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T ill KONUNGEN.

Det år som den 31 december 1926 gick till ända har för Na
tionalm useum  i sällsynt grad stått i kampens tecken, en fredlig 
kam p för utveckling, för ökat skydd av samlingarna, för ökade
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utrym m en och anslag. Med tacksam het har m useet att anteckna 
den förståelse för dess strävanden, som det på skilda så väl offi
ciella som privata håll rönt. Tyvärr stå många av museets önske
m ål dock fortfarande ouppfyllda. Man har kom mit så långt, att 
m an åtm instone i många fall inser det berättigade i de fram ställda 
kraven, men m an tycks ännu inte ha kommit till insikt om att 
dessa kravs uppfyllande är ett livsvillkor för museets fortbestånd 
och att alltså, om m an över huvud vill att Sverige skall till folkets 
from m a och kom mande släkters rikedom äga m usealt vårdade och 
utställda konstskatter, det icke är nog med att möjligen i princip 
erkänna önskvärdheten av att tillräckliga medel anvisas till sam lin
garnas vård och förkovran.

Nationalmuseum  har under de senaste åren sett sina uppgifter 
m ångfaldigt ökade och sin intressesfär ofantligt utvidgad. Så m ycket 
m er är det att beklaga att det ej blivit rustat för sin ansvarsfulla 
uppgift som högste vårdare av vårt lands konstskatter. Redan en 
överblick av de museets anslagskrav, som Eders Kungl. Maj:t ej har 
ansett sig böra framlägga för innevarande års riksdag, ger en före
ställning om de svårigheter, under vilka museet måste arbeta, men 
grunden till dessa svårigheter ligger djupare, än dessa skrivelser 
giva vid handen. I själva verket är läget vid Nationalmuseum  för 
närvarande sådant, att en full effektivitet av det under museets vård 
stående m aterialet ej kan ernås utan en fullständig nyorganisation 
av museets stab av tjänstem än och genomgripande förändringar 
och utvidgningar av dess lokaler.

För att få en riktig föreställning om Nationalmusei behov torde 
det vara lämpligt att jäm föra förhållandena i Sverige med dem i 
det av de skandinaviska länderna som kom mer oss närm ast i 
storlek, Danm ark. (Med avsikt väljer jag icke något av de stora 
kulturländerna.) Vi skola då finna att den kulturgärning, som hos 
oss har att tillgodoses av Nationalmuseum, i vårt södra och m indre 
grannland är fördelad på Statens Museum for Kunst, Statens Av- 
stöbningssamling (f. n. inrym d i Statens Museum for Kunst under 
särskild ledning), Ny Carlsbergs Glyptotek, Kunstindustrimuseet, 
Frederiksborgs museum samt delvis av De danske Kongers krono
logiska samling på Rosenborgs slott. Kunstforeningen uppfyller 
som anordnare av vandringsutställningar av modern dansk konst 
ett av de uppdrag, som för närvarande åligger Nationalmusei de-
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positionsavdelning. Slutligen har Konstakademien under sin vård 
en konstnärlig reproduktionssam ling av den art, som i ytterst blyg
samma m ått linnes i Nationalmuseum och som ännu väntar på sitt 
statsanslag.

Var och en av alla dessa institutioner skötes av sin egen per
sonal och har sin egen, i många fall frikostigt tilltagna budget, där 
stat och kommun, kraftigt understödda av ett enskilt mecenatskap, 
tillsammans skapa ett stöd åt dansk konstkultur, som på detta om
råde skänker D anm ark dess stora betydelse i den samtida kultur
utvecklingen.

Hela detta kulturarbete är hos oss lagt på Nationalmusei axlar 
och härom vore i och för sig intet ont att säga, om lokalutrym 
mena, personalens omfattning och budgetens storlek stode i rimlig 
proportion till samlingarnas storlek och kulturella betydelse, a r
betsbördan och ansvaret. Så är emellertid på intet sätt fallet. 
Chefen har till sitt förfogande en sekreterare endast vissa tim m ar 
på dagen. Av de fyra intendenterna har en sig anförtrodda både 
målnings- och skulptursam lingarna, ehuru var och en av dessa för 
visso skulle fordra sin egen föreståndare. Detsamma gäller avgjut- 
ningssamlingen och antiksamlingen, som även lyda under målnings- 
och skulpturintendenten.

Vad Gravyr- och Handteckningsavdelningen beträffar är denna yt
terst krävande och ej m inst för den konsthistoriska forskningen 
och undervisningen så utomordentligt viktiga del av samlingarna 
i alldeles särskild grad i behov av ökad personal. Det torde över 
huvud ej vara möjligt för intendenten för gravyr- och handtecknings- 
samlingen att sköta sin avdelning utan att vid sin sida ständigt ha 
en amanuens med full tjänstgöring. Härtill kom mer att jag i enlig
het med den plan, som jag vid avgivandet av m itt underdåniga 
förslag till besättandet av den lediga intendenturen för skulptur- 
och m ålningssamlingarna hade tillfälle att framlägga för Eders 
Kungl. Maj:t, har givit intendenten Hoppe i uppdrag att avgiva 
förslag till inköp av levande svenska konstnärers arbeten. Själv
fallet inkräktas hans tid genom alla de härför nödiga utställnings- 
besöken. Den enda omständighet, som trots allt under det gångna 
året möjliggjort utförandet av en del viktiga och fordrande arbeten 
i gravyrsamlingen, har varit den frivilliga och utomordentligt värde
fulla hjälp som läm nats av en av vårt lands allra främ sta gravyr
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kännare, dr Axel W idstrand. Det är med glädje jag begagnar detta 
tillfälle att till dr W idstrand uttala min djupa tacksam het för de 
ovärderliga tjänster han på detta sätt har gjort Nationalmuseum.

Vad avdelningen för konsthantverk beträffar har en under året 
verkställd utredning nogsamt visat, i hur stor utsträckning avdel
ningen, ej m inst med hänsyn till det svenska konsthantverkets för
kovran, är i behov ej blott av ökat utrym me utan även i övrigt 
ökade möjligheter till ett effektivt utnyttjande av de dyrbara sam 
lingarna.

Vad slutligen den unga men utomordentligt utvecklingsmöjliga 
depositionsavdelningen angår, har Eders Kungl. Maj:t på flerfaldiga 
sätt visat ett verksam t intresse särskilt för den del därav, som om
fattar vandringsutställningar och kulturm ässor, men ännu återstår 
m ycket att göra, innan denna avdelning är satt i stånd att fylla 
det vida ocli fordrande program, som Eders Kungl. Maj:t godtog 
vid skapandet av Nationalmusei fjärde intendentur.

Ju st vid denna avdelning har, genom beslut vid innevarande års 
riksdag, fr. o. m. den 1 instundande juli medel anvisats for anstäl
lande av en am anuens med heltidstjänst.

För arbetet vid denna avdelning var denna anordning helt visst 
ofrånkom ligt nödvändig. Men det är, som ovanstående utredning 
ger vid handen, ej blott depositionsavdelningen, där en utökning 
av arbetskrafterna är av nöden påkallad. Denna fråga sam m an
hänger med spörsmålet över huvud angående museets extra ordi
narie tj änstem än.

Frågan om de extraordinaries ställning är emellertid av den vikt, 
a tt jag anser mig böra till Eders Kungl. Maj:t inkom m a med en 
särskild skrivelse i ämnet.

Utrymm ena inom museet ha under det gångna året, trots ständigt 
nya depositioner, ytterligare försämrats. Detta beror i alldeles sär
skild grad på att tjänstem ännen arbeta under förhållanden, som äro 
fullkomligt olidliga och som medfört att redan en av utställnings
salarna, konsthantverksavdelningens sal för nordisk renässans, m åst 
tem porärt avstängas för konservatorns mottagningar. För närva
rande tycks ingen annan lösning av arbetsrum sproblem et erbjuda 
sig än en fortsatt kringskärning av de redan alldeles otillräckliga 
utställningslokalerna.

Som en ytterligare kom plikation av utrymmesfrågan kommer det
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alltjämt i ordets alla fruktansvärda betydelser brännande värme- 
ledningsproblemet. Redan i den av mig redigerade årsberättelsen 
för 1923 framhöll jag nödvändigheten av en snar ändring av det 
nuvarande ytterst föråldrade och fördärvliga systemet och Eders 
Kungl. Maj:t har också uppm ärksam m at frågan och fört den vidare 
genom uppdragande å Kungl. Byggnadsstyrelsen att företaga en 
undersökning av saken och utarbeta kostnadsförslag till anordnandet 
av ny värmeledning och ventilationssystem samt införandet av elek
trisk belysning i Nationalmuseum. Den betydande slutsumman 
610,000 kr., med vilken Kungl. Byggnadsstyrelsens kostnadsberäk
ning har slutat, har med hänsyn till statsfinansernas allm änna läge 
avskräckt Eders Kungl. Maj:t att framlägga frågan för årets riksdag. 
Nationalmuseum har alltså att under för varje dag ökad risk för 
eldarepersonal och konstskatter lita till en nådig försyn. Det må 
dock vara mig tillåtet att påpeka att det finns flera av museets 
tusentals målningar, som var för sig äro värda m er än den summa, 
vars användande på detta sätt skulle säkerställa dem alla. Om 
människoliven behöver jag kanske inte tala, deras värde kan ej 
skattas i pengar.

När det gäller att skaffa ökat utrym me åt museets samlingar, är 
det emellertid en lösning som på ett alldeles särskilt sätt tränger sig 
på — frånskiljandet av den m oderna konsten till ett eget museum. 
Det har på de senare åren höjts allt flera rop på ett svenskt Luxem- 
bourgmuseum och alldeles säkert skulle inrättandet av ett eget hem 
för den nyaste konsten, samtidigt som det skulle skänka National
museum en välbehövlig lättnad i utrym nieshänseende, genom bo
skillnaden mellan gammal och ny konst för båda möjliggöra att 
mera fullt och ostört kom ma till sin rätt. Vid sidan av inrättandet 
av detta nya huvudstadsm useum  av Luxem bourgtyp är det emeller
tid av ett vitalt intresse ej blott för Nationalmuseum utan för hela 
konstvården i vårt land att tillkom sten och utvecklingen av konst
museer utanför Stockholm på allt sätt befordras av staten, vars 
skyldighet det torde vara att här m öta och understödja det lokala 
intresse, som på många håll i synnerligen hög grad är till finnandes. 
Härigenom skapas nämligen på allt flera håll i vårt land värdiga 
utställningslokaler för de statens konstskatter, som ej kunna expo
neras i Nationalmuseum.

För samlingarnas tillväxt under året får jag hänvisa till den
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följande berättelsen. Jag vill här endast dröja vid några av de 
värdefullaste gåvor, med vilka museet blivit ihågkommet. F räm st 
är då att näm na den stora samling av konst och konsthantverks- 
föremål, tillsamm ans ej mindre än 1602 nr, som Föreningen Natio- 
nalm usei Vänner, tack vare herr Edvard Björkmans frikostiga gåva 
satts i tillfälle att överlämna till museet. Den största betydelsen 
av denna till sin art ytterst mångsidiga samling är, att den tillfört 
Nationalm useum  stommen till en medeltidsavdelning, som hittills 
tyvärr helt och hållet saknats i museet. Så mycket mer att beklaga 
är det, att så gott som hela denna samling med dess ypperliga ting 
i trä  och sten, i smide och textil efter en mycket uppm ärksam m ad 
utställning i museets sal för tillfälliga utställningar och det långa 
och krävande katalogiseringsarbetet måst magasineras i väntan på 
att avdelningen för konsthantverk skall få de nödiga utställnings
lokaler, av vilka det är i så trängande behov. I stället hotas som 
ovan näm nt dess redan allt för knappa utrym m en på grund av 
nödtvånget att skaffa drägliga arbetsplatser åt tjänstem ännen av 
ytterligare beskärningar.

De två största gåvorna till skulptur- och målningssamlingen ha 
gjorts av två utlänningar, en norsk och en finländsk vän till museet, 
h errar Peter Krag i Paris och Gösta Stenman i Helsingfors. Båda 
gåvorna omfatta representativa verk av yngre framstående konst
närer hland de båda givarnas landsmän. Tack vare denna kraft
fulla hjälp har Nationalmuseum äntligen satts i tillfälle att giva en 
föreställning om den utm ärkta och egenartade unga konst, som 
blom strar i våra grannländer i öster och väster. Samtidigt har 
Nationalmusei m oderna sal, tack vare ett frikostigt tillmötesgående 
av firm an Schildt & Hallberg i Helsingfors, med allm änt erkänd 
konstnärlig framgång ommålats i en förnäm grå färgton i det nya 
färgämne som går under nam n av »wallpaint».

Tack vare dessa gåvor i förening med museets egna förvärv har 
den sålunda ommålade salen kunnat helt reserveras åt den unga, 
levande konsten. Men härm ed har ytterligare understrukits behovet 
av ett eget m useum  för denna konst, som på ett för bägge parter 
olyckligt sätt bryter av mot den gamla konst, med vilken den för 
närvarande måste trängas.

Av övriga värdefulla gåvor till denna avdelning äro att anteckna 
en synnerligen tidstypisk porträtthy st i m arm or av J. F. Kjellberg,
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föreställande fru Tony Bendixson överlämnad av den avbildades 
dotter fru Valfrid Bendixson-Lind. Till inköpet av en märklig 
etruskisk relief, från 400-talet f. Kr. har grosshandlare G. Carlherg 
frikostigt bidragit med en sum m a av 6,000 kr. En annan gåva till 
fornsakssamlingen är den av professor G. Kallstenius skänkta vin
kannan från 500-talet f. Kr. Målningssamlingen har ihågkommits 
av hl. a. en av museets gamla trofasta vänner, grosshandlare Axel 
Beskow med en gåva till museets fattiga italienska avdelning, Den 
helige Hieronymus av Gesare da Sesto. Justitierådet Th. W ijkander 
har i sitt testamente ihågkom m it museet med ett arbete av en säll
synt nederländsk mästare, Vy av Leyden av Jan  de Vos. Herr 
Nils Tamm har utökat museets förnämliga samling fransk 1800- 
talskonst med ett vackert landskap av Gorot, »Brunoy», en synner
ligen välkommen gåva. I hög grad betydelsefullt var även förvärvet 
av en samling av ej mindre än fem vyer över Stockholm, utförda i 
gouache av Elias Martin och en gång tillhöriga Konung Gustaf 
IV Adolf. Det var tack vare herr grosshandlare J. P. Åhléns fri
kostighet som de ej m inst ur topografisk synpunkt dyrbara bladen 
kunde räddas åt Sverige på en auktion i utlandet.

Men Föreningen Nationalmusei Vänner har även detta år och i 
högre grad än någonsin dokum enterat sig som museets störste väl
görare. Utom den ovannäm nda Björkm anska gåvan har Föreningen 
tack vare ett av Eders Kungl. Maj:t beviljat bidrag av lotterimedel 
kunnat som gåva överlämna de sedan flera år i museet deponerade 
tre dyrbara m ålningarna ur herr Klaes Fåhrseus’ samling: Gustave 
Courbet »La belle irlandaise», Auguste Renoir »Le Cabaret de la 
mere Anthony» och Paul Cézanne »Stilleben med putto». Dessutom 
har Föreningen skänkt en ypperlig målning, torgbild, av den säll
synte holländske m ästaren Em anuel de W itte och en av Carl Lars
sons mest betydande oljemålningar, »Friluftsmålaren».

Även bland gåvorna till handtecknings- och gravyrsamlingen in
tager den Björkm anska samlingen ett synnerligen fram trädande rum. 
Man fäster sig framför allt vid en portfölj med teckningar av Georg 
Arsenius och en stor samling graverade svenska kungliga porträtt. 
Förnäm lig är direktör Adolf Ahlgrens i Gävle gåva av en kinesisk 
målning ur herr Klaes Fåhrseus’ saml. Till en planerad samling av 
xylografier från 1800-talet har grunden lagts genom välvilliga gåvor 
av f. d. överstelöjtnant H. Fröding och xylografen W ilhelm Meyer.
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En m ärklig gåva till Planschverkssam lingen utgöres av de tre 
hittills utkom na volymerna av den verkligt m onum entala katalogen 
över The George Eumorfopoulos Collection av kinesisk, koreansk 
och persisk keramik. Katalogen har överlämnats av sin författare, 
M. R. L. Hobson.

Avdelningen för Konsthantverk har utom den stora B jörkm anska 
gåvan, av en givare som önskat vara okänd, genom Föreningen 
Nationalmusei Vänner fått mottaga ett dyrbart kinesiskt konstverk, 
Kuan Yin, huvud av kalksten från T ’angdynastien. Huvudet kom 
ur den förnämliga Fåhneusska samlingen. Det är först nu sedan 
givaren läm nat Sverige, som han låtit sin anonym itet falla och visat 
sig vara Amerikas Förenta Staters förre m inister i Stockholm M. 
Robert Woods-Bliss, som jäm te sin m aka visat Nationalmuseum 
denna utsökta välvilja.

Ännu en betydande gåva har genom Föreningen Nationalmusei 
Vänners förmedling tillförts Nationalmuseum — den synnerligen 
om fattande och värdefulla samling av fajanser, som direktör och 
fru Ivan Traugott överlämnat till museet. Museets fajanssamling 
har, tack vare direktör Gunnar Nylunds frikostighet, även utökats 
med ett praktnum m er, en kakelugn m ärkt Rörstrand 1 aug. 1748.

Det i och för sig sorgliga nedläggandet av den ärevördiga Rör- 
strandsfabriken i Stockholm och den därav föranledda auktionen 
av fabrikens ytterst rika keram iska museum blev anledningen till 
några synnerligen värdefulla förvärv till Nationalmuseum. Eders 
Kungl. Maj:t hade för inköp på auktionen anvisat ett belopp av 
5,000 kr., godsägare A. N. Versteegh, konsul Hj. W icander och 
direktör Carl Matthiesen bidrogo med 1,000 kr. vardera och en 
person som önskar vara okänd med 300 kr. Härjämte förvärvade 
Nationalm usei Vänner på auktionen för museets räkning några syn
nerligen värdefulla pjäser.

Arbetet på höjandet av museets ram bestånd har under året före
trädesvis varit koncentrerat på den nederländska avdelningen, som 
dels härigenom, dels tack vare en genomgripande omhängning, efter 
nyöppnandet, som emellertid skedde först några dagar in på 1927, 
fram träder i en helt förnyad gestalt.

Museets förnämliga samling av skurna 1700-talsramar befinner sig, 
som jag i årsberättelsen för 1924 hade tillfälle att närm are redogöra 
för, tack vare överbronsering på adertonhundratalet i ett synner
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ligen degraderat tillstånd. Det fortfarande otillräckliga anslaget till 
samlingarnas yard har möjliggjort återställandet endast av en av 
dessa ram ar, den m åhända dyrbaraste av dem alla, den som pryder 
Bouchers »Venus' triumf».

E 11 synnerligen viktig händelse under året har varit den stora 
Kulturmässan, som öppnades i Kalmar den 12 juni i närvaro av 
H. M. Konungen och avslöts den 16 juni. Den var den hittills 
mest omfattande manifestation av denna art, som förverkligat Richard 
Berghs vackra och stolta tanke. Mässans konstnärliga framgång 
var erkänt betydande ocli även den ekonomiska har visat sig syn
nerligen god.

Även den stora tredje vandringsutställningen, som under året 
slutat, sin eriksgata genom Sveriges bygder, har varit ett ytterst 
betydelsefullt led i Nationalmusei strävan att nå hela Sveriges folk 
med sin konstuppfostrande verksam het.

Under året har museets förre chef, överintendenten Erik Gustaf 
Eolcker, den 17 ju li slutat sina dagar. Jag har redan i anledning 
av hans avgång från sitt ämbete haft tillfälle att fram hålla över- 
intendeiiten Folckers insats, särskilt inom den avdelning av museet, 
som under många år stod under hans direkta ledning. Även efter 
sin avgång har han, liksom under den sjukdomstid, som föregick 
densamma, med varm t intresse följt arbetet inom museet.

En synnerligen värdefull kraft har under det gångna året, genom 
professor Osvald Siréns utnäm ning till intendent för skulptur- och 
målningssamlingen, återknutits till Nationalmuseum, där han för 
snart trettio år sedan började sin synnerligen framgångsrika bana 
som konsthistoriker och museiman. För att kunna få skänka pro
fessor Siren tillfälle att så odelat som möjligt ägna sig åt museets 
samling av äldre konst har jag med Eders Kungl. Maj.ts goda 
minne, som tidigare näm nts träffat den anordning att intendenten 
Hoppe tillsvidare fått uppdraget att svara för museets ackvisitioner 
av levande svensk konst. Att en dylik anordning, som för övrigt 
m otsvarar professor Siréns egen önskan, har visat sig lämplig, 
understryker önskvärdheten av en egen avdelningschef för museets 
m oderna avdelning.

En beklaglig händelse har under året inträffat, då en i Sverige 
befintlig tidigare i Rom inköpt skulptur, som ledningen, med stöd 
av ett varm t tillstyrkande utlåtande av den världsberöm de känna
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ren av den grekisk-rom erska antiken, professor Amelung i Rom 
ansett sig böra förvärva till museet, visat sig vara en m odern för
falskning. Det inträffade understryker ännu en gång behovet av 
ökade m öjligheter för museets tjänstem än att på ort och ställe kon
trollera försälj ningsuppgifter och fyndbeskrivningar.

Över huvud höra resestipendier till de ting, som äro mest av beho
vet påkallade för skötseln av ett konstmuseum. Det är i själva 
verket omöjligt för en m useim an att utan personlig kontakt med 
kontinentens stora konstcentra på ett verkligt effektivt sätt utnyttja 
tillgängliga inköpsmedel.

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



S a m l in g a r n a .

Skiilptursamlingen

(avdelningsföreståndare: t. f. intendent Sjöblom, am anuens: Kjell
berg), har ökats med 45 num mer, varav 2 genom köp och 43 
genom gåva.

A. K öp .

Juli 31. T aube , A strid , svenska, f. 1898:
Barnhuvud, brons. N. M. 1249.

Sept. 28. Milles , Carl , svensk, f. 1875:
Älgen, brons. N. M. 1252.

B. G åvor .

Mars 30. Av herr Gösta Stenman, Helsingfors:
Aaltonen , Y äinö, finsk, f. 1894:
Flicka, helfigur, röd granit. N. M. 1246.

April 30. Av Christina Nilsson, grevinna de Casa Miranda, enligt 
testam ente:
Italiensk konstnär, 1700-talets förra hälft:
Kristusbarnet, liggande figur, m arm or. N. M. 1247. 
Samuel, Charles, belgier, 1800-talet:
Liljan, statyett, elfenben. N. M. 1248.

Juni 30. Av fru Valfrid Bendixson-Lind:
Kjellberg , J ohan F ritiof , svensk, f. 1836, d. 1885: 
Porträtthuvud av fru Tony Bendixson, m arm or. N. M. 
1251.

Dec. 22. Av herr Edvard Björkman, Paris, genom Nationalmusei 
vänner:
Trettionio skulpturer av olika mästare. N. M. 1253— 
1292. Skulpturerna skola enligt donators önskan depo
neras i m useet i Jönköping. De mest betydande äro 
följande:

l



E ldh , Carl , svensk, f. 1873:
Ung kvinna, marm or. N. M. 1262.
H asselberg , P er , svensk, f. 1850, d. 1894:
Porträtt av Georg Arsenius, brons. N. M. 1263.

Ö verförin gar

från inventariet över Konstnärshjälpen 1923 till Skulptursamlingens 
huvudinventarium :

Aug. 31. J önsson , Anders , svensk, f. 1883:
Kvinnotorso, fransk kalksten. N. M. 1250.

Fornsakssamliiigen

(amanuens: Kjellberg) har under året ökats med 23 num m er, varav 
22 genom köp och 1 genom gåva.

A . K ö p .

Febr. 28. Kore, marm orfigur i fornattisk stil. Inköpt för medel 
ur femårsfonden. N. M. 1755. Har sedermera visat 
sig vara en modern förfalskning.

Jun i 30. Etruskisk relief med två m än och en häst, kalksten. 
400-t. f. Kr. N. M. 1756.
Till inköpet hade grosshandlare G. Carlberg bidragit 
med 6,000 kr.

Sept. 28. Attisk stamnos med svarta figurer, omkr. 500 f. Kr. 
N. M. 1757.
Rhyton i form av negerhuvud, attisk lera, omkr. 300 
f. Kr. N. M. 1758.
Groteskt huvud, hellenistiskt, terra kotta. N. M. 1759. 
Megarisk bägare, hellenistisk, lera. N. M. 1760.
2 st. Medusamasker fr. Kertsch, hellenistiska. N. 1761, 
1762.
Parfymflaska med druvformad kropp, glas, syrisk, ro
m ersk kejsartid. N. M. 1763.
Skål med pressade bucklor, gult glas, syrisk, romersk 
kejsartid. N. M. 1764.
Skål av rött glas, syrisk, rom ersk kejsartid. N. M. 1765.
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Okt. 29. Jonisk ögonskål med svarta figurer, 500-t. f. Kr. N. M. 
1766.
Attisk kylix med konkav rand och svarta figurer, om kr. 
500 f. Kr. N. M. 1767.
Attisk amfora med svarta figurer, omkr. 500 f. Kr. 
N. M. 1768.
Statyett, br. lera, 600-t. f. Kr. N. M. 1769.
Liten skål av térra sigillata med ornam ent å la bar
botina, Gallien, rom ersk kejsartid. N. M. 1770.
Liten flaska, glaspasta, fenikisk. N. M. 1771.
Liten flaska, blått glas, syrisk, rom ersk kejsartid. N. M. 
1772.
Dryckesskål, låg med ristade ornam ent, hellenistisk. 
N. M. 1773.
Flaska av ljust glas med påsm ält band och pip, båda 
av m örkgrönt glas, bysantisk. N. M. 1774. 
M iniatyrflaska av rött glas, rom ersk kejsartid. N. M. 
1775.

Dec. 22. Flaska med kropp i form av dubbelansikte, rött glas, 
Syrien, 200-t. e. Kr. N. M. 1776.

B. G åva.
Jan. 30. Av professor G. Kallstenius, Stockholm:

Etruskisk vinkanna, 500-t. f. Kr. N. M. 1754.

Depositioner.
Maj 22. Av Vitterhetsakademien.

En samling antika kameer, samt im itationer och avtryck 
av sådana.

T avelsam lin geii

(föreståndare: t. f. intendent. Sjöblom, am anuenser: Kumlien,
Kjellberg, Gunne) har ökats med 134 num m er, varav 29 genom 
köp och 105 genom gåva. Av dessa hava med samlingen i olja i 
Nationalmuseum införlivats 124 num m er, med samlingen av mi 
niatyrer, pasteller m. m. 10 nummer.
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A . K öp .
Jan. 30.

Mars 30. 

Jun i 30.

Ju li 31.

Aug. 31. 

Sept. 28.

