13 g Inlösen av levande svenska konstnärers arbeten, reservationsanslag
14 Förstärkning av m useets anslag till vikariatsersättning m. m.,

förslagsanslag, högst ..................................................................................
15 Konservering av museets handtecknings- och gravyrsamling, re

servationsanslag ...........................................................................................
16 Ökad ersättning för sekreteraregöromålen vid m useet, förslags

anslag ...................................................................................................................
i 17 Försäkring och transport av konstföremål, reservationsanslag...

18 Montrer och piedestaler för vissa egyptiska och östasiatiska konst- |
föremål, reservationsanslag .....................................................................

19 | Konservering av två hautelissetapeter inom  museet, reservations-
a n s la g ................................................................................................... . .........|

L .  D i v e r s e .
1
3
4 
6

Ålclerstillägg, förslagsanslag ...........................................................
i Rese- och traktam entspenningar, förslagsanslag .................

Extra utgifter, reservationsanslag..................................................
Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag

6

1
2

3

T i l l ä g g s s t a t  1 9 2 0 .  V I I I  B. A r k i v ,  b i b l i o t e k  o c h  m u s e e r .  
Nyinredning och omändring i en sal för uppställning av antik

skulptur, m. m., reservationsanslag......................................................
Inköp av vissa danska konstverk, förslagsanslag, liö g st.................

J .  D i v e r s e .
Dyrtidstillägg, reservationsanslag................................................................ ;

j Tillf, löneförbättring för vissa befattningsh. å ord. stat, förslags- i
anslag, h ö g st.....................................................................................................

! Förstärkning av de till avlönande av vissa extra befattningsh. 
anvisade medlen, förslagsanslag ...........................................................

T. st. 1919. VIII B. 5 
T. st. 1919. VIII B. 7 

! 1918. VIII B. 17
1918. VIII B. 19 
1917. VIII B. 14 

1920. XIV

1920. XV

Uppställning och katalogisering av b ib lioteket....................................
Anordnande av tavelskärmar å museets vind ....................................
Inredningsarbeten inom N ationalm useum .............................................
Inbindning av böcker......................................................................................
Inredning av u tstä lln in gssa l.........................................................................
Tillf, lönereglering för vissa befattningsh. inom  den civila stats-

förvaltn., förslagsanslag .............................................................................
Dyrtidstillägg .....................................................................................................

Summa

Mer utgift.
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4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets
början utgjorde ...........................................................  kr.

utgjorde vid årets slut ......................... ................  ...... »
De senaste två årens räntemedel kr. 1,019: 77 ha 

som resestipendium tilldelats amanuensen vid 
museet iil. d:r Akke Kumlien och för hans räk 
ning överförts till »Resestipendium».

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde »
utgjorde vid årets slut ......... .....................................  »

6) C. A. Webers donation kvarstår oförändrad ... »
Årets räntem edel, kr. 2,649: 49 ha överförts till an

slaget till Konstslöjdssamlingens ökande för inköp 
av konsthantverk.

l) K. Bergstens gåuomedel, som vid årets början
utgjorde ........................   »

utgjorde vid årets slut...............  »
Av gåvomedlen ha under året inköpts två st. ita

lienska m ålningar för tillsammans kr. 21,000: —.

8) H. Friedländers gåuomedel utgjorde vid årets
s lu t ..............................................    »

Museet har enl. testamente av grossh. H. Fried- 
länder mottagit kr. 10,000: —, vilket belopp skall 
användas för katalogisering och installering i 
m useet av den av grossh. H. Friedländer testa
m enterade konstsamlingen.

10,841: 26 
10,235: —

5,201: 68 
10,312: 25

51,470: 25

25,499: 86 
4,499: 86

10,000 : —

Resterande belopp å Edv. Cederlunds och Boberghs donationer, 
Bukowskis gåvomedel samt Baltiska utställningslotteriets medel 
ha överförts till J. S. Gieseckes donation som del av betalning av 
inköpt oljemålning av Pilo.

Stockholm 31 mars 1921.

Underdånigst 
E rik  G. F o l c k h r .
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Litteratur rörande konstsamlingarna i Nationalmuseum.

Förteckning över oljefärgstavlor saint målningar i kritor och vatten
färg i Nationalmuseum. 23  uppl. Stockli. 1 9 2 0 . Pris kr. 1 : 5 0 .

Brising, H. Antik konst i Nationalmuseum. Urval och beskriv
ning. Stockholm 1 9 1 1 . Pris kr. 6 0 .

Göthe, Q. Nationalmusei tavelsamling. Beskrivande förteckning. i:sta 
avd. Uti. (icke-nordiske) mästare. Stockli. 1 8 8 7 . Pris kr. 3 . 2 :dra 
avd. Nordiske mästare. Illustrerad. Stockli. 1 8 9 7 . Pris kr. 2 : 5 0 . 
Notice descriptive des tableaux du musée national de Stock
holm. I. Maîtres étrangers (non-scandinaves). Troisième 
édition. 1 9 1 0 . Illustrée, (ny uppl. under utarbetning). 
Nationalmusei konstskatter utförda i ljustryck av Generalstabens 
litografiska anstalt, med text. Häft. I— XXV. Pris kr. 1 2 5 .

Kruse, J. Teckningar i Nationalmuseum, utgivna av Föreningen för 
grafisk konst. Rembrandt. Del 1 —-4 . 1 9 0 5 — 1 9 0 8 . Sergel-
Del 1 , 2 . 1 9 0 9 . 1 9 1 2 . (Utsåld.)

Looström, L. Från Nationalmusei konstslöjdsamling. 25  pl. med 
text. Stockli. 1 9 0 0 . Pris kr. 1 5 .

Sander, F. Nationalmuseum. Bidrag till tavelgalleriets historia. 
Del. 1 — 4 . Stockli. 1 8 7 2 — 7 6 .

Upniark, G. Konung Karl XV:s tavelsamling. Beskrivande för
teckning. Stockli. 1 8 8 2 . Pris kr. 3 .

Upniark, G., Looström, L. Konung Karl XV:s konstslöjdsamling. 
Beskrivande förteckning. I. Keramiska föremål. Stockli. 1 8 8 3 . 
Pris kr. 2 : 5 0 .

Upniark, G. Handteckningar av äldre mästare i Nationalmuseum, 
fotograferade av C. F. Lindberg. 25  blad med text. Stockli. 
1 8 8 9 . Pris kr. 5 4 . (Utsåld.)

Upniark, G., Göthe, G., Looström, L., Folcker, E* G. Statens 
konstsamlingar (Kungl.' museum—Nationalmuseum) 1 7 9 4 —1 8 9 4 . 
En festskrift utgiven av Nationalmusei tjänstemän. Pris kr. 5 .

N ationalm usei Årsbok 1 9 1 9  och 1 9 2 0 . Pris per årgång kr. 5 0 .

Meddelanden från Nationalmuseum: 1 — 4 4 .
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1 8 8 1  — 1 9 1 9 . 

Nationalmusei utställningskataloger nr 1 — 1 3 .
Nationalmuseets utställningsblad nr 1 — 3 .
Nationalmusei Planschserie, under utgivning. Pris 1 5  kr. pr blad. 

Sv. Teknologföreningens förlag.