F ougstedt , A rvid , svensk, f. 1888:
Självporträtt, oljemålning på duk. N. M. 2505.
Sköld , O tte , svensk, f. 1894:
Grå häger, oljemålning på duk. N. M. 2506.
O sslund , H elmer , svensk, f. 1866:
Porträtt, oljemålning på papper. N. M. 2507.
Sjöberg , Axel , svensk, f. 1866:
Jordbruk  i havsbandet, oljemålning på duk. N. M. 2508. 
L innqvist , H ilding, svensk, f. 1891:
Torgbild, fransk småstad, oljemålning på duk. N. M. 
2509.
H agborg, A ugust , svensk, f. 1852, d. 1921:
Grådis vid havet, oljemålning på trä. N. M. 2519. 
E delfelt , A lbert , finsk, f. 1854, d. 1905:
I salongen på Haiko, oljemålning på duk. N. M. 2521. 
Cavén , F rans Alvar Alfred , finsk, f. 1886: 
Sömmerskor, oljemålning på trä. N. M. 2522.
Roed , J örgen , dansk, f. 1808, d. 1888:
Studiehuvud av konstnärens hustru, oljemålning på papp. 
N. M. 2523.
B er tel-N ordström , E., svensk, f. 1884:
Efter regnet, oljemålning på duk. N. M. 2525.
Aberg , Martin , svensk, f. 1888:
Strandmotiv, oljemålning på duk. N. M. 2526. 
L undberg , Gustaf, svensk, f. 1695, d. 1786:
Porträtt av konstnären François Boucher. Pastell N. M. 
Bih. 485.
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818:
Porträttgrupp, oljemålning på duk. N. M. 2527. 
D ahlskog, E wald , svensk, f. 1894:
Röd fläta, oljemålning på trä. N. M. 2536.
H ullgren , O scar, svensk, f. 1869:
Strand vid Rimini, oljemålning på duk. N. M. 2537. 
K r e u g e r , N il s , svensk, f. 1858:
Bygata med hästar, oljemålning på duk. N. M. 2539. 
P ercy, Arthur C:son, svensk, f. 1887:
Feber, oljemålning på duk. 2540.
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Sten , J ohn , svensk, f. 1879, d. 1922:
Landskap, akvarell. N. M. Bih. 486.
Sandels , Gösta, svensk, f. 1887, d. 1919:
Kvinna som tvättar ett fönster, oljemålning på duk. 
N. M. 2547.
P atinir , J oachim, flamländsk, f. omkr. 1485, d. 1524: 
Landskap, tem pera och olja, på trä. N. M. 2550. 
N orrman, H erman, svensk, f. 1864, d. 1906:
Landskap, motiv från New-York, oljemålning på duk. 
N. M. 2551.
J ernberg , A ugust , svensk, f. 1826, d. 1896:
Fransk interiör, oljemålning på duk. N. M. 2622. 
Kylberg , Carl, svensk, f. 1878:
Skörd, oljemålning på duk. N. M. 2626.
N ilsson , Axel, svensk, f. 1887:
Vinter, Smedsudden, oljemålning på duk. N. M. 2627: 
Ryd, Carl , svensk, f. 1884:
Kyrkoby, oljemålning på duk. N. M. 2628.
Simonsson, B irger , f. 1888:
Spegeln, oljemålning på duk. N. M. 2629.
Svensson , Gunnar , f. 1892:
Landskap från Frankrike, oljemålning på duk. N. M. 
2680.

För samlingen har under året inköpts 15 st. renässans- och ba
rockram ar.

B. G åvor .
Jan. 80. Av grosshandlare Axel Beskow:

Cesare d a  Sesto , italienare, f. omkr. 1460, d. 1524. 
Den helige Hieronymus, oljemålning på trä. N. M. 2494. 
Av justitierådet Th. W ijkander enl. testamente: 
d e  Vos, Jan , holländare, f. 1598, d. 1649:
Vy av Leyden, oljemålning på trä. N. M. 2495.
Av herr Peter Krag, Paris:
E richsen , T horvald , norsk, f. 1868:
Landskap, oljemålning på duk. N. M. 2496.
Sandberg , E inar , norsk, f. 1876:
Romsdalhorn, oljemålning på duk. N. M. 2497.

Okt. 29.

Nov. 80. 

Dec, 22.
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T hygeskn, Rudolf , norsk:
I trädgården, oljemålning på duk. N. M. 2498. 
Sörensen , H enrik , norsk, f. 1882:
»Felix», Provencalsk gut, oljemålning på duk. N. M.
2499.
Mohr , H. L., norsk:
T vå pojkar i ett landskap, oljemålning på duk. N. M.
2500.
Krohg, P e r , norsk, f. 1889:
»I trappan», oljemålning på duk. N. M. 2501.
R evold , Axel, norsk, f. 1887:
Såningsmannen, oljemålning på duk. N. M. 2502. 
H eiberg , J ean , norsk, f. 1884:
Familjen, oljemålning på duk. N. M. 2503.
Rolfsen , A lf , norsk, 1895:
Sittande kvinna, oljemålning på duk. N. M. 2504.. 

Febr. 27. Av herr Nils Tamm:
Corot, Camille, fransk, f. 1790, d. 1875:
Brunoy, Entrén till Monsieur Dubuissons villa, oljemål
ning på duk. N. M. 2510.
Av fröken Ida Nordström:
O känd mästare:
Porträtt av generalen greve Igelström, m iniatyr. N. M. 
Bili. 477.
O känd m ästare:
Porträtt av friherre Lybecker, m iniatyr. N. M. Bili. 478. 
O känd mästare:
Porträtt av fru Christina von Knorring, f. Igelström, 
m iniatyr. N. M. Bih. 479.

Mars 30.V Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
de W itte , E manuel, holländare, f. 1607, d. 1692: 
Fågeltorget i Amsterdam, oljemålning på trä. N. M. 2512. 
Monet , Claude, fransman, f. 1840, d. 1926:
Holländskt flodlandskap, motiv från Scheldemynningen, 
oljemålning på duk. N. M. 2513.
Av herr Gösta Stenman, Helsingfors:
Sallinen , Fy ko, finne, f. 1878:
Terkilä gård, oljemålning på duk. N. M. 2514.
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Sallinens hus i Kalkkuiniemi, oljemålning på duk. N. M. 
2515.
Bordsbönen, oljemålning på duk. N. M. 2516. 
Schjerfbeck, H elena , finska, f. 1862:
Stilleben med lökar, oljemålning på duk. N. M. 2517. 
Collin , Marcus, finne, f. 1882:
Skomakare och katt, oljemålning på duk. N. M. 2518. 
Av grosshandlare J. P. Åhlén, Stockholm:
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818:
Vy av Stockholm, sedd från sängkam m aren i drottningens 
lilla våning, gouache. N. M. Bih. 480.
Vy av Stockholm, sedd från divanen i drottningens lilla 
våning, gouache. N. M. Bih. 481.
Vy av Stockholm, sedd från Fersenska terrassen med 
förslag till Norrbro, gouache. N. M. Bih. 482.
Vy av Stockholm, sedd från Fersenska terrassen, gouache. 
N. M. Bih. 483.
Vy av Stockholm, sedd från sällskapsrum m et i drott
ningens lilla våning, gouache. N. M. Bih. 484.

April 30. Av fröken Hedvig av Petersens:
Sandzén , B irger , svensk-amerikan, f. 1871:
Landskap, oljemålning på duk. N. M. 2520.

Juli 30. Av kassadirektör Fritz H. Eriksson, Stockholm:
B örje, Gideon , svensk, f. 1891:
Italiensk ham nbild, oljemålning på duk. N. M. 2524. 

Sept. 28. Av konstnären:
H ullgren , O scar, svensk, f. 1869:
Kullarna kring Alabraia (Portugal), oljemålning på duk. 
N. M. 2538.
Av fru Anna Agelii stärbhus:
A guéli, Ivan, svensk, f. 1869, d. 1918:
Egyptiskt landskap, oljemålning på duk. N. M. 2542. 
Av Föreningen Nationalmusei vänner:
Courbet , Gustave , fransk, f. 1819, d. 1877:
La belle irlandaise, oljemålning på duk. N. M. 2543. 
Renoir , Auguste , fransk, f. 1841, d. 1919:
»Le cabaret de la mère Anthony», oljemålning på duk. 
N. M. 2544.
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Cézanne , P aul , fransk, f. 1839, d. 1906:
Stilleben med putto, oljemålning på duk. N. M. 2545. 
L a r s s o n , Ca r l , svensk, f. 1853, d. 1919: 
Friluftsm ålaren, oljemålning på duk. N. M. 2

Okt. 29. Av direktör Gasper Tamm:
Co n s t a r l e , J o h n , engelsman, f. 1776, d. 1838: 
Molnstudie, oljemålning på duk. N. M. 2549.

Nov. 30. Av direktör C. U. Palm:
R o r e r t , H u r e r t , fransman, f. 1773, d. 1808:
En m an i fängelse, enl. traditionen konstnärens själv
porträtt, oljemålning på duk. N. M. 2552.
Av grosshandlare Hjalmar Gabrielsson, Göteborg:
Ryd, Carl , svensk, f. 1883:
Flicka med parasoll, oljemålning på duk. N. M. 2553. 
Av Svensk-Franska Konstgalleriet:
Schuldt, F ritiof , svensk, f. 1891:
Stilleben, oljemålning på duk. N. M. 2554.

Dec. 22. Av fru Lilly Elenda Rergendal, f. Norman, enl. testa
mente :
T horell , H ildegard , svensk, f. 1860:
Porträtt av It u  Lilly Blenda Bergendahl, f. Norman, olje
m ålning på duk. N. M. 2623.
Av herr Edvard Björkman, Paris, genom Nationalmu- 
sei vänner:
Sextiosex målningar av olika mästare. N. M. 2555— 
2621. Målningarna skola enligt donators önskan depo
neras i museet i Jönköping. De mest betydande av dem 
är o följande:
J o s e p h s o n , E r n s t , svensk, f. 1851, d. 1901:
Landskap, oljemålning på trä. N. M. 2555.
K r e u g e r , N il s , f. 1858:
Landskap, oljemålning på trä. Nt M. 2556. 
Ce d e r s t r ö m , Gu s t a f , svensk, f. 1845:
Carl X:s sadel och pistoler, oljemålning på duk. N. M. 
2576.
B e rg ii , R ich ard , svensk, f. 1858, d. 1919:
Månsken, oljemålning på duk. N. M. 2577.
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W il h e l m s o n , Ca r l , svensk, f. 1866:
Kvinna vid spiseln, oljemålning på duk. N. M. 2579. 
N o r s e l iu s , E., svensk, f. 1874:
Gamla brev, oljemålning på duk. N. M. 2580. 
A r s e n i u s , Ge o r g , svensk, f. 1855, d. 1908:
Tretton målningar, motiv med hästar, kor eller hundar. 
N. M. 2581—2593.
F o r s b e r g , N il s , f. 1842:
Skiss till en hjältes död, oljemålning på duk. N. M. 2601. 
Trumslagare, oljemålning på duk. N. M. 2602.
Häst med ryttare, oljemålning på duk. N. M. 2603. 
T h a u l o w , F rit z , norrm an, f. 1847, d. 1906:
Landskap, oljemålning på duk. N. M. 2604.
H ag bor g , A u g u s t , svensk, f. 1852, d. 1921:
F iskarbåtar på stranden, oljemålning på duk. N. M.
2609.
W a h l b e r g , A l e r e d , svensk, f. 1834, d. 1906: 
Snölandskap från Arvids vik, oljemålning på duk. N. M.
2610.

C, Ö verföringar
från inventariet över Konstnärs hjälpen 1923 till Målningsamlingens 
huvudinventarium :

Aug. 31. K r e u g e r , N il s , svensk, f. 1858:
Sovande fålar, oljemålning på trä. N. M. 2528. 
Sv e d l u n d , P e r , svensk, f. 1865:
Det gula huset, oljemålning på duk. N. M. 2529.
Den blå flickan, oljemålning på duk. N. M. 2530. 
B ö r je , Gi d e o n , svensk, f. 1891:
Hamnbild, oljemålning på duk. N. M. 2531.
Varvet, oljemålning på duk. N. M. 2532. 
J o h a n s so n -T h o r , E mil , svensk, f. 1889:
Tidig vår, oljemålning på trä. N. M. 2533.
Månsken, » » » N. M. 2534.

Sept. 28. F rån  inventariet över Konstnärshjälpen 1923 till Mål» 
ningssamlingens huvudinventarium :
S c h ü l d t , F r i t i o f , svensk, f. 1891:
Italiensk bygata, oljemålning på duk. N. M. 2541.
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D . D epositioner i S ku lp tu r och M åln ingssam lingarna.

April 30.

Jun i 30.

Sept. 28.

Okt. 29.

N o y . 30.

Av Föreningen Fransk Konst:
Ga u g u in , P a u l :
75 m ålningar och akvareller enligt tryckt katalog. Åter
lämnade.
Av överintendenten Gauffin:
Ga in s b o r o u g h , T homas :
Ludlow Castle, oljemålning. Återlämnad.
Av intendenten Erik W ettergren:
Ma n e t , E d u a r d :
»På balkongen», oljemålning. Återlämnad.
Av bankir A. Malmström, Stockholm.
P a jo u , A., t il lskriven:
Madame Dubarry, byst i marmor. Återlämnad.
Av friherre Gustaf Cederström:
H e y e r d a h l , H a n s :
Porträtt av friherrinnan Cederström, oljemålning. 
Ce d e r s t r ö m , Gu s t a f :
Porträtt av friherrinnan Cederström sittande vid havet, 
oljemålning.
Av skådespelaren Carl Johan Fahlcrantz:
F ah l cran tz , Carl  J o h a n :
Landskap, oljemålning. Återlämnad.
Av professorskan Helena Nybloms stärbhus:
R oed  J ö r g e n :
Porträtt av konstnären och hans hustru, oljemålning. 
Av KungL Arméförvaltningens Fortiilkationsdepartem ent: 
VAN DER PuTT, HANS:
Gustaf II Adolf, porträttbyst i brons.

Å te r lä m n in g a r .

Jan. 30. Till direktör C. U. Palm:
Ga u f f i e r , L o u i s :
General Michaux.
Till Upplands enskilda bank:
R ib e r a , J us e p e :
Den barm härtiga samariten, oljemålning.
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T u r n e r , J. M. W ,:
Landskap, oljemålning. 
de  K o e n in g h , K e r s t i a n :
Landskap, oljemålning.
WOHLGEMUTH, MlCHAEL:
Jungfru Maria, oljemålning.
B r u e g h e l , *P., d . ä .:
Landskap, olj emålning. 
de  M o m pe r , J o s s e :
Landskap med Babels torn, oljemålning.
Géricault, J. L. A. T.:
Porträtt, oljemålning.

Mars 30. Till direktör C. U. Palm:
L a f r e n s e n , N., d . y . :
Gustaf II Adolf och Ebba Brahe, gouache.

Juli 31. Till Dr. Fr. Martin:
F lorentinsk  1400-talsmästare :
M ansporträtt, terracotta.

Arbetet inom skulptur- och målningssamlingarna har utom de 
löpande göromålen bl. a. omfattat katalogisering och vetenskaplig 
bearbetning av konstföremålen. Redigeringsarbetet av en ny upp
laga av katalogen över målnings sam lingen har fortsatts från före
gående år. Ett antal förgyllda 1800-talsramar hava i den neder
ländska avdelningen utbytts m ot stilenliga äldre ram ar av trä. Ett 
flertal barock- och rokokoram ar hava befriats från senare tiders 
klumpiga förgyllningar. Den gamla förgyllningen har sålunda fram- 
tagits och ram arna förlänats ett utseende som i högre grad än 
förut låter m ålningarna kom ma till sin rätt.

Amanuensen Kumlien har utfört diverse undersökningar rörande 
målningarnas tillstånd såväl inom museet som i kom parativt syfte 
i andra samlingar, utarbetat förslag till frågeformulär rörande 
m ätningsteknik avsett att användas för inköpta arbeten av levande 
konstnärer. Han har påbörjat beskrivande inventarium  över konst
närligt m ärkligare ram ar inom museet.

Salen för modern konst har ommålats i en grå färgton, som bättre 
än den föregående gulvita färgen tjänar såsom bakgrund för de 
moderna m ålningarnas vanligen kraftiga och ljusa färger. Denna
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ommålning har kunnat ske tack vare erbjudande från m ålerifirman 
Aktiebolaget Schuldt och Hallberg, Helsingfors, att utföra arbetet 
kostnadsfritt i s. k. wall-paint. I samband med denna förändring 
bar salen i sin helhet omordnats på så sätt att där nu jäm te sven
ska m oderna konstnärers arbeten inrym ts m ålningar och skulpturer 
av m oderna norska, danska och finska konstnärer.

I den Nederländska salen påbörjades även i december m ånad 
en omhängning i avsikt att på ett vackrare sätt än förut gruppera 
de där utställda konstverken och att låta en del m ålningar, som 
vid omhängningen 1916 magasinerats eller deponerats, åter bliva 
tillgängliga för allmännheten. Detta har emellertid endast kunnat 
ske genom att borttaga en del tavlor, som icke hava alldeles sam 
m a höga konstnärliga betydelse, som de nu uthängda. O m ändrin
gen kunde dock först helt slutföras under början av år 1927.

Ifråga om ett av de förvärv museet under år 1926 gjort, har det 
tyvärr visat sig att konstverket i fråga är en förfalskning från m o
dern tid.

I underdånig skrivelse den 19 februari 1926 redogjorde jag för 
det liembud som gjorts till museet av en kvinnofigur i gamm al
grekisk stil, av en i Stockholm bosatt svensk skulptör, som för
värvat densam m a i Rom ett antal år tidigare. Hembudet åtföljdes 
av ett intyg av en av samtidens förnämsta antikkännare, professor 
W alter Amelung i Rom, föreståndare för det tyska arkeologiska 
institutet därstädes. Professor Amelung har under sin långa ve
tenskapliga bana specialiserat sig just på antik skulptur och har 
bl. a. utgivit en stor deskriptiv katalog över de antika skulpturerna 
i Vatikanens museer. På senare år ha hans upptäckter av bety
delsefulla skulpturverk som varit undangömda i Vatikanens källare 
väckt allm än uppm ärksam het bland fackmän och kännare. P ro
fessor Amelungs allm änna anseende dokum enteras vidare utav den 
omständigheten, att direktören för Ny Carlsbergs Glyptotek i Köpen
ham n hänvisat säljaren av nu ifrågavarande statyett till professor 
Amelung för inhäm tande av dennes utlåtande om statyetten.

Professor Amelungs intyg var av följande lydelse:

Rom 29. 6. 25.
Die archaische M armorstatuette im Resitze des Herrn Bildhauers 

Adolf Jonsson in Stockholm hat mir, als ich sie in Rom sehen
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konnte, einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. An ihrer Echt- 
heitst ist nicht zu zweifeln. Der Kopf gehört sicher zum Körper. 
Er ist leider schlechter erhalten als dieser, und wohl nur darauf 
beruht es, dass er auf der Photographie einen m inderen Eindruck 
m acht als der Körper.

Dem Stil nach gehört das W erk in die Zeit kurz vor den Per
serkriegen. Zu vergleichen sind die Euthydikos-Kore und ihre 
Verwandten. Es handelt sich nicht um ein W erk ersten Ranges, 
aber um ein gutes Specimen dieser spät-archaischen Art. Da es in 
Rom gefunden wurde, wird es eine jener Figuren sein, die man in 
der ersten Kaiserzeit aus dem griechischen Osten dorthin gebracht 
und dort zur Dekoration der Architekturen verwendet hat.

W. Amelung.»

På grund av detta intyg och då de av museets tjänstem än som 
undersökt konstverket icke fattat några m isstankar om dess äkthet, 
fann jag mig på näm ndens tillstyrkan höra söka förvärva statyetten, 
vilken under förutsättning att den var äkta representerade en konst
historiskt betydelsefull epok. Dessutom fann jag mig av museistad- 
gans föreskrift skyldig att tillse att ett efter alla omständigheter 
att döma så betydelsefullt konstverk ej utfördes ur landet. Hos en 
framstående utländsk m useim an med kännedom  om konstm arkna
den på detta område hade jag förvissat mig om att han ansåg det 
ifrågasatta priset, 18,000 kronor, icke vara för högt tilltaget.

Närmare ett halvår efter förvärvet framställde doktor Fredrik 
Martin i brev till mig tvivelsmål rörande äktheten av statyetten. 
Han fäste sig främ st vid huvudets stil och ansåg dess samhörighet 
med kroppen tvivelaktig. Han skrev därom : »Låt undersöka brottet 
vid halsen. Har huvudet ej hört till kroppen, så är det säkert 
nytt, men gjort av Roms skickligaste reparatör, som num era är i 
statens tjänst.» Emellertid gav en förnyad undersökning på denna 
punkt till resultat, att båda otvivelaktigt voro av samm a stycke och 
brutna från varandra. Brottytorna i halsen läm nade intet tvivel 
på denna punkt och de båda delarnas ursprungliga sam hörighet 
har ju  senare bekräftats genom herr Picconis berättelse om sitt 
verk.

Doktor Martin som under tiden fortsatt sina undersökningar un 
derrättade mig åter vid nyåret om att hans tvivel beträffande sta-
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ty ettens äkthet blivit besannade, då han erfarit att den gjorts av 
herr Picconi, restauratör vid det Capitolinska museet i Rom, som 
förklarade att han för 13 år sedan utfört densam m a för en konst
handlares räkning, vilken därpå sålt den till en svensk bildhuggare 
vid nam n Jonsson. Jag vände mig omgående till direktören för 
det svenska institutet i Rom, dr Axel Boéthius med anhållan a tt 
denne ville göra en grundlig undersökning på platsen. På min 
hänvändelse till föreståndaren för Statens M aterialprovningsanstalt 
rörande en undersökning av statyettens patina för att u tröna dess 
tillkom st erhöll jag till svar att en sådan undersökning med an
stalten till buds stående medel icke läte sig göra.

Vid samtalen med dr Boéthius visade sig herr Picconi känna 
igen statyetten bland en serie framlagda fotografier av liknande 
figurer. Han kunde vidare riktigt angiva detaljer som icke voro 
synliga på fotografierna, att en flisa i bakhuvudet var avslagen och 
att den nedre brottytan var sned. Huvudet uppgav han sig ha 
slagit utav, då dess patinering i början ej lyckats, varefter han gjort 
om patineringen. Denna berättelse förklarar, varför kroppen och 
huvudet passat så väl samman i brottet, att de ifråga om huvudets 
sam hörighet med torson uppkom na tvivelsmålen först kunnat 
skingras.

Redan i m ars 1926 hade direktören för museet i Dijon M. Mercier 
vid ett besök i Stockholm på min begäran erbjudit sig att göra en 
undersökning av stenarterna i de båda delarna och tagit prov från 
brottytorna i halsen. Först innevarande m ars m ånad har han läm nat 
mig m eddelande om resultatet av sina undersökningar. Han be
tecknar dem som mycket svåra att utföra, då de bl. a. förutsätta 
användningen av ett tekniskt laboratorium  med särskilda inrätt
ningar för detta slag av undersökningar. Den utrustning i detta 
avseende som m useet i Dijon disponerar över torde vara enastående 
i världen. Den av M. Mercier företagna undersökningen har även 
den givit till resultat att patineringen är konstgjord.

Vid företagen utredning ha inga omständigheter fram kom m it 
som kunna giva stöd för antagandet att Jonsson vid försäljningen 
känt till att statyetten var förfalskad.

Den framstående engelske arkeologen A. Wace, som i dagarna 
besökt Stockholm, har om statyetten uttalat följande: »Koren i Natio
nalm useum  i Stockholm är en mycket god imitation efter antiken.
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Vid första anblicken såg den så bra ut, att jag, ehuru jag hört hela 
dess historia, undrade om den icke ändå trots allt kunde vära antik. 
Skorpan på ytan är så väl utförd och brottet i halsen så överty
gande att vem som helst kunde ha blivit bedragen därav utan nog
grann och omsorgsfull prövning. En undersökning visar att skulptören 
missuppfattat vissa detaljer av draperiet i synnerhet på arm arna 
och skuldran samt i vecken på framsidan. Ögonen och m unnen 
ha icke, om m an jäm för dem med äkta antiker det äkta arkaiska 
utseendet utan återgiva dem endast tillnärmelsevis. Den som utfört 
statyn har efterapat den gamla patinan på ytan så väl och genom 
att med gott omdöme bryta av halsen har han givit den utseendet 
av en m arm or som nyligen funnits vid en utgrävning, så att denna 
kore under en lång tid skulle ha kunnat gå fri från m isstankar. 
Detta bekräftas ytterligare av dess historia och av den om ständig
heten att den godtagits som äkta under 13 år.

Alan T. B. Wace.»

H aiid teck iiin g s- ocli G ravyravd eln in gen .
Avdelningsföreståndare: intendent Hoppe.

Amanuenser: W åhlin, bibliotekarie.
Wengström: (t. f. intendent 1/ i—3%) 

exp. i gravyrsalen.
Tillökningen förtecknas nedan under:

I . Handteckningssamlingen.
II. Gravyrsamlingen, även omfattande litografier och träsnitt.

III. Samlingen av graverade plåtar.
IV. Fotografi- och reproduktionssamlingen.
V. Planschverkssamlingen. ,

VI. Boksamlingen.
VII. Urklippssamlingen.

Därtill kom mer förteckningar över depositioner inom avdelningen.

In o m  G ravyr- o ch  H a n d te c k n in g ssa m lin g e n  lia  fö lja n d e  
a rb ete n  u tförts:

Avdelningsföreståndaren har under året huvudsakligen inriktat 
sitt arbete på den fortsatta omorganisationen av gravyrsamlingen. 
I föregående årsredogörelse lämnades en exposé över den nyord- 
nade samlingen av värdefull reproduktionsgrafik, vartill nu även
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fogats den engelske m ästaren Hogarths gravyrer och gravyrer efter 
honom  av samtliga gravörer. Till samlingen av reproduktions- 
grafik ha 10 portföljer anskaffats och monteringen av bladen fort
skridit så långt som utrym m et i dessa medgivit. U nder året har 
nästa steg i omorganisationen tagits genom att all äldre och yngre 
originalgrafik ordnats efter länder och inom varje land i bokstavs
ordning. Därigenom har den gamla s. k. Bartschsamlingen, d. v. s. 
gravyrerna, som voro ordnade efter Adam Bartsch: »Le peintre 
graveur», W ien 1808 och alltsedan museets tillkom st hållits sepa
rerade från huvudsamlingen av gravyrer ordnade efter gravörer, 
fullständigt upplösts och den gamla, tämligen oöverskådliga och 
med vissa ålderdomligheter behäftade uppställningen ersatts av en 
m odern och m era effektiv sådan. Den äldre franska och engelska 
originalgrafiken t. ex., som Bartsch ej behandlat och som därför 
förut legat på den franska resp. engelska skolan i gravyr sam lin
gen, har nu indragits i originalgrafiksamlingen som paraleller till 
den tyska, nederländska och italienska originalgrafiken. Där så 
ansetts nödigt har en uppdelning i äldre och m oderna blad inom 
resp. skolor skett. Situationen inom gravyrsamlingen är för när
varande d e n n a :

I . Utländsk originalgrafik:

A. Italiensk.

B. Fransk

C. Tysk

1. äldre
2. m odern
1. äldre
2. modern

D. Engelsk!

E. Nederländsk

1. äldrei
2. m odern

1. äldre
2. modern

F. Norsk.
G. Dansk.
H. Japansk.

II. Reproduktionsgrafik:

A. Ordnad efter inventorer.
B. Ordnad efter gravörer.
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III. Visningssamlingen, som utgör en illustration till grafikens
historia.

IV. Svensk grafik:

A. Äldre.
B. Modern.
C. Efter svenska målare.
D. Svenska porträtt.
E. Svensk historia.
F. Träsnitt.
G. Ex libris.

V. Litografisamlingen:

A. Svenska
1. Efter litografer.
2. » målare.
3. Porträtt.

B. Utländska.
1. Efter litografer.
2. Porträtt.

Det har ansetts vara lämpligt att bibehålla den hävdvunna åt
skillnaden mellan litografier och annan grafik tills vidare. Tänk
bart är dock att vi i likhet med Berlins kopparstickskabinett skola 
föra de m oderna originallitografierna till samlingen av original- 
grafik. Redan ligga t. ex. Manets litografier och hans etsningar 
tillsammans.

Med de under all kritik  varande provisoriska lokalförhållandena 
i såväl utrymmes- som belysningsavseende som Gravyrsalen sedan 
1917 fått dragas med, har denna genomgripande förändring av 
materialets uppställning givetvis icke kunnat genomföras utan  högst 
betänkliga olägenheter i fråga om samlingarnas praktiska uppställ
ning. Hela det föråldrade skåp- och m onterm aterialet är utnyttjat 
till det yttersta och nödvändiga nyinredningsarbeten ha verkställts. 
Så har för att skydda kartongerna mot fortsatt intrång presspan 
inlagts i alla skåp, där portföljer förvaras stående och där de 
större formaten bevaras.

2
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Två katalogskåp hava förfärdigats i pulpetform, dels för bok
samlingens realkatalog, dels för katalogen över äldre gravyrverk 
och över arkitekturritningarna. De anskaffade nya portföljerna till 
svenska mästares handteckningar ha fått mottaga de till typ 2 
m onterade teckningarna. Lappkatalogiseringen av gravyrer har ge
nom  omorganisation vunnit ökad aktualitet. Det har visat sig att 
den nuvarande lappkatalogen har högst betänkliga brister. Så ha 
t. ex. av de hos Bartsch upptagna m ästarnas gravyrer endast Rein- 
brandts och Dürers blivit lappkatalogiserade på specialkataloger, 
alla övriga ha endast förprickats i Bartsch, vilket varit i så m ån 
förvillande, som de blad som såldes på dublettauktionerna år 1903 
och 1904 hos Bukowski ännu voro antecknade där. Dr W idstrand 
har nu reviderat dessa anteckningar och dessutom gjort en sum 
m arisk  katalog över varje av Bartsch förtecknad m ästare för lapp- 
katalogen.

De i de äldre gravyrverken ingående över tiotusen uppklistrade 
gravyrerna ha heller aldrig blivit lappkatalogiserade för gravör- 
katalogen, ja  i flertalet fall ej ens identifierade och påtecknade 
med dem tillkom mande num m er ur litteraturen. Detta arbete, 
som kom m er att kräva ett par års tid har nu igångsatts av Weng- 
ström  och W idstrand. Tyska skolan, större formatet, har aldrig 
blivit lappkatalogiserad. Likaså saknas katalog över alla litogra
fier, över en stor del av dansk och norsk grafik samt över vissa 
års nyförvärvade exemplar (1904: 2,000 nr). Jäm te utrym m esfrågan 
är det den mest brännande inom avdelningen, sedan nu organisa
tionsfrågan på ett så lyckligt sätt lösts.

Det är ganska självklart att den högst arbetsdryga realkatalogen, 
som efter tyskt mönster av dåvarande intendenten dr Gregor 
Paulsson år 1917 igångsattes (se Bilaga till årsredogörelsen 1917) 
num era ansetts böra nedläggas i avvaktan på att den för den
sam m a grundläggande gravörlappkatalogen verkligen blir i någon 
rimlig grad fullständig. Eljest bliver ju  realkatalogen ofullständig 
och därför vilseledande- I samband därm ed m å näm nas, att det 
system för inventarieföringen som 1917 infördes, mycket snart 
visade sig icke blott opraktiskt utan i hög grad farligt, varför m an 
num era återgått till det visserligen besvärligare men m era regle- 
mentsenliga förandet av handskrivna inventarier. Intendentens 
arbetsbörda är icke liten med ett handteckningsinventarium , ett
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I ru v u d i n v e n t a r i u i n över gra vyrsamlingen, 2 specialinventarier över 
vardera träsnitt och litografier, ett planschverksinventarium  och 
ett plåtsamlingsinventarium. Det redan 1912 nedlagda Inventariet 
över fotografier och reproduktioner har därem ot icke kunnat åter
upprättas, och då samlingens organisation num era helt och hållet 
förändrats genom W engströms nyuppställning år 1925, torde det 
också kunna undvaras.

Vad som hägrar som ett m ål för avdelningens arbete det är att så 
fort som möjligt kunna slutföra inventering av 1863 års samling av 
handteckningar och arkitekturritningar och av de i 1924 års års- 
redogörelse näm nda femfaldiga andra äldre samlingar, som därav 
äro i behov, åtföljd av en nödvändig nominal- och realkatalogise- 
ring av hela handteckningssamlingen, såväl konstnärsteckningar 
(samling A) som arkitekturritningar (samling B).

Först därefter är det lämpligt att återupptaga frågan om inven- 
torskatalog över gravyrer och litografier och, eventuellt realkata- 
logen (porträttkatalog finnes redan) över densamma.

Det är min avsikt att snarast låta utarbeta vägledning över 
denna samling.

Det är självklart att Gravyr- ocli handteckningsavdelningens 
organisationsarbete i hög grad blivit lidande på den avfolkning 
av tjänstemän som här ägt rum  genom att am anuenserna nu
mera tjänstgöra på respektive avdelningar och ej på Gravyr- 
salen. Sedan 1921 har antalet tjänstem än varit fyra, två i biblio
teket och två i gravyrsalen.

Inom boksamlingen har under de gångna åren en fullständig 
nominal och realkatalog kunnat fullbordas och av realkatalogen 
har en kopia nu uppställts till allmänhetens tjänst i Gravyrsalen. 
Det oändligt mycket större m aterialet inom resp. gravyr- och hand- 
teckningssamlingarna har därem ot endast erhållit otillräcklig ar
betskraft. Genom intendentens sjukdom har långa tider endast 
en tjänstem an här varit sysselsatt, och det är endast genom att 
dr Axel W idstrand ställt sig till förfogande för ett frivilligt med- 
arbetarskap som här refererade omorganisation kunnat genomföras 
så snabbt.

H oppe har sedan han den 1 juli återinträdde i tjänstgöring 
lett arbetet inom avdelningen. Han har förberett och tillsam 
m ans med am anuensen E. Uggla ordnat den utställning av Augu
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stin Ehrensvärds och Carl August Ehrensvärds arbeten, som 
öppnades den 3 december och till vilken katalog skrivits av 
Hoppe och Uggla. Hoppe har uppgjort förslag för inlösen av le
vande svenska konstnärers arbeten ej blott för gravyr- och hand- 
teckningssam lingen utan från den 1 oktober även för målnings- 
och skulptur samlingen.

W åh l in  har i näm nden redogjort för boksamlingens tillväxt och 
fram ställt inköp sförslag, läm nat de årliga uppgifterna till Sveriges 
offentliga biblioteks accessionskatalog samt till överintendentens 
underdåniga ämbetsberättelser, besörjt bibliotekets skriftväxling, 
verkställt beslutade bokinköp, inbindning och uppställning, fört 
accessionskatalog, granskat och attesterat räkningar till boksam 
lingen sam t ombesörjt utlämning av litteratur till läsesalen och 
utlåning.

W eng st rö m  har under avdelningsföreståndarens sjukledighet skött 
avdelningens löpande ärenden (med undantag för inköp på anslaget 
för inlösen av levande svenska konstnärers arbeten) och varit bisittare 
i näm nden. Han bar fört avdelningens dagböcker och löpande in
ventarier. Han har omredigerat 1918 års gravyrinventarium  och 
num rerat Abraham  Bosses gravyrer efter Le Blanc. Fortsatt och 
avslutat nyuppställningen av fotografi- och reproduktionssam lingen 
i de nyanskaffade kapslarna. O rdnat utställningen av m odern 
am erikansk grafik och av Georg Paulis teckningar samt av dansk 
1800-talsgrafik och teckningar samt överfört den i föregående års- 
redogörelse omtalade W atteau-utställningen till Göteborgs museum. 
H ar på uppdrag av Sveriges allm änna Konstförening m edverkat 
till Arosenius’ m innesutställning, vars kataloginledning han författat. 
Han har under tiden 19 oktober— 16 november med det Lam m ska 
resestipendiet bedrivit m useistudier i Tyskland, särskilt vid kop- 
parstickskabinetten i Berlin, Dresden och Leipzig för att där studera 
organisationsfrågor av betydelse för den pågående omorganisationen 
av vår samling. I Berlins och Dresdens utomordentliga samlingar 
av äldre grafik hava studier bedrivits särskilt på de om råden som 
äro svagt eller icke alls representerade i Nationalmuseum. På över- 
intendentens särskilda uppdrag besökte han Dresden för att göra 
sig underrättad om Drottning Carolas av Sachsen efterlämnade 
samling av svenska konstverk, ur vilken i dec. 1925 det viktiga 
förvärvet av de fem M artingouacherna gjordes, och därjämte Leipzig
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för att bevista och göra förvärv på kopparsticksauktionen hos G. 
G. Boerner i Leipzig den 10—12 nov.

Gunne har under m ars m ånad haft sin tjänstgöring tillfälligt för
lagd till avdelningen och därvid inventariefört Georg Paulis teck
ningar och 1925 års gravyrer.

F ru  E dlund har under året b iträtt W åhlin med expeditionen i 
biblioteket och slutfört lappkatalogiseringen av boksamlingen och 
påbörjat katalogiseringen av m oderna planschverk samt ordnat 
samlingen av m useitryck och utställnings- och auktionskataloger.

Vid avdelningen har dessutom tjänstgjort extra fil. lic. N ils G. 
W ollin under m ars och april m ånader, m edan han i januari, 
februari och maj biträtt med förteckningen av den Björkmanska 
samlingen. Under tjänsten på avdelningen har han förestått den 
i årsredogörelsen för 1924 näm nda inventarieföringen av 1863 års 
samling (nr. 2,000—2,700) och nr 7607—7952).

Fröken A. von E ssen har under tiden 1 m ars— 1 maj frivilligt 
ställt sina krafter till förfogande för biträdande med diverse arbe
ten inom avdelningen, särskilt med fotografisamlingen.

Det är även i år med särskild glädje m useet vill betona den 
betydelsefulla insats som förste m arinläkaren dr Axel W idstrand 
under det gångna året genom frivilligt arbete nedlagt på organisa
tions- och katalogarbetet inom gravyrsamlingen. Endast tack vare 
honom hava de planerade arbetena i stället för att stagnera kunnat 
föras allt närm are sin fullbordan.

Han har under året på avdelningen utfört följande arbeten:
Lappkatalogiserat gravyrer av och efter Hogarth, gravyrer av S. 

le Clerc och tyska gravyrer, stora form atet (F-L); O rdnat och ka
talogiserat gravyrer efter Boudouin, Chardin, och Lancret (efter 
Delteil, Le Peintre Graveur), gravyrer av och efter Hogarth (efter 
Armstrong), grav. efter v. Dyck, Iconografien (efter W ibiral) gra
vyrer av S. le Clerc (efter Jombart), gravyrer efter Poussin (efter 
Andresen), gravyrer efter W atteau (efter Dacier el. W uaflart) gra
vyrer efter Rubens (efter Schneevoigt), samt gravyrer av Marc 
Anton, Marc Antons skola och anonym a efter honom. Marco Dente 
de Ravenna, Agostino Veneziano samt italienska Clair- obscurer 
(efter Passavant i stället för som förut efter Bartsch). Ur gravyr- 
samlingen uttagit all originalgrafik, äldre och nyare, till en separat 
samling, vars lappkatalogisering i stor utsträckning fullständigats.
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Inventerat följande delar av samlingen: Italienska, Nederländska
och Tyska Bartsch-avdelningen (inklusive Dürer) samt Rem brandt- 
etsningar, Rembrandts skola, Callot och Hollar. Gravyrbeståndet 
och anteckningar därom i Bartsch, Clausin, Meaume, och Partey 
har bragts till full överensstämmelse. Listor över saknade blad 
och dubletter upprättade. Sammanfattande lappkataloger, upptagande 
litteratur- och inventarienum m er, uppgifter om kopior och format, 
placering i visningssamling eller deposition m. m. hava upprättats 
för samtliga i dessa delar av samlingen ingående mästare.

Montering sverkstaden har under året haft full sysselsättning för 
två m an med montering av vissa delar av Reproduktionsgrafik- 
samlingen A. Hogarth, W atteau, Fragonard, Nattier, Boudouin, Char
din, Laueret, Pater, Greuze, Freudeburg m. m. och av 1925 års 
nyförvärv sam t montering av alla Georg Paulis teckningar av vilka 
en stor del m edhunnits m onterade på 390 passepartouter ordnade 
i 13 portföljer. Ganska tidsödande äro utställningsarbetena, då 
som t. ex. vid Ehrenvärdsutställningen 345 m onteringar till typ 2 
gjordes av i huvudsak privata teckningar. Andra arbeten av till
fällig art hava utförts såsom uppklistring av depositionsfoto- 
grafier (200 st.), tryckning av frikort, häftning av räkenskaper, 
fixering av pasteller (330 st. av Carl Hill), restaureringar för Drott
ningholm s teaterm useum  och lagning och tvättning av ett stort 
antal gravyrer.

Viktigast och ägnat att i hög grad glädja varje vän av hand- 
teckningssamlingens skatter är losstagning av ett sextiotal av våra 
dyrbara Rembrandt- och Poussinteckningar från deras förutvarande 
m ontering och bladens omsorgsfulla konservering och om spän
ning samt m ontering i nya fräscha och tillräckligt djupt skurna 
pass epartouter.

I. Handteckningssamlingeii.

Samlingen av handteckningar och oljeskisser har under året 
ökats med 360 nr, varav 233 genom köp och 125 genom gåva.

A . Köp.
Febr. 28. Kreuger , N ils, Svensk, f. 1858: »Plöjning», tuschteck

ning. 1 nr.
Kittelsen , T heodor , norsk, f. 1857, d. 1914: »Gris,



som bares hem», pennteckning i tusch. »Juleglede hos 
en velhavende Paddefamilie», pennteckning i tusch. 2 nr. 
J ernberg , A ugust , svensk, f. 1826, d. 1896: »Westpha- 
lisk bonde, som tömm er en sej del öl», teckning i kol 
och krita. 1 nr.
L arsson , Carl , svensk, f. 1853, d. 1819: Skiss till Gustaf 
Vasas figur i »Gustaf Vasas intåg i Stockholm». Olje- 
skiss på väv. 1 nr.
H enning , Gerhard , svensk, f. 1880: Modellstudie, bly
ertsteckning. 1 nr.
B örje , Gideon , svensk, f. 1891: »Moder, som amm ar 
sitt barn», blyertsteckning. 1 nr.

April 30. P eter  N ordquist , svensk, f. omkring 1770, d. 1805: 
»Utsikt av Ramnäs bruk», akvarell. 1 nr.

Jun i 30. Marstrand , W ilhelm , dansk, f. 1810, d. 1873: »En 
Overraskelse», lavering. Åsnekärra, pennteckning. Herr
skapets hemkomst, pennteckning. 3 nr.
L iljefors , B runo , svensk, f. 1860: Dam porträtt, blyerts
teckning. »Utklädsel», blyertsteckning. 2 nr.
H öckert, J ohan F redrik , svensk, f. 1826, d. 1866: 
»Till W ilhelm Melbye, Sömaler från J. F. Höckert». 
Akvarell och blyerts. 1 nr.

Ju li 31. T aube , E w er t , svensk, f. 1890: Ramberget, teckning i 
svartkrita. Inloppet till Göteborg, teckning i svart
krita. »Land i sikte. (Fredrikshavn.)» Blyerts. 3 nr. 
Adrian-N ilsson , Gösta, svensk, f. 1884: Herr Peder 
och Valfred, gouache. Ornerat textblad till föregående. 
Riddarsagor, vignett, tuchteckning. 3 nr.
Hallström, E ric, svensk, f. 1893: Utsikt över Stock
holm från Mariaberget, akvarell, 1 nr.
J osephson , E rnst , svensk, f. 1851, d. 1906: Adams 
skapelse, teckning i tusch. 1 nr.
Simberg, H ugo, finländsk, f. 1873, d. 1917: Liten faun, 
tuschteckning. Skiss till etsningen »Bondkvinna och 
fattig f-n med tvillingar», blyerts. Döden, liten faun och 
gosse, tusch och blyerts. 3 nr.
H ill, Carl F redrik , svensk, f. 1849, d. 1911: 200 
teckningar, figurkompositioner, stilleben och landskap i
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akvarell, kritor, blyerts eller kol, samtliga från konst
närens sjukdomstid. 200 nr.

Aug. 31. N umers, F redrik  von , svensk, f. 1725, d. 1796: Ett rege
mente bryter upp, blyerts och tusch. 1 nr. 
F ahlcrantz , Carl J ohan, svensk, f. 1774, d. 1861: 7 
skissböcker. 7 nr.

B. Gåvor.

Febr. 28. Av herr J. E. Rell, Saltsjö-Du vnäs:
B erger , J ohan Christian, svensk, f. 1803, d. 1871: 
Ruiner vid en fors. Hav-utsikt, akvarellskiss. På baks. 
Vattenfall, blyerts. Sign. »Berger» 1 nr.

Mars 30. Av godsägare Carl O. A. Olsson, Ragnhildsborgs gård, 
Södertälje:
v. D efregger , F ritz, tysk, f. 1835 : Manlig modell
studie. Svartkrita. 1 nr.

April 30. Av direktör Adolf Ahlgren, Gävle, genom Föreningen 
Nationalmusei V änner:
Kinesisk konstnär: Fam iljeporträtt av den som lärd och 
konstnär berömde Ni Yün Lin och hans m aka sittande 
mot bakgrund av en skärm, där aftonsolen blodröd 
sjunker över stormigt hav. Akvarell på siden. Nr 
134 i auktionskatalogen över Klas Fåhrseus’ Kinasaml. 
(Sigge Björcks konsthandel den 27 april 1926). Nr 135 
i Konsthistoriska Instituts utställningskatalog i Stock
holms Högskola 1918— 19. 1 nr.
Av konstnären till komplettering enl. överenskommelse 
av tidigare inköp. (Se Årsredogörelse för 1925.) 
E ngström, Albert , svensk, f. 1869: Tiggaren från 
Ukraina. Illustrationer till konstnärens bok »Mosko
viter». Hos Byskomakaren. De hade satt fyr på trä
koisstycken. Folkkomm issarien Tjitjerin. Folkkomm is- 
sarien Krassin. Några pojkar hade tänt upp eld på 
trottoiren. En Don Juan  från Suchareve. General Mora- 
loff och Clara Zettkin. Folkkom m issarien Khinchuk. 
De kröpo ut för att kläda sig. Teckning i tusch och 
blyerts. 10 nr.
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Ju li 30.

Aug. 31.

Sept. 28.

Nov. 30.

Dec. 22.

Av konstnären Albert Engström, Stockholm:
E ngström, Albert , svensk, f. 1869: 3 illustrationer till 
boken »Moskoviter». »Aksei Gallén Kallela», karikatyr. 
Tusch och blyerts. »Leo Kamenjeff», dito. »16 Juni 
1904 Senatshuset. Helsingfors 3 aug. 1923». Tusch och 
färgkritor. 3 nr.
Av direktör Helge W erneman, Stockholm:
Guys, Constantin , fransk, f. 1805, d. 1892: Dam porträtt, 
sittande knästycke en face, ett fönster i bakgrunden. 
Akvarell. 1 nr.
Av direktör Herman Gotthardt, Malmö:
B ergh , Svante , svensk, f. 1887: Fyra modellteckningar, 
rödkrita. En dito, svartkrita. 3 nr.
J ohansson , J ohan, svensk, f. 1879: Fem figur- och land- 
skapsteckningar, blyerts, 5 nr.
Av professor Lennart Kjellberg, Uppsala:
E ustache, fransk, m odern: Avbildning av en grekisk 
lekythos i Nationalmuseum. Lavering. Pennteckning. 
1 nr.
Av herr J. E. Rell, Saltsjö-Duvnäs:
O känd tysk konstnär omkr. 1860: Triumftåg. Blyerts 
och svartkrita. 1 nr.
Av intendenten Sixten Strömbom:
B ennet , Carl Stefan , svensk, f. 1800, d. 1878: Utsikt 
över Stockholms slott och Skeppsholmen, antagligen från 
Fersenska terrassen. Skrapteckning. 1 nr.
Av framlidne herr Edvard Björkman, enl. testemente 
genom Nationalmusei Vänner:
Arsenius , Georg, svensk, f. 1855, d. 1908: Poremba, 
brunt fullblod, akv. Åsna, d:o. Häst sedd bakifrån, 
d:o. Ryttare, tuschteckning. Dam till häst, d:o. La 
route de Millard, d:o. Ett fullblod vattnas, d:o. Efter 
loppet, 1887, d:o. Flodlandskap, svartkrita. Sjöland
skap, d:o. Före start i jagtlopp, penna. »Sibille», sept. 
1888, 2 fullblod, akv. George Cunnington på vit häst, 
d:o. Vicomte H. de Chezilles, sign. G. Arsenius 1899, 
penna. Fyra hästar vid en husvägg, d:o. Hund med 
sin husbonde, d:o. Två hundar i koppel, d:o. Full-



blod, d:o. Springande dogg, akv. Åkarhästar vid kapp- 
löpningsbanan. »Georg Arsenius 1884», penna. Svart 
hingst i stall, akv. Apelkastad hinst, d:o. Två m än och 
vit hingst, blyerts och akvarell. »Cherlong», svart häst 
med stallknekt, akv. Domidio i stallet, d:o. Hundarne 
efter ett jagtlopp, penna. »M. Adiot», äldre herre till 
häst, d:o. »Baron d ’Este m ontrant Touche-me-not», d:o. 
Vit hund, akv. Ung herre till häst, penna. »Holocauste, 
Mai 1899», d:o. Tre ryttare på en slätt vid en damm, 
d:o. M. Tardieu, penna på blått papper. Gosse på 
ponny i trav, penna. »Le Loup blanc», sign. »G. A. avril 
1889», ofullbordad akvarell. »Le Saucy», ljus häst, a k v. 
»Advance», brun häst, d:o. »Stockhausen», d:o. Springare, 
penna. Stallpojke med häst, sign. »G. Arsenius 1896», 
d:o. 40 nr.
B eck, J ulia, svensk, f. 1853: »Val St Martin, 1910», 
akv. »Forêt de Beaumont, 1912», d:o. »Val St Martin, 
1906», d:o. Forêt de Beaumont-le Roger, Eure», sign. 
1917, d:o. Parklandskap ocli vattendrag, d:o. Höststäm 
ning, sign., oljeskiss. »La Bisle», flodlandskap i afton- 
belysning, d:o. 7 nr.
E ngström, Albert , svensk, f. 1869: Två bonddrängar. 
Kyrkoherde och bonde. Patron och rättare. Tusch
teckningar. 3 nr.
H all , P eter  Adolf , svensk, tillskriven, f. 1739, d. 1793: 
Gustaf II Adolf. Blyerts. Gustaf III, d:o. 2 nr. 
H allgren , E mil, svensk: Interiör av en skånsk bond
stuga, sign., akv. 1 nr.
H edman, P., svensk: Kulla och barn. Sign. »Leksand 
1891», penna. »Åreskutan 1887», akv. 2 nr.
K iörboe , Carl F redrik , svensk, f. 1799, d. 1876: H und
valpar, kritor. 1 nr.
L iljefors , B runo, svensk, f. 1860: Katt på en gärdes- 
gård, tuschlavyr. 1 nr.
T rägåiidh, Carl L udvig, svensk, f. 1861, d. 1899: Bo
skap på en äng, akv. 1 nr.
Ö sterlind , Allan, svensk, f. 1851: Flickor i långdans 
utanför en by, akv. Ung dam i ett buskage, d:o. Ham n
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bild, d:o. Ung allmogekvinna i schalett, kritor. Kvin
nor ocli barn kring ett glödfat på en gård i Sevilla, d:o. 
Beduinhuvud, rödkrita. 6 nr.
Stambok, innehållande 20 teckningar, akvareller, av föl
jande huvudsakligen svenska konstnärer:
Sten , J ohn , svensk, f. 1879, d. 1922: 7 nr. F orsberg, 
N ils d . ä ., svensk, f. 1842: 2 nr. F orsberg , N ils d . y., 
svensk, f. 1870: 4 nr. B eck, J ulia , svensk, f. 1853: 1 
nr. L e Merle , fransk, f. 1823: 2 nr. Kronstrånd , 
B ror, svensk, f. 1875: 3 nr. H agborg, A ugust , svensk, 
f. 1852, d. 1921: 1 nr. Sign. »M. G», fransk? 1 nr. 
E kegård, H ans, svensk, f. 1881: 1 nr. N orselius, 
E rik, svensk, f. 1874: 1 nr.
O känd spansk konstnär: Illum inerat ocli ornerat perga- 
mentsbrev, utfärdat av hertigen Antonius av Cordova, 
under påven Clemens VII:s 12 regeringsår (1592— 1605). 
(Förvaras i läderkapsel.) 1 nr.
B oilly , L ouis , fransk, tillskriven, f. 1764, d. 1845: 
Huvud av en ung dam, svart och vit krita. 1 nr. 
B oucher, F rancois, fransk, tillskriven, f. 1703, d. 1770: 
Naken kvinnofigur, färgkritor. 1 nr.
Courbet , Gustave , fransk, tillskriven, f. 1819, d. 1877: 
Bondstuga, exteriör. Svart och vit krita. 1 nr. 
T royon, Constant , fransk, tillskriven, f. 1810, d. 1865: 
Två fårhuvuden. Färgkritor. 1 nr.
Indisk skola: Indisk furste i samtal med en lärd, mi
niatyr, gouache. Två personer i samspråk, d:o, d:o. Per
sisk? Sittande turbanklädd man, d:o, d:o. Porträtt av 
en ung kvinna, bröstbild åt h., d:o, d:o. Indisk furste, 
helfigur åt h., teckning. 5 nr.

II. G rravyrsam lingen.

Samlingen av gravyrer, litografier och träsnitt har under året 
ökats med 663 nr, varav 91 genom köp, 421 genom gåva och 151 
nr genom överföring.

A . K öp .
Jan. 30. B one , Muirhead , engelsk (skotsk), f. 1876: Rabindranath
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Tagore, torrnål. Stockholm, d:o. Strandvägen, d:o. 
»Little Stockholm», d:o. 4 nr.
Munch, E dvard , norsk, f. 1863: Kyssen, träsnitt. 1 nr. 

Ju li 31. De enligt Kungl. Brev av den 31 december 1925 inköpta 
grafiska bladen av:
Isander , Gustaf , svensk, f. 1863: 10 olika avtryck un 
der arbetets fortskridande av »Kungsklippan n r 6», torr- 
nålsgravyr. 10 nr.
Magnusson, Gustaf, svensk, f. 1890: Landskap från 
Sorrento, etsn. 1 nr.
A lmgren, E inar, svensk, f. 1878: V interlandskap vid 
havskusten, litografi. 1 nr.
De enligt Kungl. Brev den 2 juli 1926 inköpta grafiska 
bladen av:
J ohansson-T hor , E mil, svensk, f. 1889: Vinter, Sirekö- 
pinge gård, etsn. Hönsinge by, torrnål. Bygata, etsn. 
Torp, torrnål. Slättbild, d:o. 5 nr.
H ansen , Constantin , dansk, f. 1804, d. 1880: Medaillör 
F. G. Krohn paa Vandring, etsn. 1 nr.
J ensen , O luf , dansk, f. 1862: Storkenab, Blomster, färg- 
akvatint. 1 nr.
Krohn , P ietro , dansk, f. 1840, d. 1905: »Moppeditteren», 
Barneportræt, etsn. 2 nr.
L undbye , J oh . T homas, dansk, f. 1810, d. 1873: Anti- 
lope-Hoved, etsn. 1 nr.
Marstrand , W ilhelm, dansk, f. 1810, d. 1873: Moder 
hjælper Drengen op paa Hesten till Faderen, etsn. 1 nr. 
B örbye, M. G., dansk, f. 1803, d. 1848: »Buskerud d. 
8 Aug. 1830», etsn. 1 nr.
Skovgaard, N iels , dansk, f. 1858: Skovlandskab, etsn. 
Vesterhavsdönninger, d:o. Börnene ved Vinduet, d:o. 
Flaget bejses, d:o. Fyrreskov i Halland, d:o. Ved en 
bondgaard, d:o. Allé i Halland, d:o. 7 nr.
T eglbjerg , Stubbe , dansk, modern: Det gamle Sten- 
gærde, etsn. 1 nr.
F rolich, L orentz, dansk, f. 1820, d. 1908: L ’Amour et 
Psyché d ’après le rom an d ’Apulée. Etsningar och vig
ne tt. 21 nr.



29

L undbye , J oh . T homas, dansk, f. 1818, d. 1848: Syd
sidan ay Refsnses, etsning. Tyrekalv, d:o. Himlingoje, 
d:o. Justitieraad Bonneyie, etsn. 4 nr.
Kyhn, P eter  V ilhelm Karl, dansk, f. 1818, d. 1903: 
Dame yed Klaveret, etsn. 1 nr.
Skovgaard, N iels , dansk, f. 1858: Dalby Bjorn, etsn. 
Hillerod Hestehave, etsn. 2 nr.
Niss, T horvald , dansk, f. 1842, d. 1905: Uvejr over 
Esrom Soe, etsn. 1 nr.
Schwartz, F rands, f. 1850: Op. 15 Mr Rasmussen, 
etsn. Op. 28 Strikkersken, d:o. Op. 33 Ufuldfort Hoyed 
ay en ung Pige, d:o. Op. 90 Ungt Pigehoyed m. Flet- 
ninger, d:o. Op. 133 Kniplerske, d:o. Op. 140 Ung 
pige med Hue, d:o. 6 nr.
Hansen , H. N ik ., dansk, f. 1853: Florentine!', etsn. 1 nr. 
L arsen , J oh ., dansk, f. 1867: To Edderfugle, träsnitt. 
Flojlsandrik, d:o. Beckasin, d:o. Lom, d:o. Strand
parti, färglitografi. 5 nr.
E ckersberg, Ghristoffer  W ilhelm , dansk, f. 1793, d. 
1853: Fornuften, etsn. Gaardsrum, d:o. 2 nr. 
Hartmann, L eopold , dansk, f. 1839: Susanne og de 
Gamle, etsn. 1 nr.

Sept. 28. Rohde , J ohan, dansk, f. 1856: Randers ham n, tryckt 
på jap. p:r, litografi. Stranden på Fanö, d:o, d:o. F rån 
Ribe, d:o, d:o. 3 nr.

Okt. 29. Sharaku, japansk: 2 träsnitt. 2 nr.
O känd japansk  konstnär: 2 träsnitt. 2 nr.

Noy. 30. Besnard , Albert , fransk: Porträtt ay konstnärens hustru, 
etsn. 1 nr.
Medlemsblad i Den Danske Raderer-Forening för 2:det 
Halvaar 1926, nr 293 Aksel J o r g en sen : Selyportnct, 
nr 294 O luf J e n s e n : Convolvulus. 2 nr.

. B. G åvor .
Jan. 30. Av konstnärinnan Inez Leander:

L eander , Inez, svensk: Vinterstugugatan, Lund, akva- 
tint. Bikupan, färgträsnitt. Sommarkväll, akvatint, Vin
term ånsken, d:o. 4 nr.
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Av konstnären Garibaldi Lindberg:
L indberg , Garibaldi, svensk, f. 1863: I vårbrytningen, 
inotiv med centaurer. Torrnålsgravyr. 1 nr.
Av f. d. överstelöjtnanten H. Fröding, Stockholm: 
Meyer , W., svensk, f. 1844, Hansen , H. P., dansk, f. 
1829, H ansen , E vald , dansk, f. 1840 och Sandberg , C. 
L., svensk, efter L arsson , Carl, svensk, f. 1853, d. 1919: 
74 xylografiska illustrationer till »Andersens Sagor», 
dels hela hilder, dels förändrade partier skurna i nya 
stycken att infogas i trästocken (korrektur), de flesta 
försedda med Carl Larssons egenhändiga signatur »C. L.» 
och med intressanta och lustiga ändringsförslag. 74 nr. 

Febr. 28. Av Grafiska Sällskapet (medföljande dess .lyxmatrikel): 
E ngström, A lbert , svensk, f. 1869: »Från en Tschaj- 
na’ja», etsn.
Sallberg, H arald, svensk, f. 1895: »Sommardag på 
Möja», etsn. 2 nr.
Av förs le m arinläkaren Axel W idstrand, Stockholm: 
D uchange, G., fransk, efter Rubens , P ieter  P aul, 
ilamsk, f. 1577, d. 1640: Drottningen landstiger i Mar
seille. Graverad 1710. Schneevoigts kat. X. 19: 9. 
D esamma: Freden slutes i himmelen. Graverad 1709. 
Schneev. X. 19: 23.
Simmoneau, Charles d . ä ., fransk, efter Densamme: 
Drottningens resa till bron vid Cé. Grav. 1709. S. 
X. 19: 16. Kopparstick efter målningssviten Vie de Ma
rie de Medicis. 3 nr.

Mars 30. Av direktör Thörsten Laurin, Stockholm:
T örneman, Axel, svensk, f. 1880, d. 1926: Affisch för 
Svenska Konstidkarnas Lotteri, färglitografi. 1 nr.
Af överintendenten d:r A. Gauffin:
Gallén-Kallela, Axel , finsk, f. 1865: Ex libris för J.
J. Tikkanen, etsning. 1 nr.
Av m inistern friherre E. Palmstierna, London: 
H ogarth , W illiam, engelsk, f. 1697, d. 1764: »Bender», 
illustration till Aubry de la Motray’s Resa. Armstrong 
& Dodd nr 5, 10. 1 nr.
O känd engelsk konstnär: »Laponia», illustration till
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Tome II, XXXVII, till Aubry de la M otray’s Resa. 1 nr. 
Av justitierådet friherre Bo Leijonhulvud, Stockholm: 
En volym med förteckning â gravyrer efter Rafael i 
prins Eugène av Savoyens samling, som senare tillhört 
Carl Gustaf Tessin. 1 nr.

April 30. Av xylografen herr W ilhelm Meyer, Stockholm:
Meyer , W ilhelm, svensk, f. 1844, Andersson , Karl, 
svensk, H ansen , L udvig, norsk, träsnitt, 53 nr.
Efter Malmström, J. Aug ., svensk, f. 1829, d. 1901: 
Illustrationer till Fänrik  Ståls sägner. F. G. Beijers 
förlag år 1883. Bilderna äro utförda på W ilh. Meyers 
xylografiska ateljé.
Illustrationer till Svenska Folksägner, efter teckningar 
av G. von Rosen, P. D. Holm, C. G. Hellquist, Jenny 
Nyström, Vicke Andrén, L. Aspelin, Rob. Haglund, E(d- 
vard) P(erséus?), A. C. Koskull, W. W allander, A. R ing
ström), Johan Tirén, Axel Andersson. Boken utkom på 
Skoglunds förlag år 1882. Träsnitt. 34 nr.

Juli 30. Av konstnären Albert Engström, Stockholm:
E ngström, A lbert , svensk, f. 1869: »Stang», karikatyr 
av författaren och konstnären Knut Stangenberg, ets
ning. 1 nr.

Dec. 22. Av framlidne herr Edw. Björkman, Paris, enl. testa
mente, genom Nationalmusei Vänner:
Sue c an a . K ungl. p o r t r ä t t :  Kristian II, 1 st. Gustaf 
Vasa, 4 st. Erik XIV, 1 st. Johan  III, 1 st. Sigis
mund, 2 st. Karl IX, 3 st. Gustaf II Adolf, 20 st. 
Maria Eleonora, 3 st. Kristina, 65 st. Karl X Gustaf, 
8 st. Hedvig Eleonora, 2 st. Karl XI, 8 st. Karl XII, 
13 st. Fredrik I, 1 st. Gustaf III, 5 st. Gustaf IV 
Adolf, 2 st. Karl XIV Johan, 9 st.
S u ecan a . E n s k i ld a  p o r t r ä t t .  54 st.
S u e c a n a . D iv e rse . 4 st.
Av densamme:
A rsenius , Georg, svensk, f. 1855, d. 1908: Herre och 
hästhuvud, etsning. Jockeyer till häst, d:o. Häst med 
föl på bete, d:o. Jockey i sadeln, d:o. 4 nr. 
Kronstrand , B ror , svensk, f. 1875: »A storm coming



up» Nerolyn —02, med dedikation till E. Björkman, 
etsning. Interiör av en smedja, d:o. 2 nr.
Sten , J ohn, svensk, f. 1879, d. 1922: Akt, kubistisk, 
etsn. 1 nr.
Zorn , And er s , svensk, f. 1860, d. 1920: »Morgon», Aspl. 
60m, etsn. »Cigarrettrökerskan» II». Aspl. 621, d:o. 
»Schackspelare». Aspl. 65, d:o. »Mrs Isabella Gardener». 
Aspl. 841, d:o. »Natteffekt I». Aspl. 99m, d:o. 5 nr. 
Ö sterlind , A llan, svensk, f. 1855: Spansk dans, en gosse 
står på en stol och knäpper kastanj etter, fyra flickar dansa, 
etsn. Spansk dans. Stora plåten. Färggravyr. 2 nr. 
E lias, An n ette , engelsk, 1800-talet: Hästar på bete på 
äng», med sign. »A. Elias» och påskrift »A. G. Arsenius. 
P. Lafond», etsning. 1 nr.
W atson , J oseph , engelsk, f. 1743, d. 1781: »The Hono- 
rable Mrs Parker», 1773, mezzotint. 1 nr.
Vantegna , holländsk, modern: Kanal i Amsterdam, ets
ning. Holländsk kanal med båt i vassen, d:o. 2 nr. 
O känd efter  Rembrandt, holländsk, t. 1606, d. 1669: 
Den barm härtige samariten. Efter Rem brandts oljemål
ning i Louvren? etsn. Interiör med vagga och två gum
mor läsande vid ljussken. 2 nr.
N ys, F rancis, belgisk, f. 1863: Vinjett för etsnings- 
ateljé. 1 nr.
S ignatur »G. G.», fransk, slutet av 1800-talet: Rosen
buske och fjärilar, vinjett med en dikt i 4 strofer av 
»E. O.», etsn. 1 nr.
Barillot , L eon , svensk, f. 1844: Landskap med bäck, 
där boskap vattnas, etsn. 1 nr.
D urry, E., fransk, 1800-talet: Skogsbryn med by i fon
den »E. Durry», etsn. 1 nr.
L eloir , Alexandre-Louis, iransk, f. 1843, d. 1884: En 
herre i pipkrage och hatt, etsn. 1 nr.
E ngelmann, Godefroy , fransk, f. 1788, d. 1839 efter 
någon lärjunge till David eller Ingres: Karl X:s av F rank 
rike kröning, litografi. 1 nr.
B i:snard , A lri:rt , fransk, f. 1849: »Studie till Ylle Heu-
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reuse», lycksalighetens ö, pannå i »Musée des Arts dé
coratifs», etsn. 1 nr.
D escourtis , Charles , fransk, f. 1753, d. 1826 efter 
Sch a l l , fransk.
F rédéric-J e a n , fransk, f. 1753, d. 1801: »L’Amant Sur
pris», färggravyr. »Les Espiègles» Två badande flickor 
m. m., d:o. 2 nr.
Aldegrever , H einrich , tysk, f. 1502, d. e. 1555: Pryg
landet av de två gubbarna. Ur Susannas historia, gra
vyr. 1 nr.
Av H. K. H. Hertigen av Nerike:
E ugen, prins, f. 1865: Molnet, etsning i tvenne prov- 
tryck. 2 nr.
Av Föreningen för Grafisk konst:
F ridell , Axel , svensk, f. 1895: Stadshuset, etsning. 1 nr. 
J ohansson-T hor , E mil, svensk, f. 1889: Byvägen, ets
ning. 1 nr.
P alm, T orsten , svensk, f. 1885: Utsikt över Kungshol
men, litografi. 1 nr.
Siegård, P är, svensk, f. 1887: Zaccheus, torrnål. 1 nr. 
Stallarholm, U no , svensk, f. 1894: Brovalv, torrnål. 
1 nr.
W rangel, J urgen, svensk, f. 1881: Väg m ed kärra, torr
nål. 1 nr.

C. Ö verföringar .
April 30. Från förrådet (till Gravyr samlingen).

E keroth , E., svensk: 100 Stockholms Kåkar 1904, ets
ningar 100 nr.

Juli 31. F rån  förrådet:
Följande franska litografier ur »L’Artiste 9me Volume 
11e Livraison 5e Aimé. Paris 1835.
Häftesomslag i träsnitt med inneliggande 50 blad, 49 
litografier och 1 etsning, efter m ålningar och skulpturer 
av franska konstnärer. 51 nr.
P orret , H enri-D ésiré , fransk, f. 1800: Omslags vinjett, 
träsnitt.
Gigoux, J ean-F rançois, Iransk, f. 1806, d. 1894: Andrea

3



del Verocchio. Le Signal. »Derniers m oments de Léonard 
de Vinci».
Ga r n i e r , H i p p o l y t e -L o u is , Iransk, f. 1802, d. 1855: 
Une intrigue.
Garnier  efter Cattermole, George, eng., f. 1800, d. 
1868: Intérieur d ’Eglise.
Gaitte , fransk, 1800-talets förra hälft efter J ohannot , 
A lfred , fransk, f. 1800, d. 1837: Dévotion.
B eaume, J oseph , fransk, f. 1796, d. 1885: Costume du 
temps de Louis XIII.
L ami, E ugene-Louis, fransk, f. 1800, d. 1890: Croquis. 
P révost , Zachée, fransk, f. 1797, d. 1861 efter D écamps, 
G. A., fransk, f. 1803, d. 1860: Don Quichotte.
A l o p h e , M. A.-(Me n u t ), fransk, f. 1812, d. 1883: Les 
vieux Ménétriers.
P igal , E dme-Je a n , fransk, f. 1798, d. 1872: Les deux 
amis. »Don Quichotte».
D e v é r ia , A c h il le , fransk, f. 1805, d. 1857: Les Baig
neurs.
D e v é r ia  efter B e llo c , J e a n -H i l a ir e , fransk, f. 1786, 
d. 1866: Un Portrait sous le Nr 103.
F euchère , J ean-Jacques, fransk, f. 1807, d. 1852: 
»Jeanne d ’Arc».
B oulanger, L ouis, fransk, f. 1806, d. 1867: »Judith» 
Chasse infernale. Les Noces de Gamache. St Marc. 
N oel , L éon , lransk, f. 1806, d. 1867 efter D esb œ if s , 
A ntoine , f. 1793, d. 1862: »Le Jeune Pâtre». (Skulpt.) 
Efter J ohannot, Alf , iransk, f. 1800, d. 1837: »Ven
detta».
N oel , L eon efter Guet , Charlemagne, O scar, fransk, 
f. 1801, d. 1871: La Châtelaine.
Efter Ghampmartin, fransk, 1800-talets förra hälft: »St 
Jean dans le désert».
N o e l : Portrait de Madame N.
Gsell , Gaspard , fransk, 1800-talets förra hälft efter 
Chaponniere , J ohn, schweizisk, f. 1801, d. 1835: »Da
vid vainqueur de Goliath», skulpt.
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D e B ourge, R., fransk, 1800-talets förra hälft: »Maison 
dite de François 1er.
Efter Ciiarlet, N icolas-T oussaint , fransk, f. 1792, d. 
1845: Le Prévost.
Gavarni, Sulpice-Guillaume Chevalier , fransk, f. 1804, 
d. 1866: Gående dam. Sympathie. Un Loge au Théâtre 
Italien, »1792». »Costume de Mme la Marquise de L.» 
»Costume de Mme la Baronne de S. . au dernier bal de 
la cour».
W ilkie , Sir D avid , eng., f. 1785, d. 1841: Un Mariage. 
Giraud , P ierre-F rançois E ugène , fransk, f. 1806, d. 
1881: Enrôlem ent volontaire.
Gallait , L ouis , belgisk, f. 1810, d. 1887: Le Duc d ’Albe. 
Efter Marilhat , P rosper-Georges-Antoine , fransk, f. 
1811, d. 1847: Souvenir de la Campagne de Rosette. 
D u pr é , J ules , fransk, f. 1811, d. 1889: Pacages du 
Limousin.
L egendre , Isidore-Julien , fransk, f. 1811: »Prophétie 
d’Isaïe».
L aviron , Gabriel , fransk, d. 1849: Vue de Bicêtre, origi- 
naletsn.
B ouquet , Auguste , iransk, 1800-talets förra hälft eller 
B rune , A dolphe , fransk, 1802— 1880: »Exorcisme de 
Charles II» efter B oissard , F erdinand , fransk, f. 1813, 
d. 1866: »Épisode de la Retraite de Moscou».
Efter F leurv , Robert , fransk, 1800-talets förra hälft: 
»Jeux d ’Enfants».
O känd konstnär: Porträtt av Leopold Robert.
Schaal, L ouis-Jacques N icolas, f. 1800, d. 1859 efter 
Chenavard , Aimé, fransk, f. 1798, d. 1838: »Table et 
Vases de Mr Chenavard».
D o u s s a u l t , Ch a r l e s , 1800-talets förra hälft efter B e a u m e , 
J o s e p h , fransk, f. 1796, d. 1885: »Anne d ’Autriche au 
Monastère du Val-de Grâce».
J ohannot , A lfr ed , Iransk, f. 1800, d. 1837: Henry II 
et sa famille.
J o h a n n o t , T o ny , fransk, f. 1803, d. 1852: Don Quichotte, 
originaletsning.
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D auzats , Adrien , fransk, f. 1804, d. 1868: »St Sauveur. 
Cathédrale de Bruges».
D elacroix, E ugène , fransk, f. 1798, d. 1863: »Lejeune 
Clifford trouvant le corps de son père sur le champs 
de bataille de S. Albano» (Shakespeare, Henri Vl). 51 nr.

III. S am lin gen  av g raverad e p låtar.

Plåtsam lingen har under året ökats med 58 nr genom inköp, 
varför hela samlingen nu omfattar 763 nr.

Sept. 28. E immart, Georg Christoffer , tysk, f. 1638 efter E hren
strahl , D avid Klöcker, tysk-svensk, f. 1629, d. 1698: 
40 originalplåtar och 18 kopierade plåtar till plansch
verket Karl XI:s Karusell, tryckt från 65 plåtar. 58 nr.

IY. F o togra fi- och  rep rod n k tio n ssa m lin g en .

Fotografi- och reproduktionssamlingen har under året ökats med 
708 nr, varav 167 genom köp eller byte samt 541 nr genom gåva.

A . K öp e lle r  byte.
Jan. 30. 7 fotografier efter italienska m ästare från Yasser College

Progh-Keepsie, New York, U. S. A. (genom byte). 7 nr. 
Sept. 28. 155 fotografier, efter företrädesvis m oderna mönster.
Nov. 30. 4 fotografier u r Sch edel s »W eltkronik», Augsburg 1493.

4 nr.
1 fotografi efter en S. Georg ur en incunabel i Berlins 
Kupferstichkabinett. 1 nr.

B. Gåvor.
Jan. 30. Av doktor Otto Smith, Karlshamn:

Fotografi efter målning i Karlshamns rådhus av 1600- 
talsmålare: Karl XI som barn och Hedvig Eleonora.
1 nr.
F rån  Eremitaget, Leningrad:
2 fotografier efter Saftleven , Go r n elis: Landskap med 
djur och »Kreatursmarknad». 2 nr.
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April 30.

Maj 21.

Juli 31.

Aug. 31.

Sept. 28. 

Okt 29.

Nov. 30.

Av överintendenten A. Gauffin:
Den internationale Kunstutställning ved Ny Carlsbergs 
Glyptotek. Erindringsblade, Kobn. 1897.
2 fotografier av Doberans kyrka och 4 fotografier av 
Lybecks M arienkirche. 7 nr.
Av fotografen G. Askberg:
En samling Heliogravyr-facsimil. 43 nr. (Efter utländska 
mästare.)
Av am anuensen Gunnar W engström:
31 fotografier från Alinari efter Mantegna, Andrea , ital., 
f. 1431, d. 1506: Freskom ålningar i Padua och i Mantua. 
31 nr.
Från Malmö Museum:
42 fotografier efter m ålningar av olika konstnärer. 42 nr. 
Av jägm ästare G. E. Gran:
1 fotografi efter oljemåln. av B runo  L il j e f o r s  1 8 8 2 : 
»Alles tot». Rävjakt i vinterlandskap. 1 nr.
Av intendenten R. Hoppe:
18 st. fotografier efter Giotto , ital., f. 1276, d. 1337: 
14 detalj fotografi er efter freskom ålningarna i Arena- 
kapellet. Padua. Foto Alinari.
4 detalj fotografier efter Mantegna , ital., f. 1431, d. 1506, 
freskomålningar i Erem itanikyrkan i Padua. Foto Ali
nari. 22 nr.
Av fil. d:r F. R. Martin:
5 fotografier efter A. Roslin, utförda efter i Erem itage
galleriet befintliga porträtt. 5 nr.
Av kyrkoherde A. Küllstedt, Ohne:
1 fotografi efter P. Hörbergs oljemåln. »Jesus lär i temp
let». 1 nr.
Av överintendenten d:r A. Gauffin:
G a l e r i e  H e i n e m a n n , 2  b a n d  ( a t t  s l a k t a s ) .

Från  Svensk-franska Konstgalleriet:
»13 tableaux par Corot». Auktionskatalog, Georges Petit, 
Paris 15A> 1926. 13 nr.
Av direktör Ernst Norée:
27 st. fotografier efter m ålningar i Gust. Fredrikssons 
(»Höstsols») samt. 27 nr.
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Dec. 22. Av framlidne herr Edw. Björkman, Paris, enl. testa
mente genom Nationalmusei Vänner:
1 fotografi av Nils Forsberg med autograf, 1 d:o av den
samme och donatorn. 2 nr.
16 fotografier av interiörer och arkitektur. 16 nr.

4 » efter skulpturer. 4 nr.
3 » » m ålningar av V elasquez: M ittparti

av »Las Meninas», av J ohn St e n : 4 badande flickor, 
samt av O känd konstnär: Porträttgrupp av en ung fru 
med två barn i knäet och två hundar. 3 nr.
10 st. vykort från Paris Musée de Cluny, 3 från Angers, 
10 från Saint-Denis, 23 från Chartres, 40 från Reims, 
18 från Rouen, 10 från Genève Musée Ariana, 62 från 
Paris Notre-Dame, Chimärer, 4 från Paris, B jörkm anska 
hemmet, 14 st. kartor, 9 från Frankrike, olika orter,
2 från Schweiz, olika orter, 2 från Sverige, 20 från 
Neuport, avant et après la guerre, 20 från Ypres (avant 
et après la déstruction), 13 från Rouen. 290 nr. 
Album: Musée du Louvre. 32 nr.

C. Ö verföringar.
April 30. F rån  förrådet till Fotografisamlingen:

E tt album  med inklistrade 24 fotografier efter diverse 
egyptiska fornsaker. I rött m önstrat tygband. 24 nr.

V, P la n sc liv erk ssa m lin g en .

A . K öp och byte.

Febr. 28. von Hadeln , D e t l e f : » Handzeichnungen von Tinto-
retto».

» » » : » Elsheim er’schen Handzeich
nungen» .

Schubring, P a u l : »Cassoni», Supplement, Leipzig 1923, 
59 bilder, genom vilka 2 upplagan utökats.
R e i c h e l : Die Clair-Obscur-Schnitte.

Mars 30. V a s a r i  S o c ie ty  : II Series. Part VI, 1925 (» Chats wortli»). 
April 30. Die Stilentwicklung der Handzeichnung von H enrick 

L epor in i .
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Maj 22.

Ju li 31.

Aug. 31. 
Sept. 28.

Okt. 29.

D v o r a k : Brueghel, Pieter d. ä.: Häfte 4—5 utgörande 
13 blad och fullbordandet av verket.
Enl. Kungl. brev av den 2 juli 1926: 
Ma g n u s -L ag e r c r a n tz , S ir i , svensk, f. 1875: »Blommorna 
av P. D. Atterbom» med illustrationer i träsnitt, Upp
sala 1924.
» ö ld  M a s te r  D ra w in g s» . A quarterly Magazin for 
Students and Collectors. Editcd b y  K. T. P a r k e r . Nr 
1 (June 1926). 1 nr.
F r ö l ic h , L.: L ’Amour et Psyché d ’après le rom an d’Apu
lée. Suite de vingt planches dessinées et gravées a l’eau- 
forte par Loerntz Frölich. Paris.
F r ö l ic h , L.: Visen om Dronning Dagm ar’s Ankomst 
til Danm ark, med Haandtegninger av Lorenz Frölich. 
(Kunstforeningen til dens Medlemmer i Aaret 1863).
L es plus Beaux Dessins des Musées de France I: Les 
dessins d ’Honoré Fragonard et de Hubert des Biblio
thèque et Musée de Besancon. Coll, de P. A. Paris, Ar
chitecte du Roi, 1745—4819, 82 repr:s facsimilés avec 
préface de Maur ice  F e u i l l e t . Chez Léo Delteil, 1926. 
Genom byte m ot ö . Granbergs: »Rudolf II:s skattkam 
mare», dubb, Paris, auktionskatalog, illustrerad: »Col
le c t io n  S. R ing».
H erman  S ch m it z : Das Möbelwerk, E. W asm uth, Berlin 
u. å. (1926). Beschreibender Katalog der Handzeich
nungen in der graphischen Sammlung Albertina, heraus
gegeben von A l f r e d  S t i x . Band I.
Die Zeichnungen der venezianischen Schule. Bearh. von 
A l f r . S tix  und L. F rölich  — Ant. Schroll & co 
W ien 1926.
A rte  y d e c o ra c io n  en E s p a n a  V III.
F r . Sarre & H. T renkw ald: »Altorientalische Teppiche». 
Kalvband. 2 bd.
P aul  Ga u g u i n : Noa-Noa. Voyage de Tahiti. Marées 
Gesellschaft 1926. VL Druck. Herausgeber Meier-Graefe. 
Verlag R. Piper & Co. Numr. upplagan 109.
O svald  S i r e n : La Sculpture Chinoise Du Ve—XIVe 
Siècle.
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Dec. 22. J a h r e s m a p p e  1920— 1926 (kompl. av D ie G ra p h is c h e  
K ünste ).
A rte  y D e c o ra c io n  en E s p a ñ a . Ano 1926. Tomo 
IX (forts, till 31.8.26).
L ouys D e l t e i l : Le Peintre graveur ill. 22— 23. (Daumier 

’ I I I — I V ) .

J aro  S p r i n g e r : Rembrandt, Radierungen, l:a  bandet 
(ll:a och III:e förut inköpta).

B . Gåvor.

Febr. 28. Av Grafiska Sällskapet:
Grafiska sällskapets Lyxinatrikel år 1925 med tvenne 
konstbilagor (se Gravyr samling).
Av herr J. E. Rell, Saltsjö-Duvnäs:
»Paris-Murcie». Journal publié au profit des victimes 
des inondations d ’Espagne par le comité de la presse 
française. Numéro unique. Décembre 1879.
Av bankdirektör Nils Tamm, Västerås:
V isc o n ti , E nnio  Q v ir in o , direttore del Museo capito- 
lino: Il M useo  P io  Gle m e n ti  no  i 6 band.
Av Mr R. L. Hobson, British muséum, London: 
H o b s o n , R. L.: The George Eumorfopoulos collection. 
Catalogue of the Chinese, Corean and Persian pottery 
and porcelain, Vol. I: From  the Chou to the end of the 
T ’ang dynasty.

Mars 30. Av densamme:
H o b s o n , R* L.: The George Eum orfopoulus collection. 
Catalogue of the Chinese, Corean and Persian pottery 
and porcelain Vol. II: From  T ’ang to Ming: Ju , Kuan, 
Ko, Lung-Ch’üan & Chien wares. London 1926.

April 30. Av generalkonsul Karl Bergsten, Stockholm:
Catalogue de la Collection de M. & et de Mme Karl 
Bergsten. Art Ancien. I: Peinture par K arl  Ma d s e n . 
II: Sculpture par Karl  A s p l u n d . Stockholm 1925.
Av intendenten d:r Sixten Strömbom:
F in b e r g , J. A l e x .: T urner’s W atercolours at Farnley 
Hall. 1 nr.
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Ju li 31. Av intendenten Ragnar Hoppe:
»Das Em pire-O m am ent, gezeichnet und zusammenge- 
stellt von Alezander Speltz, Architekt, 2:e verb. u. verm. 
Auflage. Leipzig 1913. 1 nr.

Sep t. 28. Av förste postkontrollören Axel Borg, Linköping:
Album Événement. 300 Dessins. Träsnitt. Paris u. å. 1 nr. 
Av Mr R. L. Hobson, London:
The George Eum orfopoulus Collection, vol. III. 1 nr. 

Dee. 22. Av föreningen för Grafisk konst:
1926 års blad. Osignerade upplagan.

C. Överföringar,
Juli 31. H aglund, R o b e r t , svensk, f. 1844: F rån  främmande 

länder. En samling etsningar av Robert Haglund. Stock
holm, Jacob Bagges söner. 20 blad i häftesomslag. 
Handsignerade dubletter i hufvudsamlingen.

D ep o sit io n e r
i gravyr- oeli liaiidteekningsavdelningen.

Jan. 1. Kvarstod sedan 1923 följande depositioner:
F rån  Uppsala Universitetsbibliotek :
D e sp re z  o c h  h a n s  s k o l a  (lavyrer) nr 47, 295, 306—309. 
H jelm (lavyr) nr 422.
M örk  (lavyr) nr 815—817.
O k ä n d : Plan av Drottningholms teater.
F rån  ministern greve Herman W rangel:
M asre liez-teckn ingar (en volym).
Kvarstår sedan 1925 följande deposition:
Av förste m arinläkaren dr A. W idstrand, Stockholm: 
H ogarth , W illiam: 5 volymer i stor folio med inalles 
472 gravyrer av och etter honom.
Därjämte 16 andra engelska gravyrer av 9 konstnärer. 

Sept. 28. F rån  konstnären Gustaf Isander, Stockholm :
Isander , Gustaf , svensk, f. 1863: En samling av gra
verade plåtar: Stockholms slott. Originalplåten förstå
lad och fernissad. Ett intyg att efter förstålningen en
dast ett avtryck tagits av plåten har utfärdats av tryckaren
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på Generalstabens litografiska anstalt och bilades den 
subskribentförteckning som å denna näm nd överläm 
nades till Arkivet, saml. Biograficä.

Nov. 30. Handteckningar och gravyrer av A u g ust in  E h r e n s v ä r d , 
f. 1710, d. 1772 och Carl  A ugust  E h r e n s v ä r d , f. 1745, 
d. 1800: För Ehrensvärdsutställningen från följande ägare: 
Kungl. Akademien för de fria Konsterna; Ateneum, Hel
singfors; Göteborgs Konstmuseum; K onstnärsklubben; 
Kungl. Biblioteket; Uppsala Universitets Bibliotek; Lunds 
Universitets Bibliotek; friherrinnan Ingeborg Bonde, f. 
Thott, Ericsberg; grevinnan Anna Douglas, f. Ehren- 
svärd, Stjernorp; fröknarna Annie och Berta Edelfelt, 
Helsingfors; envoyén greve Albert Ehrensvärd, Paris; 
fröken Augustine Ehrensvärd, Tosterup; ryttm ästaren 
greve Augustin Ehrensvärd, Liatorp; amiralen greve Carl 
August Ehrensvärd, Stockholm; kaptenen greve C. A. 
Ehrensvärd, Stockholm; m ajoren friherre C. A. E hren
svärd, Stockholm; landshövding Axel Ekm an, Marie- 
holm, M ariestad: v. häradshövding J. O. Th. von Enge- 
ström, Stockholm; f. d. envoyén greve A. F. Gylden- 
stolpe, Stockholm; friherre Axel Klinckowström, Stat- 
sund; direktör B. Låftman, Helsingborg; herr C. U. 
Palm, Stockholm; fröknarna Sparre, M ariedal; konst
handlare Gösta Stenman, Helsingfors; överstekam mar- 
j unkaren greve Otto Thott, Skabersjö; advokaten E rnst 
Treffenberg, Djursholm; friherrinnan Ingeborg W rangel 
v. Brehmer, f. Ehrensvärd, Tosterup. Återlämnade.

Å te r lä m n a d e  d ep o sitio n er .

Jan. 30. Till Göteborgs museum:
De den 11 juni 1924 deponerade teckningarna och akva
rellerna som förtecknats i 1924 års Årsredogörelse. 
D e sp re z  o ch  h a n s  s k o la :  (akvareller, la vy r er och 
pennteckningar) nr 748/1906, 818/1906, 820/1906, 20/1912, 
21/1912, 22/1912, 23/1912, 24/1912, 25/1912, 28/1912, 
29/1912, 30/1912, 3 l/l912 , 32/1912, 5/1915, 29/1915
296—303 och Colosseum (u. nr).
Ma r t in , E l i a s : (oljeslciss) inansporträtt ,  (lavering i tu sc h
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och akvarell) nr 432/1906, 434/1906, 435/1906, 466/1906, 
467/1906, 119/1913, 120/1913, 34/1918, 4/1920, 30/1921, 
5/1922, 12/1922, 13/1922, 343, 346—350, (penna) nr 351, 
(rödkrita) nr 342, (blyerts) n r 433/1906, 45/1913, 344—345.

Boksamlingen.

Boksamlingen (Wåhlin) har under året ökats m ed 931 n:r (fö- 
reg. år 503), varav

Inköp Gåvor

Allmän konsthistoria ........................................................... 7 16
Arkitektur................................................................................ — 16
Skulptur..................................................................................... 2 3
Målning ..................................................................................... 12 18
Handteckning ................................. ...................................... 1 8
Grafisk konst..................... . ........... ......................................... 7 6
Konsthantverk ........................................................................ 3 41
Arkeologi (nordisk och klassisk) ..................................... — 18
Topografi ................................................................................. _ 27
Kulturhistoria ........................................................................ — 7
Biografi ..................................................................................... _ 21
Bibliografi ................................................................ ................ 2 6
Konstlexika, encyklopedier, uppslagsböcker och ord

böcker ........... ...... ......................................................... 9 8
Tidskrifter och årsböcker .................................................. 42 44
Blandade ämnen .................................................................... 1 10
Museimeddelanden ............................................................... — 47
Meddelanden från andra vetenskapliga och kulturella 

institutioner ........................................................................ _ 46
Museikataloger och vägledningar.................................. . o 199
Utställningskataloger ........................................................... — 148
Auktionskataloger.................................................................... — 64
Broschyrer och särtryck................................................. — 88

91 840

Inköpen hava på grund av det sänkta anslaget varit fåtaliga och 
ingalunda tillräckliga för behovet av aktuellt arbetsm aterial å



museets vidsträckta områden, utom beträffande tidskriftsavdelningen, 
inom  vilken Eders Kungl. Maj:ts särskilda anslag satt mig i stånd 
att vidtaga synnerligen önskvärda kompletteringar, varigenom vissa 
äldre tidskriftsserier kunnat fullständigas fram till innevarande år. 
Eders Kungl. Maj:t har med belijärtande av bibliotekets trångm ål 
avlåtit proposition till Riksdagen om höjning av anslaget till bok
samlingen intill det tidigare beloppet 3,000 kr. Endast därest 
detta beviljas äger m useet medel till fortsättande av prenum era
tion å de tidskrifter, vilka nu kompletterats.

Gåvorna överstiga som synes till antalet flerdubbelt inköpen men 
kom m a till mer än hälften inom rubrikerna kataloger, broschyrer 
och småtryck. Största omfattningen har den gåva inom dessa 
om råden som framlidne f. överintendenten Folcker i livstiden över
läm nade ur sitt bibliotek. Huru välkom na gåvorna än varit, ha 
de icke m inskat behovet av ökade inköpsmedel, eftersom de mera 
sällan samm anfalla med det som för tillfället är det för m usei
arbetet mest önskvärda.

Samlingen har fått mottaga gåvor av H. K. H. Kronprinsen, 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Aka
demien för de fria konsterna, Svenska Riksarkivet, Kungl. Styrel
sen över statens änke- och pupillkassa, Styrelsen för jubileum s
utställningen i Göteborg, Kungl. Biblioteket, Skolöverstyrelsen, 
Riksräkenskapsverket, Stockholms stads statistiska kontor, Stif
telsen Stockholms konserthus, Sveriges allm änna konstförening, 
Nordiska museet, Svenska slöjdföreningen, Svenska boktryckare- 
föreningen, Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Kalmar 
läns fornminnesförening, Norra Smålands fornminnesförening, Värm 
lands fornminnesförening, Malmöhus läns hemslöjdsförening, Ble
kinge museiförening, Konstmuseet, Röhsska konstindustrim useet 
och Sjöfartsmuseet i Göteborg, museerna i Malmö och Helsing
borg, Ny Carlsberg Glyptotek och Kunstmuseet i Köpenhamn, 
Norsk Folkemuseum  i Oslo, Franska och Tyska legationerna i Stock
holm, Institut de France, Biblioteque d ’art et d ’archéologie (Paris), 
Victoria and Albert Museum (London), Universitetet i Leiden, m u
seerna i Antwerpen, Haag, Amsterdam och Rotterdam, Kunsthalle 
och Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg, Staatliche Mu
seen i Berlin, museerna i Dresden, Hannover, Köln, Mainz, Prag, 
Basel, Leningrad och Moskwa, Züricher Kunsthaus och Kunstge-



Seilschaft, Societä delle belle arti i Florens, Metropolitan Museum 
och Roericli Museum i New York, Sm ithsonian Institution och 
konstmuseet i W ashington, m useerna i Boston, Cincinnati, Cleve
land, Detroit, Pennsylvania, Pittsburg och Toronto, redaktionen 
av Ord och Bild, bokförlagsfirmorna Almqvist & W ikseil, Albert 
Bonnier, A.-B. Fam iljeboken, Bokförlaget Natur och Kultur, Nor
disk Familjeboks förlags-a.-b., P. A. Norstedt & Söner, Skoglunds 
bokförlag samt W ahlström  & W idstrand (Stockholm), Fratelli Godi 
(Parma) och K. König (Wien); f. överintendenten E. G. Folcker, 
f. intendenten G. Göthe, f. intendenten O. Granberg, intendenten 
G. Munthe, professor Martin P:n Nilsson, professor O. Rydbeck, 
byggnadsrådet G. Clason, professor O. Björck, m yntdirektören K. 
A. W allroth, fil. d:r C. I). Moselius, fil. lic. S. Rönnow, fil. lic. 
N. G. Wollin, advokaten B. Svenonius, förste postkontrollören A. 
Borg, tjänstem än vid Nationalmuseum, konsthistorikern F. Balo- 
dio (Ryssland), konsthistorikern K. Bauch (Holland), museidirek- 
tören R. L. Hobson (London), m useidirektören A. Hoynck van 
Pappendrecht (Amsterdam), glasbrukstirm an J. & L. Lobmeyer 
(Wien), arkeologen A. Munoz (Rom), professor G. Pauli (Hamburg) 
och Sir och Lady W itt (England).

Auktionskataloger hava ingått från konsthandelsfirm orna Goud- 
stikker och A. W. M. Mensing i Amsterdam, R. Lepke, Holstein & 
Puppel, H. Haberstock, M. Perl och Cassirer & Helbing i Berlin, 
G. Giroux i Brüssel, R. Bargel och H. Helbing i F rankfurt a. M., 
M. Lempertz i Köln, W inkel & Magnussen i Köpenhamn, C. G. 
Börner i Leipzig, Cliristie, Manson & W oods och Yam anaku & 
Co. i London, H. Helbing, Galerie Heinemann och Samml. Merz- 
bacher i München, Hotel Drouot i Paris, Bukowskis konsthandel, 
S. Björks konsthandel och Svensk-franska konstgalleriet i Stock
holm samt L. Schidlof och M. Strauss i W ien.

Antalet hem lån från biblioteket utgör under året 783 (föregå
ende år 374), varav 442 till nuvarande och förutvarande tjänste
m än vid museet samt 341 till offentliga institutioner, till pressen 
samt till enskilda personer, som ställt föreskriven borgen, flertalet 
tillhörande konstforskarnas kategori. Antalet borgensförbindelser 
utgör 39 (föreg. år 33).

Till gravyrsalen har till begagnande av allmänheten utläm nats 
762 arbeten (föreg. år 439). Säkerligen skulle frekvensen vara
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betydligt större, i fall en särskild studiesal med gynnsam belysning 
funnes att tillgå. För närvarande sitta de studerande vid ett ge
m ensam t bord på långt avstånd från fönstren och i centrum  för 
det dagligen pågående expeditionsarbetet, vilket medför ständiga 
sam tal och telefonringningar. Tidtals måste även det för allm än
hetens studier avsedda utrym m et tagas i anspråk för anordnande 
av utställningar inom handtecknings- ocli gravyrsamlingen eller 
för andra tillfälliga arbeten.

Böcker och planschverk hava inbundits till ett antal av 61 band 
(föreg. år 63).

Under året har fru Sia Edlund haft anställning såsom biträde 
i biblioteket med daglig tjänstgöring. Dessutom har biblioteket 
åtn jutit frivillig regelbunden m edverkan av fröken Ella Hoffman 
(januari—mars), fröken Louise von Plåten (mars—september) och 
fröken Marianne Key (oktober—december). De båda sistnäm ndas 
arbete har emellertid till större delen kom mit urklippssam lingen 
till godo.

Ur k lip p  ss an ilin  g e n .

Urklippssamlingen (Wåhlin) har under året lått m ottaga fri
exemplar av Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Svenska Dag
bladet, Socialdemokraten, Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda, Göte
borgs Handels- och Sjöfartstidning, Idun, Hvar 8 Dag och Studie
kam raten. Insam landet ur dessa av allt som anses kunna erbjuda 
sam tid och eftervärld material till konstforskning har under året 
fortgått under frivillig oavlönad m edverkan av f. intendenten Göthe 
sam t de ovannäm nda i biblioteket arbetande damerna. Till sam 
lingens komplettering hava hithörande notiser ur andra svenska 
tidningar insam lats genom en urklippsbyrå.

Tack vare ovannäm nda m edverkan har den del av samlingen, 
som om fattar åren 1925 och 1926, blivit system atiskt ordnad efter 
behandlade äm nen i kartongaskar och däri inlagda kuvert. De 
ordnade urklippen uppgå för vartdera av dessa år till något över 
3,000. Fortsättandet av detta arbete förutsätter att den nu befint
liga m edverkan fortfarande kom mer att stå till buds, vilket är 
m ycket osäkert. Jag har därför i år förnyat min underdåniga 
hem ställan om beredande av avlöning för ett vid detta arbete 
anställt biträde.
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A v d eln in g en  för K o n sth a n tv erk .

(Avdelningsföreståndare: intendent W ettergren, amanuens: Stavenow.)

Tillökningen under året utgör 1,088 föremål, av vilka 53 för
värvats genom köp, 1,035 erhållits som gåva. Inom de olika grup
perna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1925 
års slut

Tillväxt
1926 Summa

Keramiska förem ål..................................................
1

7,895 367 8,262
Glas ............................................... ........................... 1,076 88 1,164
Em alj............................................................................ 776 — 776
Guld ocli silver ....................................................... 683 51 734
Ur ................................................................................ 392 2 394
Oädla metaller........................................................ .. 1,794 205 1,999
Möbler, träföremål .................................................. 884 196 1,080
Elfenben ....................................................................i 348 — 348
Sten ............................................................................ 328 38 366
Textilkonnst............................................................... 1,150 105 1,255
Diverse ........................................................................ 676 36 712

Summa 16,002 1,088 17,090

I n k ö p :

Jan  30.

Mars 30. 
Juni 30.

Aug. 21.

Sept. 28.

Vas av gråm elerat glas. Daum frères Nancy. Modernt 
franskt arbete inköpt å utställningen av m odern dekora
tiv konst i Paris 1925.
Äggkopp av fajans. Rörstrand 1740-talet.
L juskrona av brons och kristall. Svenskt arbete omkr. 
1775.
Fyra st. repliker av dörrfyllningar utförda i intarsia för 
konserthuset i Stockholm av Ewald Dahlskog. Modernt 
arbete.
Urna av stengods, Kina. T ’ang-dynastien.
Litet fat av stengods, chim-yao, Kina, Sung-dynastien. 
Urna med lock i celadon-porslin, Nordkina, Sung- 
dynastien.
Inköp gjorda å auktionen av Rörstrands keram iska sam 
ling den 16. och 17. september. Inköpet möjliggjordes



dels genom ett extra statsanslag å kr. 5,000 jäm l. nåd. 
brev den 18 sept. 1926, dels kontanta gåvor av till
sammans kr. 3,300 (jfr Gåvor!)

I. Föremål av Rörs t rands fajans.

Skål m ed blomsterdekor i blått, om kr. 1740.
Vas, klotrund med kinesiserande dekor i blått omkr. 
1745.
Mugg, räfflad, 1740-talet.
Karott dekorerad med »döda fågeln under parasollet». 
Sign. 1752.
Stor blom kruka, dekorerad med kronor i blått. Sign. 
1753. (inköpt för godsägare A. N. Versteeghs gåvomedel.) 
Stop, dekorerat i gult, lila och blått. Sig. 1759.
Tallrik med »döda fågeln under parasollet» i blått. Sign. 
1760.
Tallrik med »rehnska mönstret» i mangan. Sign. 1771. 
Terrinfat, leksak, med polykrom dekor i mu (felfärger. 
Sign. 1758.
Urna av flintporslin med Gustaf IV Adolfs medaljong, 
omkring 1790. (inköpt för godsägare A. N. Versteeghs 
gåvomedel.)
Blom kruka av flintporslin med vita figurer i relief mot 
svart fond, omkr. 1810.

II. Föremål av Mariebergsfajans.

Fat med blommor i ljusa färger. Ehrenreichs period. 
Figurin, herre med hund. Ehrenreichs period. 
Gräddkanna, dekorerad med emblem i färger. Berthe- 
vins period.
Tvålfoder, blådekorerat. Berthevins period.
Urna av flintporslin i rose Poinpadour. Stens period.

III. Föremål av Mar ieb er g spor slin.

Statyett, turk. helvit, 1777—-81. (inköpt för direktör
G. Mattliiessens gåvomedel).
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Gräddsnipa, blådekorerad, 1777—81. (inköpt för direktör
C. Matthiessens gåvomedel).
Fat, dekorerat med landskap a la Meissen 1777—81. 
(Inköpt för konsul Hjalm ar W icanders gåvomedel).

IV. Utländsk keramik.

Ateniennepjäser, ett par, gosse och flicka. England (Bow?) 
1700-talets senare hälft.
Figurin i färger, Pomona, Chelsea, 1700-talets senare 
hälft, (inköpt med bidrag av konsul Hj. W icanders 
gåvomedel).
Figurin i färger, gosse bärande vedknippa, Chelsea, 
1700-talets slut.
Stor vas av fajans, kinesiserande dekor i blått och m an
gan. Delft om kr. 1700. Av Lam bartus van Eenhorn 
eller Louwys Fictorsz.
Tallrik av porslin, dekor i blått. W. Wegelys täbrik, 
B erlin 1750—57.
Brule parfuin av porslin med m askaron och landskaps- 
dekor. Höchst, 1700-talets senare del.
Figurin av porslin, antagligen ur serien Die Bergleute 
av Simon Feilner, Fürstenberg 1758. (inköpt för konsul 
Hj. W icanders gåvomedel).
Två figuriner av porslin, Amerika och Afrika, ur serien 
Världsdelarna av J. W. Langh, Frankenthal.
Fat av fajans med polykrom a blommor, Schretzheim. 
Terrin av fajans med Dohnas och Oxenstiernas allians- 
vapen. Berlin omkr. 1700.

Spegel med ram  av hopplister i ebenliolz, 1600-talets 
mitt.
Flacon av porslin i form av rococodam med lira, i fodral 
klätt med ormskinn, Chelsea, 1700-talets senare hälft. 

Okt. 29. Skål av fajans för kom potter med silveririserande gla
syr. Rakkha, Syrien, 1200-talet.
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Flaska av fajans med pip, grönglaserad, Rakkha, 1200- 
talet.
Skål av fajans, dekor i lysterfärg. Raghcs, Persien, 
1100— 1200-talen.
Litet lät av fajans, grön glasyr med svart dekor. Raglies 
1100-talet. (Dessa fyra pjäser äro inköpta i Paris.) 
Burk av fajans med glasaktig glasyr, efterbildning av 
en kinesisk »ingefärsburk», Rörstrand. Signerad Stock
holm 1757 G. E. (— C. E. Löfström).
Grötskål av fajans, hlå blomsterdekor. Marieherg 1760- 
talet.
Matta, Mindre Asien, Meles. 1700-talet. (inköpt i Paris.) 

Dec. 22. Vinskålar (2 st.) av lergods med blå och gråvit glasyr. 
Kina, T 7 ang- dy nas tien.
»Den lille artilleristen», figurin av vitglaeerad läjans, 
Marieherg (?) 1760-talet.
Fat av fajans med polykrom a blommor. F ransk t arbete 
från Sceaux, 1760-talet. Signerad.
Kandelaber av silver, utförd av C. O. Engelholm, Kristian
stad 1785.

B . G å v o r :

Jan. 30. Av herr och fru Axel Rydén j:r:
Taburett av förgyllt och skulpterat trä. F ransk t arbete. 
17 7 0-tal el.

Febr. 27. Av herr Nils Tamm:
Praktband i lädermosaik. Italienskt arbete, 1700-talets 
första hälft.

Apr. 30. Av okänd givare genom Föreningen Nationalmusei 
Vänner:
Kuan-Yin, huvud av kalksten, Kina, T ’ang-dynastien. 
Av direktör Adolf Ahlgren, Gävle, genom Föreningen 
Nationalmusei Vänner:
Skål av porslin, dekorerad med lotusrankor. Kina 
K7 an g Hsi.
Spegel av brons med olivgrön patina. Kina, Han-dyna
stien .
Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
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Tekopp med lock av porslin. Kina, Sung.
Skål av porslin. Kina, Sung-dynastien. »
Av fram lidna änkefru W. Gumaelius genom disponent 
T. Gumaelius:
Fickur av guld, sign. Joachim Hovenschöld. Urfoder 
av Peter Strömqvist, Stockholm 1779.
Ställ av förgylld brons till iickur. Svenskt (?) arbete 
0111kr. 1830.
Av fram lidna Christina Nilsson, grevinna de Gasa Mi- 
randa enl. testamente:
Bordsstudsare av förgylld brons, sign. »Viktor Cacheu 
a Paris». F ranskt arbete omkr. 1830.

Ju li 31. Av generalkonsul Torsten Kreuger:
Kelim, kom ponerad av m ålaren R. örzulski. Polskt 
arbete. Modernt.

Aug. 31. Av herr och fru Axel Rydén j:r:
Sidendamast, två fragment. Louis seize. F ranskt arbete. 

Scpt 28. Kontanta bidrag till inköp å auktionen av Rörstrands 
keram iska samling: (Jämför Inköp 28 sept:)
Av godsägare A. N. Versteegb.......................  Kr. 1,000: —
» konsul Hj. W icander....................   » 1,000: —
» direktör Carl Matthiessen ..............    » 1,000: —
» person som önskar vara o k ä n d ............ » 300: —

Av Föreningen Nationalmusei Vänner följande å Rör- 
strandsauktionen inköpta föremål:
Potpourrikruka av fajans, dekorerad i färger i kinesi- 
serande stil. Rörstrand 1760.
Potpourrikruka av fajans, dekorerad i relief med blom
mor och en gul duk. Rörstrand 1765.
Ljusstake av fajans i form av sittande kines. Marieberg 
omkr. 1760.
Terrin av porslin, helt vit, Marieberg. 1770-talet.
Av R. L. IJobson Esq. British Museum:
En samling fragment (60 st.) av asiatisk keram ik. Sa- 
m arra, 800-talet.

Okt. 29. Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
Bägare med lock av silver. Svenskt arbete. 1700-talets 
början.
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A y direktör Gunnar Nylund:
Kakelugn med rik blå dekor i blandad barock- och 
rokokostil. Rörstrand. Dat. 1 aug. 1748.

Nov. 80. Ay  direktören och fru Ivan Traugott genom Föreningen 
Nationalmusei Vänner en samling fajanser:

England.

Kopp och fat, s. k. Queen’s ware.
Kanna i form av sittande man. Bristol, 1700-talets se
nare del.
Burk med lock i form av sittande man. Staffordshire, 
1700-talets slut.
Figurin, Diana. Tidig Wedgwood.
Figurin, »The cobbler’s wife». Staffordshire, 1700-talets 
senare hälft.
Figurin, Allegorisk kvinna med »shield of faith». Staf
fordshire, 1700-talets slut.
»Tobymugg». Staffordshire omkr. 1770. Modell av Enoch 
Wood.
»Tobymugg», kyrkotjänare med lykta. Staffordshire 
omkr. 1770.
Grupp: Profeten Elia matas av en korp. Staffordshire, 
1700-talets senare del. Troligen av Neale & Co. 
Motstycke till föregående. »Änkan i Sarepta».
Grupp: »Love under an umbrella». Staffordshire omkr. 
1830.
»Tobymugg», stående. Staffordshire omkr. 1760. Mo
dell av Ralph Wood.
Grupp: »Tiondet». Staffordshire omkr. 1770.
Figurin: Trädgårdsmästare med sina varor. Stafford
shire, 1700-talets slut.
Figurin: »The mourning widow». Wedgwood, 1700- 
talets slut.
Tallrik, Swansea, »Large flowered potentilla», om kr 1790. 
Grupp: S:t Göran och draken. W ood & Caldwell, Burs
lem. Modell av Enoch Wood.
Grupp: Tiden klipper Cupidos vingar. Lakin & Pool, 
Staffordshire 1760—70.
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»Duke of Wellington» till häst. Staffordshire, 1800-talets 
början.
Två figurer: Jakob och Rakel vid brunen. Staffordshire 
1820—30.
Vas av stengods. Wedgwood & Bentley, 1700-talets slut. 
Kanna i form av gående man. Modell av Enoch Wood, 
oinkr. 1780—90.
Tallrik av Queen’s ware, Wedgwood.
Terrin. Davenport, omkr. 1800.
Grupp: Kvinna ined barn och hund. Staffordshire o. 
1780—90.
Byst av skalden Prior.

» » Newton. Staffordshire, 1700-talet.
» » Shakspeare. Modell av Enoch W ood, 1700-

talets slut.
»Pegasusvasen». Modell av John  Flaxm an. Wedgwood 
1786.

Tyskland.

Kopp och fat, empire. Brenzlau, 1700-talets slut. 
Skrivställ, gulvitt stenporslin, omkr. 1800.
Gosse och flicka. Höchst-Damm. 1700-talets slut. 
Statyett: Vintern. Proskau, 1770—83.
Statyett: Hösten. Motstycke till föregående. 
»Dreibrüderkrüge». Hanau, omkr. 1700.
Två mopsar. Höchst, omkr. 1750.
Fruktskål, uppburen av m an och kvinna. Holz-Minden, 
1750-talet.
Lejon och lejoninna. Minden (?) c:a 1750.
Terrin: Vilds vinshuvud. Höchst, 1700-talets förra hälft. 
Neptun med treudd. Braunschweig, omkr. 1760. 
Välsignande Kristusbarn. Schrezheim.
Årstiderna, fyra byster.
Smörask i form av melon, c:a 1750.
Vattencistern, skäggig man. 1500-talet?
Fruktskål, stödd av naken kvinna. Schleswig,
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Frankrike.

»Armida och Rinaldo». Niederwiller, omkr. 1750. Mo
dell av P. L. Cyfflé.
»Skomakaren och staren». Lunéville omkr. 1780. Mo
dell av Cyfflé.
s. k. »Pagod», 1700-talets början.
Grupp: Dam och säckpipsblåsare, 1700-talets förra hälft. 
Strasbourg.
»Hösten och sommaren», efter Sévresbisquit efter Bou
cher. Strasbourg 1750—60.
»Vintern». Strasbourg, omkr. 1750.
Dosa i form av fisk. Strasbourg, 1700-talets andra hälft. 
Terrin av svart stengods. Avignon, 1600-talet.
Spelman och gosse. Niederwiller, 1700-talets andra hälft. 
Dansande bonde. Strasbourg, omkr. 1740.
Tallrik med putti i landskap. Moustier?
Pokal, dekor med sigillavtryck, daterad 1561. Brizam- 
bourg nära Saintes.
Man med hund. Lunéville, 1700-talet. Modell av Cyfflé. 
Tallrik med krakm andlar. Marseilles (?), 1700-talet.

» » äpple » » »
» » oliver » » »

Fem tallrikar, S:t Clement, omkr. 1750.
Ovalt fat: Henri II med familj. Palis sv, 1500-talet. 
Ovalt fat: »Vintern», Palissy.
Gosse och flicka som melonförsäljare. Marseilles, 1700- 
talet.
Fat: Den heliga familjen, efter Eustache Lesueur. Palissy- 
efterföljare.
Fat: fisk, kräfta m. m. i relief. Palissy efterföljare. 

Sverige.

»Toby mugg». Rörstrand, kopia efter England.

Österrike.

Två kannor av fajans, Besaro. 1600-talets början.
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Italien.

Allegorisk barngrupp. Gapo di Monte, 1700-talets slut. 
Kärlekspar, dito.
Fat, dekor sittande m an med pokal, 1700-talets början. 
Neptunusgmpp. Gapo di Monte, 1700-talet. 
Vattenbehållare, Bacchus. Urbino, 1600-talet.

Spanien (?)

Ljusstake: Stående lejon, 1600-talet.
Skål, blå och vit. Talavera c:a 1700.

Holland.

Två hästar, vita. Delfi, omkr. 1700.
Liten häst, dito.
Liten ko, dito.
Kanna, kineseri. Delil dorée, omkr. 1700.
Fat, växtmotiv, polykromt.

Belgien.

Evangelisterna Lukas, Johannes och Marcus. Brussel. 
Fabriken Hors de la Porte de Laeken, 1830— 1866.

Persien.

10 st. små skålar, 1200— 1500-talen.

Dec. 22. Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
Kruka för vin o (Ter av grönglaserat stengods. Kina, Han- 
dynastien.
Buddhahuvud av svart vulkanisk sten. F rån  Borobu- 
durs tempel. Java.
Av m iniatyrm  ålaren Gudmund Hentze, Köpenhamn: 
Hjort, modell i vax till guldsmedsarbete. Komponerad 
och utförd av donator.
Av framlidna fru H. Holmberg enl. testamente:
Kråsnål i silver och bergkristall. Svenskt arbete, 1700- 
talets slut.
Av keram ikern Patrik Nordström, Isle:



Skal av stengods med »claire-de-lune-glasyr». Danskt 
arbete, utfört av donator 1923.
Av fröken Hulda Ollman, Stockholm:
Schackspel av elfenben. Kinesiskt arbete, 1800-talet.
Av framlidne herr Edward Björkman, Paris, genom F ör
eningen Nationalmusei Vänner:
En större samling konsthantverk om 839 num m er, om
fattande bl. a.:

Arkitekturfragment av sten, 36 nr huvudsakligen franska 
arbeten från medeltiden, Gargouille från Notre Dame 
i Paris, Fabeldjur från katedralen i Lourdes, gotiska 
fragment från kyrkan i Senlis, från S:t Urbain i Troyes 
m .  m .

Möbler och trä föremål, 190 nr, huvudsakligen franska 
arbeten från medeltidens slut och den nyare tidens olika 
epoker. Särskilt m ärkes ett stort antal pannåer av ek, 
snidade i gotik, renässans- och rokokostil, skåp samt 
fåtöljer av valnöt i rokokostil.
Glas, 86 nr, varav största delen utgöres av m ålade glas
fönster från 1500- och 1600-talen samt några glaspoka
ler.
Keramik, 143 nr, varav m ärkas tre Mariebergsfojanser, 
tyska porsliner, koppar, fat, figuriner från Meissen, Ber
lin, Fürstenberg, Damm, Limbach m. 11. orientaliskt 
porslin och stengods.
Oädla metaller, 200 nr, däribland en ljuskrona av smitt 
järn, franskt 1400-talsarbete, kandelabrar, gallergrindar, 
dörrlås, nycklar, ljusstakar, beslag av smitt järn , malm 
och broms från skilda epoker.
Textil, 102 nr, huvudsakligen dukar och fragm ent av 
siden och bomull från 1600- och 1700-talen. Örngott 
med broderier å la reticella, spetsar — point de Milan 
och d’Argentan, orientaliska m attor sam t fragment av 
Iranska vävda tapeter.
Dessutom m ärkes en samling m ynt och medaljer samt 
solfjädrar från 1700-talet och 1800-talets början, delvis 
av hög kvalitet.



Depositioner i Avdelningen för Konsthantverk.

Dec. 22. Av Kungl. Utrikesdepartem entet:
Minnesmedalj av Ernst Kubiena, överläm nad till svenska 
folket av kom mittén för den österrikiska »Schweden- 
dank».

Från Avdelningen för Konsthantverk återlämnade depositioner.

Jun i 30. Till d:r Fr. Martin:
Kinesiskt huvud av trä.

Aug. 31. Till greve Herm an W rängel:
Matta, Aubusson.

Överföring till Avdelningen för Konsthantverk.

Jun i 30. F rån  boksamlingen:
Defekt 1500-talsupplaga av profeterna i pergamentband 
med blindpressningar, dat. 1564.

Sedan de i föregående årsberättelse om näm nda förberedande arbe
tena för en etikettering av samlingarna fullbordats, liar denna etiket- 
tering påbörjats och till stor del genomförts i huvudsak jäm likt de 
riktlinjer som uppdragits i den Kungl. propositionen till 1924 års 
riksdag. De vid nämnda riksdag anslagna medlen hava därför 
använts dels för anskaffande av nödigt m aterial för etikettering, 
dels för tillfällig anställning av en typograf, som blivit museet an
befalld av Statens tryckerisakkunnige. Etiketteringen, som genom
förts inom hela avdelningen för de stilhistoriska interiörerna samt 
för samlingarna av porslin och till största delen fajans, är utförd 
på följande sätt. Vid enstaka fristående föremål äro anbragta, 
antingen på de pallar, varå föremål äro placerade eller på väggen 
vid sidan av dem, etiketter av med klot överdraget papp, varå 
nödiga uppgifter äro angivna i guldtryck. För grupper av föremål 
inom m ontrer äro uppgifterna sam m anförda på pappskivor, vilka 
inom m ässingsram ar äro anbragta vid sidan av m ontrerna. Bred
vid föremålen själva äro lagda små etiketter av guldpapper försedda 
med en bokstav hänvisande till den större etiketten. Detta etiket- 
teringssystem, vilket veterligen för första gången experimenteras på 
Nationalmuseum, har den fördelen, att fylliga uppgifter om de u t
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ställda föremålen kunna erhållas, utan att m an genom att sprida 
ett stort antal tryckta lappar inom m ontrerna fördärvar det este
tiska intrycket av ordningen inom desamma, och distraherar åskå
daren från att studera själva föremålen. Metoden har också vunnit 
in- och utländska fackmäns gillande.

Arbetet med den stora genom föreningen Nationalmusei Vänner 
till m useet donerade Björkm anska samlingen har även under det 
gångna året lagt beslag på museets arbetskrafter. Sedan sålunda 
ett urval skett av de föremål, som ansågos önskvärda att införliva 
med museets samlingar samt dessa föremål i sin ordning uppdelats 
i dem som skulle, när utrym m et så tilläte, exponeras i m useet ocli 
dem som enligt donators önskan skulle deponeras i Jönköping, så 
anordnades i salen för tillfälliga utställningar en utställning av den 
del av B jörkm anska samlingen som överlämnades till museet. Den 
intressanta samlingen, som bl. a. innehåller en för museet så gott 
som ny avdelning, nämligen medeltida föremål, har gjort kravet 
på ökade utrym m en för avdelningen för konsthantverk m er trän
gande än någonsin. Bristen på såväl utställningsutrym m en som 
m agasin har nämligen gjort, att ett utställningsrum — det ny ord
nade textilrum m et — m åst tagas i anspråk som magasin för största 
delen av den Björkmanska samlingen, en åtgärd som utom alla 
andra  därm ed förenade olägenheter h indrar cirkulationen av de 
m useibesökande. Än m era symptom atiskt för trångboddheten inom 
m useet torde vara att ett annat utställningsrum  under vissa tim m ar 
dagligen måste avstängas för att bereda möjlighet för museets kon
servator att där hålla sina mottagningar. Det gäller det »nordiska 
renässansrum m et», som förutom många andra konstnärligt och stil- 
historiskt värdefulla föremål innehåller hela avdelningens utan 
tvivel dyrbaraste konstverk, den Knieperska bordshim len, som till
verkades 1586 på beställning av koiiung Fredrik II av Danm ark. 
Behjärtande kravet på ett självständigt konstindustrim useum  har 
chefen för K. Ecklesiastikdepartementet också under årets lopp 
givit museichefen i uppdrag att tillsammans med Kungl. Byggnads
styrelsen göra en utredning beträffande möjligheten att använda 
de på lägenheten Hasselbacken befintliga byggnaderna till ett konsl- 
slöjdmuseum. Trots att gynnsamma om ständigheter förelågo för 
ett förvärv av Hasselbacken till ifrågavarande ändam ål gingo dessa 
planer emellertid om intet, då annan köpare förvärvade egendomen.
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Konserveringen av textilier har i m ån av de små tillgångar som 
stå till buds fortsatts och liksom föregående år utförts av fröken 
Eva Leuhusen. Åstadkomm andet av goda förvarings- och utställ- 
ningsutrymm en för textilsamlingen är emellertid alltjäm t en brän
nande fråga.

Wettergren har lett arbetet inom avdelningen samt verkställt den 
ovannämnda utredningen. Under sommaren gjorde han med egna 
medel en studieresa till Frankrike och gjorde där några förvärv 
för museet. Tillsam m ans med Stavenow har han redigerat texter 
till etiketterna inom avdelningen. Denne har dessutom fortsatt att 
föra de löpande inventarierna. Han har för fullbordande av sin 
doktorsavhandling varit tjänstledig mellan 1/i):--B1/l2

Gunne och såsom tillfälligt anställd am anuensen Nils G. Wollin 
ha biträtt vid ordnandet av utställningen av den björkm anska sam
lingen samt vid inventarieföringen av densamma.

A v d eln in gen  för  s lo ttssa m lin g a r  och  d ep osition er .

(Avdelningsföreståndare: intendenten Strömbom, am anuens: fri
herre Uggla.)

Slott ss amlingarna.

Arbetet med iståndsättandet nx skadade tavlor inom Gripsholms- 
galleriet har fortgått, ehuru ej i den planenligt beräknade omfatt
ningen, sedan Riksdagen beslutat, att samm a belopp, som tidigare 
anslagits för restaurering enbart inom denna samling, under 1926 
skulle avse att räcka också till de m ålningar på Drottningholm, 
vilka voro i mest trängande behov av konservering. (Förteck
ning över här avsedda m ålningar se sid. 108). — Till båda dessa 
stora samlingar liksom till Ulriksdal ha ilera inspektionsresor före
tagits. Samlingen på Strömsholms kungl. slott har under den gångna 
hösten inventerats av överintendenten tillsamm ans med avdelnings- 
föreståndaren.

De elektriska uppvärmningsförsök, som anordnats på Gripsholm 
av Kungl. Vattenfallsstyrelsen och Ståthållareäm betet i sam råd med 
avdelningsföreståndaren, ha avslutats och för desamma har Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen i sin skriftserie utgivit en redogörelse (»Tek
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niska m eddelanden från Kung]. Vattenfallsstyrelsen, Ser. E, Nr 11») 
författad av ledaren för försöken, chefsassistenten vid Älvkarleby 
kraftverk ingenjör Fritz Jacobsson. Detta har jag tidigare under
dånigt m eddelat Eders Kungl. Maj:t, och avvaktar jag med stort 
intresse det anläggnings- och kostnadsförslag, som i Kungl. Bygg
nadsstyrelsen är under utarbetning.

Den för besöken i Gripsholmsgalleriet önskvärda kataloglittera
turen fick genom utgivande av f. d. intendenten Göthes grundliga 
vägledning i porträttsam lingen en mycket kännbar lucka fylld. 
Men ännu saknas en officiell katalog (i nummerföljd) över sam 
lingen. En sådan bar under de två senaste årens lopp utarbetats 
av Strömbom ocli Uggla, och beräknas kunna utgivas från trycket 
våren 1927. En del mindre om hängningar ha under årets lopp 
företagits i avsikt att skapa ett mera tilltalande helhetsintryck av 
vissa rum. Den lilla samlingen av 1800-talsporträtt i teatervåningen 
har, så gott sig göra låtit, omordnats. I ett övre rum, tillhörande 
sam m a våning, har lagts en specialsamling, innehållande dels por
trätthistoriska kuriosa, dels föremål, belysande för Gripsholmsgalle- 
riets utveckling. — Ramar ha anskaffats till vissa porträtt, som 
saknade sådana.

Gripsholmssamlingen har under årets lopp förökats med 7 num 
mer. Samlingen av äldre kungliga Vasaporträtt har fått intressanta 
tillskott i två vaxpousseringar av kung Sigismund av Sverige- 
Polen och hans gemål Anna av Österrike. En gammal kopia efter 
ett num era försvunnet, genom kopparstick bekant, porträtt av drott
ning Kristina (originalet utfört av Sebastien Bourdon), har liksom 
de ovannäm nda vaxpousseringarna förvärvats i Tyskland för medel, 
influtna i entréavgifter på Gripsholm. På samma vis har till sam
lingen inköpts en Karl XH-bild, oljemålning, höftbild, sannolikt 
utförd av David Swartz. Ett mera sällsynt ikonografiskt bidrag 
till vårt 1600-tals kulturhistoria är porträttet av Johan Holm, adlad 
Leijoncrona, drottning Kristinas ryktbare skräddare och hovm ar
skalk. Denna bild, som tillskrivits Sebastien Bourdon, har lika
ledes förvärvats för s. k. Gripsholmsmedel. E tt sym patiskt doku
ment till 1800-talets konstnärliga personhistoria har tillförts sam 
lingen i landskapsm ålaren A. Nordgrens självporträtt från ungdoms
åren. Som gåva av konsul G. Ljungberg har Gripsholms galleri 
av utländska fursteporträtt genom Nationalmusei Vänner fått mot
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taga ett ståtligt prov pä 1700-talets furstliga representationsporträtt. 
Det utgöres av tsar Peter den stores bild i helfigur, utfört av den 
som dekoratör och porträttm ålare bekante italienaren Jacopo Ami- 
gonL

D ep o sition sverk sa ix ilie ten .

Den mest krävande uppgiften inom avdelningens verksam het i 
landsorten har varit arbetet med Fem te svenska kultunnässans 
anordnande och avveckling. (Härför lämnas särskild redogörelse 
nedan, sid. 63). Vid sidan härav har avdelningens löpande verk
samhet fortgått med handläggning av depositionsärenden, sam
arbetet med landsortsm useerna, slutförandet av tredje vandrings
utställningens resplan. Under hösten har avdelningsföreståndaren 
utarbetat schema till museets söndagsföreläsningar för Arbetarnas 
Bildningsförbund.

Efterfrågan på konstdepositioner till offentliga institutioner eller 
representativa lokaler har 1926 varit större än under föregående 
år. Nationalmusei tidigare depositions verksam het har emellertid 
så starkt reducerat de tidigare mycket rika vindsförråden, att 
långt ifrån alla ansökningar kunnat tillmötesgås. Bortsett från de 
konstverk statsgalleriet behöver för sin egen utställningsverksam het, 
utgöras förråden num era väsentligen av m indre grupper fullt musei- 
värdiga tavlor, som reserverats för landsortens konstmuseer. En 
sådan grupp, bestående av 53 nummer, har med Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga tillstånd (Kungl. Brev av den 31 dec. 1925) deponerats 
i Umeå museum, där den ordnades av am anuensen Uggla.

För att i möjligaste m ån tillmötesgå önskemålen om konstnärlig 
utsmyckning i ämbetsverk och andra lokaler av officiell eller repre
sentativ art ha dels inköpts fotografier efter tavlor i National
museum, dels har avdelningsföreståndaren under sin i höst före
tagna utlandsresa anskaffat en provsamling goda reproduktioner 
efter beröm da grafiska blad. Reproduktion av dekorativa svenska 
teckningar har också igångsatts genom avdelningen. Tillsvidare före
ligga i provtryck en studie till Nationalmuseifreskerna av Carl Lars
son och »Talldunge», kolteckning av Karl Nordström. Dessa inköp 
och reproduktioner ha t. v. bekostats med medel ur det anslag av 
5,000 kr. till vandringsutställningar, konstpropaganda m. m., som
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av Riksdagen beviljades vid årets början. Vad de svenska bladen 
beträffar, finns det skäl att antaga, att försäljningen av dem skall 
kunna återbringa fram ställningskostnaden till museet. Detsamma 
hoppas jag skall bli fallet med en serie gipsavgjutningar, som 
m useet påbörjat etter en del äldre byster i samlingarna. På det 
hela taget synes mig i goda och lättillgängliga gipsavgjutningar 
ligga en möjlighet till plastisk rumsutsm yckning, som för våra offent
liga lokalers vidkomm ande ännu inte beaktats. De äm betshus, 
som nu för tiden uppföras, förete vanligen stort tilltagna rum  med 
kala väggar, där plastisk utsmyckning skulle fylla en verklig upp
gift. Under rådande valutaförhållanden kunna trogna gipsavgjut- 
ningar efter beröm da skulpturer anskaffas utifrån. Samma möjlighet 
borde också med fördel kunna utnyttjas för många andra lokalers 
vidkom m ande. Detta inte m inst med hänsyn till att intresset och 
förståelsen för plastisk konst i vida kretsar synas vara stadd i snabb 
tillväxt.

Nationalmusei tredje vandringsutställning, som igångsattes 1925, 
har under vintern och våren besökt 5 städer, Karlstad, Örebro, 
Norrköping, Jönköping, Hälsingborg, varefter den i m itten på juni 
avslutades i sistnäm nda ort. Liksom föregående år bedrevs utställ
ningens verksam het genom ekonomiskt och tekniskt samarbete 
m ellan Nationalmuseum  och de städer den gästade.

Karlstad: 10—31 jan. Utställningslokal var Stadshusets fest
våning, som för ändam ålet ordnades av mig. Vid det högtidliga 
öppnandet växlades tal mellan landshövding Unger och mig, var
efter jag höll ett orienterande föredrag. Detta upprepades vid ett 
senare besök, som jag avlade i Karlstad. Utställningen, som även 
dem onstrerades av amanuensen Uggla, var besökt av omkring 3,600 
personer.

Örebro: 7—28 febr. Genom välvilligt tillmötesgående från H. K. H. 
Prins Eugens sida kunde här en större samling av denne konstnärs 
verk Aisas i sam band med vandringsutställningen. Utställnings
lokal: Frim urarlogen. Montering och hängning verkställdes av 
Uggla. Vid invigningshögtidligheten höllos anföranden av lands
hövding Elm quist och mig jäm te senare föredrag av mig och am a
nuensen Uggla. Besökssiffran var ovanligt hög, 5,590.

Norrköping: 7 m ars— 1 april. Lokal: Norrköpings museum. Ut
ställningen anordnades av Strömbom, som företrädde National
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museum vid öppningstillfället och i utställningen höll fyra före
drag. Besökssiffra 0111kr. 1,285.

Jönköping: 11 april— 1 maj. Rådhussalen var här upplåten för 
utställningen. För anordningarna svarade am anuensen Stavenow. 
Utställningen öppnades med tal av landshövding Malmroth, stads
fullmäktiges ordf. hovrättsrådet Nordin samt am anuensen Stavenow. 
Föredrag höllos av Stavenow och Uggla. Besökssiffra 3,913.

Hälsingborg: 9 m aj—5 juni. Denna stad var den enda, som 
kunde erbjuda en lokal, avsedd och inrättad för utställningsbruk. 
Anordningarna leddes av Uggla, som även företrädde National
museum vid invigningen. Besökssiffra c:a 1,800.

Nationalmusei tredje vandringsutställning avslutade sin långa 
resa från Kiruna till Hälsingborg den 5 juni. Arbetet därm ed har 
för museets fåtaliga personal icke varit u tan  m ödor men tacksamt. 
Utställningen blev överallt mottagen med stort intresse, på sina 
håll med entusiasm. Ur den rika summ a av erfarenheter på ont 
och gott, som denna resa gav, synes mig ett par böra framhållas. 
Dels att publiken ute i landet tillvaratar en god utställning som 
en kulturell tillgång och sålunda denna förvisso svarar mot ett 
reellt andligt behov i tiden. Dels att en sådan konstsamling på 
resa kräver en förhållandevis långt större omsorg och arbetskraft 
i sin skötsel än ett stadigvarande museum. Om Nationalmuseum, 
som jag hoppas, under de närm aste åren får tillfälle anordna sin 
fjärde vandringsutställning, förutsätter detta ett nödvändigt tillskott 
av personal inom depositionsavdelningen.

F e m te  sv en sk a  kul tur m äss an.

Redan tre år i förväg hade min företrädare överintendenten 
Folcker på en ortskom mittés ansökan beslutat att förlägga den 
femte svenska kulturm ässan till Kalmar. Den långa förberedelse- 
tiden visade sig under arbetets utveckling väl behövlig. För pla
neringen och utförandet av den egentliga kulturm ässan hade där
emot förvisso ej krävts så lång tid och så vidlyftig apparat av 
kom mittéer och utskott, som här blev fallet. Utan tvivel skulle 
en starkare koncentration i arbetssättet varit till lättnad för National
musei deltagande. I kommitténs verksam het inrycktes efter hand 
också de tidsödande förberedelserna till vissa festliga händelser,
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kring vilka kulturm ässans program ordnades. Jag syltar i första 
hand på resandet av ett Gustav-Vasa-monument i staden. Hela 
detta företag med dess segslitna pristävling och platsfråga hade 
anförtrotts till m ässkom mitterade och visade sig väl kräva den 
förberedelsetid, som kom mit att anslås.

Ordförande i den tidigare, m indre mäss-beredningen liksom i 
den senare stora kom mittén var landshövding John Falk, som med 
aldrig sparad energi deltog i planläggning och utförande av det 
vidlyftiga företaget. Nationalmuseum företräddes i stora kom 
m ittén av mig och av intendenten Strömbom, som dessutom re
dan i den m indre beredningen framlagt förslag till program  och 
senare i egenskap av sekreterare tog del i kom mitténs löpande 
arbete och i egenskap av kommissarie ledde m ässhändelsernas u t
veckling. F rån  Nationalmuseum deltog i förberedelsearbetet dess
utom  am anuensen Uggla. En värdefull frivillig hjälp läm nades 
under veckorna före m ässan av fröknarna Birgit Furstenberg och 
fil. stud. Lily Arrhenius, vilken senare här avlade praktiska kom- 
petensprov för tjänstgöring i Nationalmuseum.

Det hade redan från början förefallit naturligt att en kulturm ässa 
i en stad med så utomordentliga historiska byggnadsverk och med 
en så förfinad gammal stadskultur som Kalmar ej finge sakna 
historiska, helst lokalhistoriska inslag. Detta blev också en ledande 
tanke vid utformningen av programmet. Flera huvudpunkter på detta 
koinmo också både ur lokalhistorisk och ur allm änt svensk kultur- 
synpunkt att erbjuda ett utomordentligt intresse. Huvudnum m er 
av denna art voro mässans lyra stora utställningar. På slottet, där 
lokaler tack vare Kungl. Byggnadsstyrelsens tillmötesgående ställts 
till förfogande, hade dels av Nationalmuseum ordnats en utställ
ning av porträtt från Vasatiden och dels av Kalmar läns fornm innes
förening i samarbete med Nordiska m useum en uppvisning av bilder 
och inredningsdetaljer från länets herrgårdar. Dessutom en m indre 
utställning stadsbilder.

I Tullskolans gymnastiksal hade länets hemslöjdsföreningar sam 
lat ett stort och utomordentligt vackert urval av gammal hemslöjd. 
Nationalmuseum  hade fått disponera själva skolbyggnaden för sin 
utställning av Per Ekström s och Nils Kreugers m ålningar samt 
Axel Petterssons i Döderhult skulpturer.

Man torde utan överdrift kunna säga, att samtliga dessa utställ
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ningar voro av ett enastående intresse. Grundligt förberedda ocli 
anordnade — inte m inst de båda förstnäm nda — i utomordentligt 
lämpliga lokaler, knöto de nya band i vårt konstnärliga medve
tande lika väl som de öppnade nya historiska utsikter. —: I detta 
sammanhang bör också näm nas den värdefulla konstutställning, 
som Kalmar konstförening utanför mässans program anordnade.

De musikaliska och dram atiska krafter, som denna kulturm ässa 
lyckats knyta till sitt program, representerade i stort sett det yppersta, 
som vårt land f. n. äger. Liksom vid samtliga föregående mäss- 
tillfällen hade Nationalmuseum  även denna gång kunnat försäkra 
sig om m edverkan från Kungl. D ram atiska teaterns ensemble under 
ledning av teaterchefen Svennberg och regissör Molander. För 
kam m arm usiken svarade Kjellström skvartetten, som deltagit i två 
föregående mässor. Den högt ansedda Göteborgs-orkestern, som 
m edverkat redan vid Skaramässan, hade med Tor Mann som diri
gent engagerats för två symfonikonserter. Kalmar sångarförbund 
hade välvilligt åtagit sig utförandet av vissa körverk. Kalmar rege
mentes m usikkår (under ledning av dir. C. G. Carlberg) hade tack 
vare regementschefens intresse kunnat ställa sig till förfogande för 
utförande av friluftsmusik. Bland solisterna m ärktes hovsångerskan 
Signe Rappe, d:r W ilhelm Stenham mar, operasångare Conny Molin.

För programmets populärvetenskapliga del kunde påräknas med
verkan av några av Sveriges och Danm arks mest ansedda före
dragshållare.

De rent praktiska förberedelserna till festdagarna voro mera 
omfattande än till några tidigare mässor. Man väntade sig med 
skäl tillströmning av stora m änniskoskaror inte m inst till mässans 
öppningsdag, till vilken Eders Kungl. Maj:t nådigst antagit inbju
dan. — Utspisnings- och inkvarteringsm öjligheter måste beredas 
för tusentals m änniskor. I länets trafiknät hade också vidlyftiga 
omläggningar gjorts för att dessa dagar utan svårighet föra m ännisko
sk a ro rn a  till och frå n  K alm ar.

Förberedelsearbetets sista vecka blev mycket krävande för led
ningen. Den starka forceringen av arbetet utefter hela m ässfronten 
inträdde från de första dagarna i juni. Vädret, som dittills varit 
ihållande vackert, ändrade sig sista veckan till ständig nederbörd, 
vilket försvårade alla friluftsanordningar och transporter, för att 
inte tala om hur nedslående det verkade på dem, som deltogo i

5
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förberedelserna. Det visade sig också, att arbetets slutliga forcering 
blev än svårare än väntat var. Möjligheterna att vid trängande 
behov skaffa kom petent tillskott i personalen och hastigt uppbringa 
m aterial voro långt m indre än m an på orten föreställt sig. På
frestningen på m edarbetarnas krafter blev stor, i sista ögonblicket 
inträffade också sjukdomsfall, som med därvarande klena ersätt- 
ningsmöjligheter hotade m ässhändelsernas planmässiga utveckling.

Efter en sista förberedelsedag i hällregnets och misströstans tecken 
klarnade emellertid rym den kring midnatt, och den första m ässda
gen, 12 juni, bröt in med ett torrt, strålande klart väder. De gröna 
festdekorationerna, som stadsborna dagen innan endast med tvekan 
velat hänga upp, strålade i fuktig friskhet, gatorna voro dammfria, 
till stor båtnad för de helgdagsklädda m änniskoskaror, som det 
vackra vädret redan tidigt började locka in till kulturm ässan. Vasa- 
m onum entet, som under fredagens hällregn endast med största 
svårighet kunnat patineras, stod i sin modell färdigt till avtäckning 
på Larmtorget. F rån  alla stänger på husen och alla m aster i 
ham nen böljade flaggor och vimplar. Klockan 7 blåstes m ässan 
in från torn och portar i staden. Kalmar regementes m usikkår, 
som spelade under alla festdagarna, utförde korum  från torget. Vid 
tiden för det kungliga tågets ankom st voro tusende m änniskor sam 
lade på gator och torg; senare på dagen torde skarorna av utifrån 
tillström m ande personer uppgått till åtskilliga tiotusental.

Första dagens program gick i invigningens festliga takt. Öppnings- 
högtidligheten i Tessins ståtliga dom kyrka skedde i närvaro av 
Eders Kungl. Maj:t och under synnerligen värdiga former. Själva 
invigningsceremonien var kort. Efter tal av mig förklarade kom 
m itténs ordförande landshövding Falk efter ett anförande Femte 
svenska kulturm ässan öppnad. Församlingens kyrkoherde, prosten 
E. Björck, höll därpå en kort betraktelse, varpå ceremoniens m u
sikaliska del vidtog. En särskilt för tillfället av Birger Anrep- 
Nordin kom ponerad kantat uppfördes till ord av Kalm arskalden 
J. B. Simonsson. Tonsättaren själv anförde därvid Göteborgs sym
foniorkester med kör. Solister voro hovsångerskan Signe Rappe 
och operasångaren Conny Molin.

En timme efter den anslående festlighetens slut, vidtog avtäck- 
ningsakten vid Gustav-Vasa-monumentet, en rikt skulpterad brunns- 
uppbyggnad, utförd av bildhuggaren Nils Sjögren. Efter tal av
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länets hövding och m usik förrättades själva avtäckningsceremonien 
av Eders Kungl. Maj:t. Mässans utställningar hade alla öppnats 
redan på morgonen och hade så gott som genast fyllts av intres
serade skaror och fortsatte under de följande dagarna att vara till 
trängsel hesökta.

På lördagsaftonen utfördes den första kam m arm usikkonserten av 
Kjellströmska kvartetten med Signe Rappe som solist och direktör 
Herbert Lundén-W elden som ackompanjatör. Program met, som var 
ägnat åt den klassiska musiken, upptog två stråkkvartetter, en av 
Schubert, en annan av Haydn, samt sånger av Beethoven, Haydn 
och Mozart.

Den första kvällens teaterföreställning fick prägel och stämning 
av festspel, ägnat slottets och stadens Vasa-minnen. På en frilufts- 
scen, som ordnats på den yttre borggården m ellan vall och slotts- 
vägg, spelade Dram atiska teaterns ensemble här »Kung Göstaff», 
dram atiska bilder, som för mässtillfället kom ponerats av J. B. 
Simonsson. Det väl iscensatta skådespelet gjorde ett starkt intryck 
i denna utomordentligt suggestiva ram. Föreställningen, som samlat 
större publik än vad gården rymde, upprepades påföljande förmid
dag och kväll för överfyllda »hus».

Dagens kungabesök avslutades med bankett anordnad av Kalmar 
stadsfullmäktige i Slottets s. k. Unionssal.

I raskt tempo och under gynnsam väderlek avlöste varandra 
sedan de följande dagarnas mässhändelser. Publiktillslutningen var 
hela tiden god. Söndagen blev en verklig folkdag med slutsålda 
hus på teatrar och konserter och med utställningarna så tätt he
sökta, att några av de där utlysta visningarna måste inhiberas. 
Söndagens m usikprogram  bjöd utom på populär friluftskonsert på 
mässans första symfonikonsert, på vilken Göteborgsorkestern under 
Tor Mann och med W ilhelm Stenham m ar som solist uppförde 
verk av Wagner, Mozart och Beethoven.

Dagens föredragshållare voro professor Johnny Roosval, som efter 
högmässan i dom kyrkan under stor tillslutning talade om Kalmar- 
stiftets kyrkliga konst och docenten C. W. von Sydow, som även 
samlade en talrik publik till sitt föredrag om »Våra folkminnen». 
Detta föredrag hölls på Friluftsteatern i sam band med folkvise- 
danser, som utfördes av unga Kalm ardam er under ledning av 
fröken Ruth Sjöquist. Utställningarna demonstrerades alla m äss
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dagarna : herrgårdsutställningen av dess anordnare, intendenten 
Manne Hofrén och av d:r Ernst E. Aréen, Vasa-porträtten av inten
denten Strömbom och amanuensen Uggla, den senare anordnare, 
hemslöjden av m ajorskan M annerskantz och fru Brutte, den m oderna 
konsten av Strömbom och Uggla. Professor Martin Olsson hade 
benäget åtagit sig att demonstrera slottets arkitektur, lektor Hjal
m ar Alving de äldre byggnadsminnena i staden.

Måndagens händelser stodo i den skandinaviska kulturgem en
skapens tecken. Program met hade i väsentlig grad kom m it att 
läm pas efter det besök på mässan, som föreningen »Nordens» danska 
och sydsvenska avdelningar redan lång tid i förväg bestäm t sig 
för att avlägga. De skandinaviska gästerna hade med extratåg 
kom m it till staden redan på lördagskvällen. De hade använt sön
dagen till en Ölandsresa, och ägnade sedan måndagen till besök 
på m ässans olika avdelningar.

M orgontimmar och förmiddag tillbragtes inom slottets vallar. 
Efter visningar av arkitekturen (professor Olsson) och utställningar 
liöllos föredrag av två danska och en svensk vetenskapsman. Samt
liga behandlade ämnen, som på det närm aste samm anhängde 
med kulturm ässan. Professor W ilhelm  Andersen från Köpenhamn 
talade om »Kultur og Civilisation», föreståndaren för Fredriksborgs 
nationalhistoriska museum  magister Otto Andrup om »Dansk Maler- 
kunst i det XVI. Aarhundrede». Professor Axel L. Romdalil från 
Göteborg höll ett syntetiskt föredrag om »Vasatiden som kulturell 
brytningstid», vilket på allmän begäran upprepades senare på 
dagen.

Efter middagen samlade Göteborgsorkestern ånyo en fulltalig 
publik till sin andra symfonikonsert, ägnad nordiska tonsättare: 
Atterberg, Rangström och Sibelius. Aftonens teaterprogram  upptog 
August Strindbergs »Påsk».

Efter ett kvällssamkväm, som staden ordnat för föreningen »Nor
den», läm nade en stor del av gästerna Kalmar för att fortsätta sin 
resa till Gotland, dit mässkommittén anordnat färd med d:r Hans 
W åhlin som sakkunnig ciceron.

Tisdagens föredrag inleddes av intendenten Strömbom om »Nils 
Kreugers och Per Ekström s konst» och av lektor Alving om »Gamla 
Kalmar». På middagen talade fru Stina Rodenstam om »Den textila
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hemslöjden på Femte svenska kulturm ässan», senare höll docenten 
von Sydow föredrag om »Forntidsminnen i våra folksagor».

En stor friluftskonsert utfördes under förmiddagen på slotts
gården av Kalmar regementes m usikkår. Under aftonens lopp höll 
Kjellströms-kvartetten tillsamm ans med W ilhelm Stenham mar mäs
sans andra kam m arm usikkonsert.

Dagens m ässhändelser avslutades med teaterföreställning: Selma 
Lagerlöfs » Dunungen».

Onsdagen blev mässans sista dag och fick sin särskilt livliga 
prägel av de stora skaror skolungdom, för vilka resor anordnats 
till Kalmar. Tusenden av barn från bygden sam t också från an
gränsande län fingo då under sina lärares ledning taga del av m äs
sans anordningar. Dessutom hade mässledningen vidtagit särskilda 
anstalter för skarornas orientering inom m ässan liksom för deras 
lekamliga trevnad och förplägning. Tack vare älskvärt tillmötes
gående från chefen för Kustflottan, erbjöds dem också att på ett 
par av eskaderns fartyg göra en kort utflykt till Öland, vilket säker
ligen beredde ungdom arna ett hälsosamt avbrott i det för dem 
intressanta men helt visst också ansträngande besöket på kultur- 
mässan.

På kvällens teaterföreställning (Selma Lagerlöfs »Dunungen») 
kunde naturligtvis endast emottagas en ringa del av skolung
domen. För övriga visades i stadens största biograf ett par s. k. 
skolfilmer av synnerligen gedigen halt.

Femte svenska kulturm ässan avslutades denna dag, den 16 juni, 
genom en enkel och anslående högtidlighet på Stora torget utanför 
dom kyrkan. Efter unison sång hölls därvid tal av landshövding 
Falk, som i stora drag samm anfattade de tilländalupna dagarnas 
innebörd och förklarade mässan avslutad. Medan orgelmusiken 
strömmade ut från dom kyrkans öppnade portar och m arschallernas 
ljus flammade i den lätta sommarskymningen, stodo m ännisko
sk a ro rn a  n åg ra  m inuter tysta som i tvekan inför uppbrottet från 
de lysande festdagar de tagit del i, innan de så småningom sking
rades för att återvända till den vardag, som väntade dem.
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K o n stv erk

Grh. 453.
» 467.
» 418.
» 397.
» 566.
» 426.
» 434.
» 1408.
» 427.

N.M. 909.
» 910.
» 1410.

Grh. 404.
» 1766.
» 432.
» 1767.
» 1783.
» 402.
» 425.
» 423.
» 428.

» 1771.

» 430.

» 1664.
» 922.
» 955.
» 229.
» 924.
» 938.
» 166.

N.M. 2146.

ur sta tssa m lin g a rn a  u tstä lld a  på  K alm ar- 
m ässan.

B oy , W.: Gustaf I.
O känd: » »
B oy , W.: » »
Kopia från 1700-talet: Gustaf I.

» daterad 1542: » »
Okänd: Katarina av Sachsen-Lauenburg.

» Margareta Leijonhufvud.
» Katarina Stenbock.
» Dam av Vasa-ätten (Katarina Stenbock?).

v e r  W il t , D.?: Erik XIV.
Okänd: Erik XIV.
B oy , W., tillskr.: Erik XIV.
Kopia från 1600-talet: Johan III.
Okänd: Gunilla Bielke g. m. Johan III.

» » » » » » »
» Sigismund.
» Karl IX.

Kopia från 1600-talet: Karl IX.
Okänd: Maria av Pfalz g. m. Karl IX.

» Kristina av Holstein g. m. Karl IX.
» Elisabet av Sverige g. m. Kristoffer av

Mecklenburg.
Modern kopia: Katarina av Sverige g. m. Johan  av 

Ostfriesland.
E l b fa s , J. H.: Katarina av Sverige g. m. Pfalzgreven 

Johan Kasimir.
Okänd, 1617: Beata Abrahamsdotter Brahe.

» Hogenskild Bielke.
»I. L. p in x . 1627»: Johan Bureus.
E l b f a s , J. H.: Nils Eriksson Ryning.
Okänd: Nils Sture.

» E r ik  S vantes son S ture .
» 1590: Margareta Sture g. m. Ture Bielke.
» nederländare 1606: Jakob Pontusson De la 

Gar die.
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N.M. 1687.

Grh. 928.
» 927.
» 934.
» 1458.

N.M. 164.
Grh. 1765.

» 1334.
» 1845.
» 1846.
» 1849.
» 1850.

C. XV s. n.

Grh. 1851.
» 636.
» 1431.
» 417.
N.M. Gr.
473/1890.

' Bj.
472 /1890.
475 /1890.

Kmj.

B.S.
i) :

N.M.
Al-

1426.
* » 1855.
» 2159.
» 1508.
» 2023.

. » 1623.

» 1700.

» 1958.

Okänd nederländare slutet av 1500-talet: Okänd 
svensk herrem an (Oxenstierna?)

L a m br ec h t s , A r e n d t ? 1611: Johan Messenius. 
Okänd 1595: Erik Sparre.

» 1590: Ture Bielke.
» Kristina Sture g. m. Gustaf Baner.
» nederländare?: Mauritz Sture.
» Svante Sture d. y.
» Johan Göransson Bosenhane.
» Elsa Gyllenstierna g. m. Abraham  Brahe.
» Magnus Brahe.
» Joakim  Brahe.
» Margareta Vasa g. m. Joakim  Brahe. 

Mä s t e r  H i l l e b r a n d t ?: Margareta Vasa g. m. Joa
kim Brahe.

Okänd: Per Brahe till Tärna.
» Klas Kristersson Horn af Aminne.
» Erik Gustafsson Stenbock.
» Okänd (Erik Sture?).

» Gustaf I.
H iero nym u s  Co c k : Gustaf I.
Okänd: Gustaf I.
L ie f r i n c k : Erik XIV.
A e gid ius  Sa d e l e r : Sigismund III.
Okänd: Carl IX.

H iero nym u s  Co c k : Margareta Leijonhufvud. 
E kström , P e r : Solglitter från Öland.

» » Vinterlandskap, motiv från Öland.
» » F ransk t landskap.
» » Bland bergen.
» » F ransk t landskap.
» » Solen sjunker bakom  heden, motiv

från Öland.
» » Solnedgång över ödemarken, motiv

från Öland.
» » F ranskt landskap.



N.M. 2282. E kström P e r : Höstlandskap i månsken.
Förr. 257. » » Landskap.

N.M. Handt.
24/1916. » » »

N.M. s. n. K r e u g e r , N i l s : Liggande hästar.
» 1483. » » Vår i Halland, tre små landskap i 

samma ram.
» 1679. » Havsbukt i storm, motiv från Bå- 

stadstrakten.
» 1876. » » Månsken, motiv från Varberg.
» 1877. » » En strand, » » »
> 1878. » » Liggande kor, motiv från Öland.
» 1879. » » Afton vid Alvaret, motiv från Öland.
» 1880. » » Vattningsstället, motiv från Alvaret.
» 1881. » » Solbelysta moln, motiv från Båstad.
» 1882. » » Talldunge på Hallandsås.
» 1883. » » Får i dalsänka.
» 1884. » » Rosinante, Don Quijotes häst.
» 1885. » » En skäckig häst.
» 1885 a. » » Ko.
» 1555. » » Marsafton, motiv från Stockholm.
» 1960. » » Vårafton.
» 2285. » » Öländsk strand med hästar.
» 2286. » » Strandbild från Öland.
» 2287. » » Kor på stranden.
» 2288. » » Utsikt vid Båstad.

N.M. Handt.
1812/1924. » » Alvar 26 aug. 1900.
1808/1924. » » Alvaret vid Borgholm, afton.
1819/1924. » » Häst på Alvaret.
1814/1924. » » Kolstad, Öland, åker.
1816/1924. » » » » »
1809/1924. » » Sjöbod vid stranden.

K.M. A nck ar svä rd , J. A.: Kalmar slott, portaler och båtar, 
3 blad.

N.M. Handt.
s. n. » » » » » exteriör.

12/91. » M. G.: Slottsbrunnen i Kalmar.
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29/1867. 
L.A. 21. 

N.M. Handt. 
120/91. 
118/91. 
119/91. 
430/82. 
425/82.

429/82.

428/82.

427/82.
426/82.
424/82.
423/82.
533/82.
534/82.
445/82.

446/82.

A n ck ar svä rd , A u g .: Borgholms slottsruin. 
B illm ark , K. J., Kalmar slott.

D a h l st r ö m , C. A.: Förfallen trappuppgång. 
» » » Kalmar slott.
» med bron.

SCHOLANDER, F. W.! »
» » » »

»

» Carl IX:s sängkam-

»

»

»

»

»

»

»

»

»

mare.
» » Kalmar vid hamnen, i bak

grunden slottet.
» » Kalmar slott, entré till kungs-

ruinmet.
» » Västra borggårdsportalen.
» » Kungstrappan.
» » Ruin.
» » Västra sidan av Kalmar slott.
» » Slottsbrunnen.
» » Västra porten.
» » Interiör av Borgholms slotts-

ruin.
» » Borgholms slott från havet.

In lånade k o n stv e r k  u tstä lld a  på K alm ar-m ässan .
Från över h o vj ägm äst arei i friherre Nils Trolle, Trollenäs: 

Okänd: Margareta Leijonhufvud.

Från fröken Charlotte Sparre, Torpa:

Okänd: Katarina Stenbock.
» Brita Leijonhufvud.
» Erik Gustafsson Stenbock.
» Magdalena Sture.

Från direktör Pehr Swartz, Djurön, Norrköping:

Okänd: Erik XIV.

Från markis Claes Lagergren, Tyresö Slott:

Okänd: Johan  III.



Från Palazzo Reale, Siena:

van  U t h e r , B a p t i s t a : Johan III.

Från Uffizigalleriet, Florens:

O känd konstnär början av 1600-talet: Sigismund.

Från ryttmästare Carl von Horn, Follnäs: 

Okänd: Karl IX.

O k än d :
Från slottet Homburg v. d. Höhe, Tyskland:

Maria Eleonora.
» Kristina.

Per Brahe d. ä.
» Anna Åkesdotter Bååt: 1626.
» Lewenhaupt, sannolikt Johan Kasimir Axelsson.
» Axel Oxenstierna af Södermöre.
» Johan  Axelsson Oxenstierna: 1639.

»
1639: Anna Margareta Svantesdotter Sture. 
W rangel.

Från framl. greve Nils Monier, Herrborum:

O k än d : Erik Bielke.

O känd :
Från greve Thure-Gabriel Bielke, Sturefors: 

Katarina Axelsdotter Bielke.

O kän d :
Från fröknarna Sparre, Mariedahl:

Ebba Brahe.
Kopia av C. G. H e l l q u i s t : Erik Sparre af Rossvik.
»J. G:r 1604»: Sigismund J:son Sparre af Rossvik.

Från godsägare Gustaf Adlerstierna-Adelsköld, Öijared: 

O känd: Magnus Brahe.

O känd :
Från Jäders församling:

Anna Åkesdotter Bååt.
» Axel Oxenstierna af Södermöre.

O känd :
Från greve Magnus Brahe, Skokloster:

Sven Elofson.



Okänd: Abraham Leijonhufvud.
» Svante Sture.

Från f. cl. statsrådet H. Hammarskjöld, Tuna:

Okänd: Peder Michelson Hammarskjöld.

Från Storkyrkoförsamlingen, Stockholm:

Okänd 1577: Anders Larsson.

Från landshövding Axel Ekman, Mariestad:

Okänd: Axel Natt och Dag.

Från Kungl. Krigsskolan, Karlberg:

Okänd: Okänd m an kallad Knut Posse.

Från godsägare Olof Carlander, Blombacka: 

Okänd: Nils Sture.

Från Kungl. Biblioteket, Stockholm: 

N ut z el , H i e r o n y m u s : Karl IX.

Från Kungl. Myntkabinettet, Stockholm:

Gustaf I. Praktm ynt.
» » Minnespenning.
» » Riksdaler.

Erik XIV. Medalj.

Johan III. »
Sigismund. »
Karl IX. »

» » »
Kristina af Holstein. Medalj.
Cecilia, Gustaf I:s dotter. Medalj.
Johan, hertig af Östergötland. Medalj. 
Gustaf II Adolf och Karl Filip. Medalj.

Från Konstmuseet, Göteborg:

L a r s s o n , Ca r l : Porträtt av Per Ekström. 
E kström , P e r : Snasahögarna.



E k st rö m , P e r : Borgholms slottsruin.
» » Motiv från Öland.

K r e u g e r , N i l s : Gårdsinteriör.
> » Strandbete.

Från direktör G. A. Frykstrand, Stockholm:

E k strö m , P e r : Knotiga ekar.

Från hanktjänsteman G. Lindgren, Äppelviken:

E k strö m , P e r : Som m arlandskap från Stockholms skärgård.

Från direktör Axel Jonsson junior, Göteborg:

E k strö m , P e r : Landskap i solnedgång, Paris.

Från direktör Aug. Sundström junior, Stockholm:

E k st rö m , P e r : Översvämmat skogslandskap.

Från A/B Fritzes Konsthandel, Stockholm:

E k strö m , P e r : Från  Seinens stränder.
K r e u g e r , N i l s : Karl X Gustaf. »Baksida.»

» » Karl XI. »

Från direktör X. Hammarström, Göteborg:

E kström , P e r : Vinterlandskap.
» » Solglitter vid stranden.
» » Soldis genom träd.

Från herr Hugo Davidsson, Göteborg:

E kström , P e r : Middagssol.
» » Regnväder vid Ölands kust.

Från generaldirektör F. V. Hansen, Stockholm:

E k strö m , P e r : Landskap från Stockholmstrakten.

F rå n  än k efru  H a n n a  S tran d b erg , S to ck h o lm :

E kström , P e r : Villa Samsiö.
» » Utsikt öyer Norrström.
» » Stockholms slott i solnedgång.

6
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Från änkefru Elin Theger ström, Djursholm:

E kström , P e r : Månsken v id  Seinen.
» » Soldis yid Seinens strand.
» » Vinterstämning yid havsbandet.

Från konstnären Per Ekström, Mörby långa:

E kström , P e r : Träsk.
» » Kyrkan.
» » Berglandskap.
» » Dimman.
» » Silverbäcken.
» » Skördarbeterskor i aftonbelysning. Kopia efter

J. Breton.
» » Havet i sol.
» » I solnedgången.
» » Översvämning på Malmen.
» » Vintermorgon.
» » Långa Jennys kvarn i Vickleby.
» » Solnedgång i Vickleby.
» » Motiv från Vickleby.
» » Vinterkörslor.
» » Självporträtt.
» » Ljus vakt.

Från Tliielska Galleriet, Stockholm:

E kström , P e r : Partille prästgård.
K r e u g e r , N i l s : På stenig botten.

» » Hästarna söka svalka.
» » Förtorkad betesmark.
» » Hästar som rasta.
» » Kor vid vägen.
» » Tre hästar som vattnas.

Från direktör Rolf Heyman, Stockholm:

E kström , P e r : Vårvinterlandskap från trakten av Göteborg.

Från redaktör John Atterbom, Göteborg :

E kström , P e r : Solstudie från Öland.
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Från fröken Hildur Hoppe, Mörbylånga:

E k strö m , P e r : Träsk på Alvaret.

Från veterinär A, Persson, Mörbylånga:

E k strö m , P e r : Havet i aftonbelysning.

Från fröken Karin Lundgren, Göteborg:

E k strö m , P e r : D e n  e n sa m m a  stugan.

Från ingenjör A. Sjögren, Stockholm:

E k strö m , P e r : V id  havet.
» » F rån  K alm arsund.

Från kand. N. Sjögren, Stockholm:

E k strö m , P e r : Vårflod.

Från konsthandl. K. L. Arfvedsson, Stockholm:

E k strö m , P e r : Vid havsstranden.
» » Snöglopp.
» » Utsikt över Nybroviken från Strandvägen,

Från Statens Museum for Kunst, Köpenhamn:

B e r g h , R ic h a r d : Porträtt av Nils Kreuger.

Från konsul G. Kreuger, Kalmar:

K r e u g e r , N i l s : Stilleben.
» » Travande hästar.
» » Flicka i park.
» » Plöjning på fält vid Larue.
» » Barnporträtt.
» » Afton i Varberg.
» » Skuggan.
» » Betande hästar.
» » Hästgrupp.
» » Träd på Stensö.

Från konstnären Nils Kreuger, Stockholm:

K r e u g e r , N i l s : En bym ekanikus från Figeholm.
» » Porträtt av Johan Kreuger.



K r e u g e r , N i l s : Stenbrytning.
» » Höstack.
» » Fransk  bygata med hästar.
» » Arbetskärror, Paris.
» » Rue Boissonnade 10.
» » Klockaränkan Fagerstedt.
» » Om hösten.
» » Mor och dotter.
» » Ekar.
» » Gammal herrgårdsbyggnad.
» » Den gamla bron vid Himle-ån.
» » Bygata med kor.
» » Maria kyrka.
» » Åkarstation vid Tegelbacken.
» » Trädgrupp i kanten av en dalgång.
» » Röda moln.
» » Amynning.
» » Utsikt över Borgholm.
» » En vit ko.
» » En grå fåle.
» » Hästar i en ruin.
» » Hästar i klunga.
» » Hästar vid ett led.
» » Boskapskaj.

F rån  fröken Ann a-Lisa K reuger, K alm ar:
K r e u g e r , N i l s : Vårplöjning.

» » Kungsträdgården i Borgholm.
» » Strandtorp.

F rån  fru  E lisabeth Morén, K alm ar:
K r e u g e r , N i l s : Porträtt av konstnärens syster.

» » Boulevard i Bourg-la-Reine.
» » F år på Alvaret.
» » Vilds vinsjakt.
» » Jägare till häst.

F rån  lierr P er Morén, Höganäs:
K r e u g e r , N i l s : Stilleben.
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K r e u g e r , N i l s : Engelbrekt, landstorm sk ort .
» » Rullande häst.

Från Malmö Museum:

K r e u g e r , N i l s : Hästar på bete.

Från fru Elisabeth Berg, Kalmar:

K r e u g e r , N i l s : Kruthuset på Borgholm.

Från direktör Tliorsten Eaurin, Stockholm:

K r e u g e r , N i l s : Boulevard Montparnasse.
» » Drottning Kristina. »Baksida.»

Från skriftställare Carl G. Eaurin, Stockholm:

K r e u g e r , N il s : Karl XII. »Baksida.»

Från Kalmar Konstförening:

K r e u g e r , N i l s : Under middagsvärmen.

Från banktjänsteman Knut Lindell, Kalmar:

K r e u g e r , N i l s : Bondgården, Äppelvik.

Från grosshandlare N. Callerström, Kalmar:

K r e u g e r , N i l s : Motiv från Knapegården vid Kalmar. 
» » F ransk militärpatrull.
» » Hamnen i Varberg.

D ep o sitio n er .

Jäm lik t nådigt brev den 15 januari 1926:

I Utrikesministerhotellet, Stockholm:

N.M. Bih. 98. G. L un d be r g s  skola: Våren.
» » 99. » » Sommaren.
» » 100. » » Hösten.
» » 10. H ack ert , J. P.: Landskap.
» » 24. W a g n e r , J.: Landskap.
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N.M. Bih. 21. P o u s sin e r n a s  skola: S:t Peterskyrkan i Rom. 
» » 22. » » Romersk amfiteater.

Hos Kungl. Medicinalstyrelsen, Stockholm:

K.M. 1023. D olci , Ca r l o : Madonna.
» 926. L o c a t e l l i: Landskap.
» 940. L a u r i , R.: »
» 945. » »
» 808. V i v i a n i : Arkitektur.

Jäm likt nådigt brev den 19 m ars 1926:

I Karlsborgs garnisons officersmäss:

v. D a r d e l , F r .: Värvare.
L ö n n r o t h , A. F.: Ridknekt med två handhästar. 
O k ä n d : Uvar som tagit råttor.
S a n d b e r g , J. G.: Generallöjtn. Frih. Carl. v. Cardell.

I Länsresidenset, Växjö:

B e r g , A l b e r t : Sjöstycke från Scheveningen.
A l b e r t , Gu s t .: Utsikt vid Oisedalen.

Hos Svenska Beskickningen, Washington:

K r o u t h é n , J.: Vattenvegetation.
Kopia efter M ichel  A n g e l o : Adam och Eva. 

sS c h u l t zb e r g , A.: Vintermorgon efter snöfall (Dalarne). 
A r b o r e l iu s , O.: Getter föras i vall.
Carl  XV: Landskap från Värmdö.

Hos Svenska Beskickningen, Moskwa:

c .x v . 54.
» 144.

K.M. 305.
C.XV. 241.

N.M. 936.
» 1630.

N.M. 1397.
K.M. 1087.
N.M. 1452.

» 1438.
» 944.

N.M. Förr.
scen.

Hos Överståthållareämbetet för polisärenden, Stockholm:

N.M. 664. U y t e r v a e l , J.: Paris utdelande äpplet.

I Utrikesministerhotellet, Stockholm:

N.M. skulp. 350. Giovanni  da  B olognas  skola: Merkurius. 
B.S. 407. Kinesisk trädgårdspall.

6
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B.S. 218. Potpourrikruka. Marieberg.
N.M.Kss. 49/1895. Em aljerad dosa.

» 58/1895. » »
» 232/1895. » »

Jäm lik t nådigt brev den 16 april 1926:

I Kommendantens Expedition, Boden:

N.M. 251. B r a n d e l , P e t e r : Gubbhuvud med yv ig t  skägg.
» 831. L o r r a in , Cl ., tillskr.: Constantini triumfbåge i Rom.

K.M. 934. P o u s s in , Ga s p a r d , tillskr.: Landskap.

Jäm lik t nådigt brev den 14 maj 1926:

I Länsresidenset, Karlstad:

C.XV. 2118, 
» 1582

B. S. 2083,
» 2084

C. XV. till. 
193, 194

Ett par vaser av porslin, craquelé med ornam ent i 
imitation av brons, Kieng-Lung.

Ett par vaser av porslin, celadonfärgad glasyr med 
landskap i utsparade fält. Kien-Lung.

Ett par vaser av porslin med mångfärgade reliefbilder 
i utsparade fält mot turkosblå fond. Kien-Lung.

Jäm lik t nådigt brev den 4 juni 1926:

I Länsresidenset, Kalmar:

N.M. 27. B e r r e t t i n i , P.: Armida låter bortföra Rinaldo.
» 422. Samtida kopia eft. Gé rard  D a v i d : Bröllopet i Kaana.

Jäm lik t nådigt brev den 23 juli 1926:

I Örtomta kyrka, Ringås: 

s.n. Efter W . B o y : Gustaf Vasa. Gipsavgjutning.

Jäm likt nådigt brev den 13 augusti 1926:

I Länsresidenset, Örebro:

K.M. 556. T em pesta , tillskr.: Sjöstycke, 
s.n. O k änd : Helig familj.
K.M. 863. T em pestino , tillskr.: Landskap med figurer. 
C.XV. 454 b. G. L undrergs skola: Damporträtt.
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N.M.Kss. 41, 44, 45/1924. Vasgarnityr, Delft 1700-talets mitt.
C.XV. 662, 663. Vaser, 1 par, med m alakitgrön glasyr. Kina 

1700-talet.
N.M.Kss. 12,1 Garnityr bestående av pendyl och kandelabrar. 
13, 14/1926 I F ranskt arbete 1820-talet.
N.M.Kss. 444, 445. Vaser av porfyr, 1 par.

Jäm likt nådigt brev den 20 augusti 1926:

I Länsresidenset, Linköping:

N.M. 1212. K iö r b o e , C. F r .: Konung Karl XV till häst.

Jäm likt nådigt brev den 22 oktober 1926:

Hos Svenska Beskickningen, Washington:

c .x v . 329. P asch, Ulrika : Gustaf Vasa.
» 330. » » Erik XIV.
» 331. » » Johan III.
» 332. » » Sigismund.
» 333. » » Carl IX.
» 334. » » Gustaf II Adolf.
» 335. » » Christina.
» 336. » » Carl X Gustaf.
» 337. » » Carl XI.
» 338. » » Carl XII.
» 339. » » Ulrika Eleonora.
» 340. » » Fredrik I.
» 341. » » Adolf Fredrik.
» 342. » » Lovisa Ulrika.
» 343. » » Gustaf III såsom barn.
» 344. » » Carl XIII »

Hos Svenska Beskickningen, Köpenhamn:

c .x v . 27. B e r g er , Jon. Chr .: Utsikt över Bäckask

Hos Domkapitlet, Luleå:

K.M. 48. Efter D o m e n ic h in o : Johannes på Patmos.
» 457. » R u b e n s : Yttersta domen.

N.M. 54. » Ca r r a c c i: Kvinnorna vid Kristi grav.
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K.M. 30. 
» 321
» 54.
» 1140. 
» 55.
» 57.

N.M. 502. 
» 825.
» 25.

Drh. 64. 
Grh. 1390. 
Drh. 13. 
K.M. 1306. 
N.M. Bih. 

» 2415. 
» 277.

Grh. 312.

L u t i , B e n .: Ceres.
» » Flicka med blomsterkorg.

Nic. P o u ssin s  skola: Italienskt landskap. 
van B l o e m en , P.: Boskapsstycke.
Efter D a v . T e n i e r s : Dryckeslag av bönder.

» » » » » » 
van  d e r  L i n d e : Monte Aventino i Rom.
Nic. P o u ssin s  skola: Landskap med flykten till Egypten. 
B e n if ia l o , M.: Kristus uppenbarar sig för en av lär

jungarna.
N ic . P o u ssin s  art.: Landskap. I förgrunden två figurer, 
v. K r a f f t , D a v i d : Karl XII som barn med systrar. 
H il l e s t r ö m , P e r : Folklivsbild från Vingåker.

» » » » Lappland.
19. L u n d g r e n , E g r o n : Biblioteket i Siena.

P alm , G. W.: Villa Borghese.
M e u l e n e r , P.: Slaget vid Nördlingen 1634.
B jö rck , J a c o b : Hertig Fredrik Adolf.

I Lunds Universitets Konsthistoriska Museum:

H os Svenska B esk ick n in gen , R om :

N.M. 2053. 
» 2450.
» 1234.
» 1171.
» 2145.
» 2069.

F a g e r l in , F.: Interiör.
L a g e r str ö m , G.: En dikt.
D ’U nck er , C. H. L.: Tiggarflicka. 
N o r d g r e n , A x e l : Västkustlandskap. 
Ka l l e n b e r g , A.: Landskap.
T ö r n å , O.: Landskap.

Jäm lik t nådigt brev den 3 december 1926:

I Länsresidenset, Malmö:

N.M. 215.
» 15.

K.M. 542. 
N.M. 794. 
Grh. 1307. 
G.XV. 285. 
Grh. 14. 
G.XV. 411.

O känd i t a l .: Naken mansfigur bärande gosse. 
Caravaggios  skola: Johannes Döparen.
D u g h e t : Landskap.
M o nno ye r  : Blomsterstycke.
Efter W u c h t e r s : Karl X Gustaf.
S t en bo ck , M a g n u s : Två tuppar och en höna. 
K och , D a v i d : Fredrik I.
T e g n e r , G. M.: Kronborgs slott den 10 juni 1860.
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Grh. 118. 
» 1108. 

N.M. 521. 
Drh. 531.

I Länsresidenset, Kalmar.

O k ä n d : Elisabet Henrietta av Hessen-Cassel.
» Sofia Charlotta av Hannover.

VAN DER Meyren , J an: Landskap med bondfolk. 
O k ä n d : Danae med guldregnet.

Hos Kungl. Väg- & Vattenhyggnadsstyrelsen, Stockholm:

N.M. 1929. 
s. n.

Grh. 820. 
N.M. 271. 
K.M. 760. 
Förr. 271.

» 272.
N.M. 1105. 
Förr. 247. 
K.M. 525.

» 787.
N.M. 1791.

N.M. 1793.

A rborelius , O.: Svensk björkhage.
E zdorf , J. C. M.: Fågelö.

Hos Svenska Beskickningen, Berlin:

P asch d . ä ., L.: Drottning Maria Eleonora. 
Grooth , J. F.: Upphängt vilt.
R osa , Sa lvator: Djurstycke.
P otnyl, H.: Det inre av ett kastell.

» Grönsaksförsälj erska.
O u d r y , J. B., efter: Lejonhuvud.
O k ä n d : Tobias botar sin fars blindhet. 
L uti, B., tillskr.: Lärjungarna i Emaus. 
L ocatelli, P., tillskr.: Landskap. 
ö r er lä n d er , A. A.: Bonde med ko.
O k ä n d : Landskap med bondfolk, 
v. E verdingen , Ge s a r : Lukretia.

Hos Kungl. Skolöverstyrelsen, Stockholm:

Förr. 310. 
N.M. 1226. 
Förr. 270. 
N.M. 1273.

» 968.
C.XV. 450. 

» 443.

F lodman, K.: Som marlandskap.
N ordenberg , B.: Dalbarn till säters.
W inge, Ha n n a : Anders och Brita.
Munthe , L ud v ig: Vinterlandskap.
H örberg, P e r : Saul smörjes till konung. 
L indhberg , P., kopia a v : Lektionen.

» » » (eft. W estin): Bönen.

Hos Kungl. Justitiedepartementet, Stockholm:

N.M. 846. Mola, J. B.: Landskap; grotta, S:t Hieronym us och 
två änglar.

K.M. 549. Calvaert , D.: Landskap med figurer.
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H os G eneralstaben, Stockholm :

G.XV. 25. 
» 451.
» 3 .

239. 
» 240.
» 242.

N.M. 278. 
» 2080.

B erger , J. G.: Holländska väderkvarnar.
L indhberg , P.: Utsikt över Marieberg vid Mälaren. 
Ankarcrona, H. A.: Vinterlandskap med vandrande 

dalfolk.
Sandberg , J. G.: General Greve M. F. F. Björnstierna. 

» » J. P. Lefrén.
» Generalmajor Carl Hård.

Meulener , P.: Slaget vid Nördlingen 1634. 
Andersson , O. L.: Tilly förföljd av Långe Frits.

N.M. 1044.

» 813.
K.M. 944.

» 896.
N.M. 428.

Hos Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm:

B eerstraaten , J. A.: Hamnstycke, motiv från Ve
nedig.

P oussins skola: Utsikt över Sibyllatemplet i Tivoli. 
L orrain , Cl .: Campo Vaccino, Rom.

» Byggnader.
F lemael, B.: Paris sårar Akilles i hälen.

Hos Svenska Beskickningen, London:

N.M.Kss. 63/1886. Tennskål.
C.XV. 209. Sandberg , J. G.: Jenny Lind.

Hos Knngl. Ecklesiastikdepartementet, Stockholm:

B.S. 1368, 1369. Två vaser i trumpetform. Dekor i blått, järn- 
rött, guld.

G.XV. till. 279. Urna med lock. Bleu poudré med gulddekor. 
Kina 1700-talet.

Hos Flygstyrelsen, Stockholm: 

N.M. 1252. A rbo , P. N.: Valkyrian.

Hos Domkapitlet, Luleå: 

K.M. 635. Efter Ru b e n s: Nattvarden.

Jäm lik t nådigt brev den 17 december 1926:

Hos Arméförvaltningens Civila Departement:

N.M. 1403. L undberg , R.: På högvakten.
» 1857. H agborg, Aug.: Fiskargubbe.



H os D om änstyrelsen , Stockholm

N.M. 1651. Rosenberg , E dv.: Vinternatt.

N.M. 1508. 
» 319. 
» 386.

I Länsresidenset, Karlstad:

E kström, P.: Västkustlandskap. 
B erchems skola: Landskap med figurer. 
Cuijp , I., tillskr.: Park med figurer.

K.M. 189.
I Länsresidenset, Malmö:

P. V eroneses  skola: Kristi omskärelse.

N.M. 1228. 
» 1421.

614. 
» 14.

. » 685. 
» 328.

I Utrikesministerhotellet, Stockholm:
P ilo, C. G.: Skomakarfamilj.
Martin , E l ia s : Ebenisterna.
Efter Ru b e n s : Jesusbarnets trolovning. 
Caravaggios skola: David. 
V ogelsanck: Landskap.
B loemaert, A.: Neptuns triumf.

s.n.
I Länsresidenset, Kalmar: 

O känd ital .: Orfeus spelar för djuren.

K.M. 375. 
» 345.

Hos Flygstyrelsen, Stockholm:

Rosa, Salv a tor : Dekorativt landskap. 
O känd ital .: Grotta med gravvårdar.

Hos Svenska Beskickningen, Köpenhamn:

N.M. Gr. Dep.
2/1926. P aul P ontius eft. v. D yck: Gustaf II Adolf.
3/1926. M. L a s n e : Drottning Kristina.
4/1926. Je r . F alck: Karl X Gustaf.
5/l926. E d e l i n c k : Ulrika Eleonora d. ä .

6/1926. P. V i e l : Gustaf III.
7/1926. P. M. A l ix : Karl XIV Johan.
8/1926. P ieter  v . Gu n s t : Karl XII.

Hos Socialstyrelsen, Stockholm:

N.M. 1668. B laire-Bruce, W.: När m istralvinden blåser
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Hos Arbetsrådet, Stockholm:

N.M. K. hj. 88 A. H edberg , E r ik : Vårnatt.

Jäm lik t nådigt brev den 23 december 1926.

Hos Kungl. Skolöverstyrelsen, Stockholm: 

N.M. 1440. Malmström, J. A.: Skvallerbyttan.

T illfä llig a  u tlån in gar.

Till Konstnärshuset, Stockholm, för m innesutställning: J. Lunde- 
gård: W adm öllan, Örtofta, Skåne; till Konstmuseet, Göteborg: ett 
antal handteckningar av W atteau; till Kungl. Akademien för de 
fria konsterna: Höckert-arbeten; till W hitechapel Art Gallery, Lon
don: 3 oljemålningar, 1 akvarell och 1 blyertsteckning för utställ
ning av m odern svensk konst; till Föreningen för fransk konst: 4 
oljem ålningar av Gauguin; till Konstmuseet, Göteborg: 16 blad en
gelsk och am erikansk grafik; till Staatliche Gemäldegallerie, Dres
den: Isaak Grünewald: Negerkocken; till Konstföreningen för u t
ställning i Konstnärshuset: Hans Heyerdahl: Högsommar; till Röhs- 
ska Konstslöjdsmuséet, Göteborg; 16 handteckningar av Chr. och 
Gust. P recht; till 5:te svenska kulturm ässan i Kalmar: 56 porträtt 
från Vasa-tiden, 11 arbeten av Per Ekström , 26 arbeten av Nils 
Kreuger, 20 konstverk över Borgholms och Kalmar slott; till Zür
cher Kunstgesellschaft, Zürich: 17 handteckningar av J. H. Füssli; 
till Malmö Ljustrycksanstalt för reproducering: 3 föremål konst
hantverk; till Kunstnersforbundet, Oslo: Jean Heiberg: Konstnä
rens hustru och barn; till Strängnäs Gymnasium med anledning 
av 300-årsjubileum: 6 porträtt, 6 handteckningar med motiv från 
Strängnäs; till Sveriges Allmänna Konstförening: 9 arbeten av I. 
Arosenius; till Svenska Kommittén för Konsthantverksutställnin- 
gen i Köpenhamn 1926: 1 knypplad spets; till Liljevalchs Konst
hall: John Broberg: Självporträtt; till Bestyrelsen tor Svenska 
Konstindustriutställningen i New York, Chikago, Minneapolis 1927: 
3 föremål konsthantverk; till Kunstforeningen, Köpenhamn: E inar 
Nielsen: Ellen Key.



Å ter ta g n a  d ep o sitio n er .
Från Härnösands Läroverks Museum: 

N.M. 1651. Rosenberg , E dv.: Vinternatt.

89

N.M.
Från Riksdagshuset, Stockholm:

Bih. 377. Sjöberg , Ax e l : M ånskenslandskap.
1951. Arborelius , O.: Vinterbild.
1957. T rägårdh, G.: Får i ladugård.
1958. E kström, P e r : Fransk t landskap.
1962. H olmström, O.: Visby stadsm ur.
1968. H olbö, Kr is t e n : Sommarafton.
1970. T hegerström , R ob .: Damen.
1971. » » Landskap med ovädersmoln.*
1972. » » Som marlandskap, motiv från

Djursholm.
1973. W ahlberg , Ali r .: Landskap med m ånsken, motiv fr.

Ronneby.
1974. » » Vid havsstranden.
1981. L indström , F r .: Visby stadsmur.
1982. » » Visby.
1986. Charles , J am es: Bypolitikern.
1987. P oole, P a u l : Cordelias död.
1989. P eter sen , E l ia s : Lampljus.
1994. W ilhelmson , Carl : Väderkvarnen.

430. F loris F r a n s : Havsgudarnas högtid.
1960. Kreuger , N i l s : Vårafton.
1963. v. Saltza , C. F.: Stilleben.
1979. W ilhelmson, Ca r l : Två flickor.
1991. P ed er sen , V iggo: Bondgård under Håkullen.
1955. Jansson , E u g e n e : Riddarfjärden.
1747. Smith, W.: Marknad.

Från Överkommendantens Expedition, Stockholm : 

N.M. 2031. H als, D irk: Sällskap i det fria.

Från Statsministerns Ämbetslokal, Stockholm:

N.M. 666. van V een , O t t o : Allegori över ungdomens frestelser.
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Från Umeå Museum, Umeå: 

N.M. 1949. L i l j e f o r s , B r u n o : Havstrutar.

Från Länsresidenset, Karlstad:

N.M. 939. B o k lu n d , J. C.: Gårdsinteriör med tyrolerskytta

Från Utrikesministerliotellet, Stockholm:

K.M. 1306. H il l e s t r ö m , P e r : Folklivsbild från Vingåker. 
Drh. 13. » » » » Lappland.

Från Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm:

Tillfälligt för fotografering:
K.M. 1309. H il l e s t r ö m , P e r : Allmogeinteriör.

«

F örfly ttn in gar.
Från Gripsholm till Nationalmuseum:

För fotografering:

Grh. 1880. Gaulli : Porträtt av påven Alexander VII.
» 288. O känd : Karl Em anuel Viktor III av Sardinien.
» 289. » Polyxena Kristina av Hessen-Rheinfals.
» 290. » Viktor Amadeus II av Sardinien.
» 291. » Anna Maria av Orléans.

För kopiering:

Grh. 1212. O känd : Drottning Elisabet av England.
Karl Knutsson Bonde, trästatyett.

» 1061. P. Krafft d . ä .: C. M. Bellman.

F ör restaurering :

Grh. 31. Elisabet av Swartzburg.
» 35. Anna Maria, prinsessa av Mecklenburg.
» 46. Sofia Augusta av Schleswig-Holstein.
» 64. Maria Amalia.
» 75. Lucx: Eleonora av Mantua.
» 43. Kristina Magdalena av Zweibrücken-Cleberg.
» 176. Johan Terser us.
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Nationalmusei årsbok 1926, åttonde årgången, redigerad av am a
nuensen Kjellberg, innehåller uppsatser ay mig, ay professorerna 
Romdahl och Lindblom, ay direktören för Museum fur Kunst und 
Gewerbe i Hamburg, M. Sauerlandt och ay intendenten Hoppe samt 
Krönika från 1 januari 1925 till 30 juni 1926 med redogörelser 
för de olika ay delningarnas yiktigare föryäry under näm nda tid.

Nationalmusei utställningskataloger :
N:r 21 Utställning av modern am erikansk grafik, 10—30 april 

1926 redigerad av am anuensen W engström.
N:r 22 Femte svenska kulturm ässan i Kalmar 12— 16 juni 1926 

redigerad ay intendenten Strömbom.
N:r 23 Utställning omfattande arbeten ay Augustin Ehrensvärd 

och Carl August Ehrensvärd 1926— 1927 utarbetad ay intendenten 
Hoppe och am anuensen Uggla.

Tjänstemännen ha under året offentliggjort:

Ga u f f i n , A x e l : Ur Nationalmusei arkiv. Utdrag ur Bengt Nor
denbergs självbiografi. Nationalmusei årsbok 1926.

-------: Ur Nationalmusei samlingar II. Svenska m ålningar intill tiden
omkring 1870. Urval och Text.

W e t t e r g r e n , E r i k : Arte Sueco. Katalog över utställning av mo
dern svensk konst i Buenos Aires, jäm te konsthistoriska 
inledning samt konstnär sbiografier. 22 sidor.

------- : S\veden’s royal archeologist (H. K. H. Kronprinsen) i den
am erikanska tidskriften Art and Archeology. Vol. XXI. 
Number 6, June 1926.

-------: Internationella konstindustriutställningen i Paris 1925. Al
m anack för Alla 1926, sid. 161— 167.

----- - :  Fem märkliga Stoekholmsbilder överlämnade till National
museum. Vårt Hem 1926.

-------: Artiklar om konst och teater i Göteborgs Handels- & Sjö
fartstidning.

-------: Avdelningen för konsthantverk. Nationalmusei årsbok 1926.
Krönikan.

Strömbom , S i x t e n : A swedish sculptor. International Studio 
1926.

-------: Slottssamlingarna. Nationalmusei årsbok 1926. Krönikan.
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S trömbom , S i x t e n : Nationalmusei utställningskatalog n:r 22.
H o p p e , R a g n a r : Paul Gauguin och hans m ålningar i National

museum  och andra nordiska samlingar. Nationalmusei 
årsbok 1926.

— : Nationalmusei utställningskatalog n:r 23.
------- : Handteckningssamlingen, Gravyrsamlingen och Planschverks-

samlingen. Nationalmusei årsbok 1926. Krönikan.
------- : Artiklar i Studiekamraten.
------- : Konstkritik och litteraturanm älningar i Socialdemokraten

och Sydsvenska Dagbladet.
W å h l i n , Ka r l : Utgivit Ord och  Bild 35:te årg.
S jö bl o m , A x e l : Målningssamlingen. Nationalmusei årsbok 1926. 

Krönikan.
------- : Redigerat Konsthistoriska sällskapets publikation 1925.
W e n g st r ö m , Gu n n a r : Ivar Arosenius’ M innesutställning. Inled

ning till Sveriges Allm. Konstförenings utställningskata
log, sept. 1926 (även på norska och finska).

— — : Artiklarna K. Bergquist, K. J. Billmark, Fr. Boye i Svenskt
biografiskt lexikon.

— — : Artiklar i Stockholms-Tidningen.
K je l l b e r g , E r n s t : Studien zu den attischen Reliefs des V. Ja h r

hunderts. Akademisk avhandling, ventilerad i Lund 1926.
------- : Antiksamlingen och Skulptursamlingen. Nationalmusei års

bok 1926. Krönikan.
-------: Artiklar i Svenska Dagbladet.
S ta veno  w, Å k e : En arkitektkonkurrens i Stockholm 1736. Sam

fundet S:t Eriks årsbok 1926.
-------: Chr. Conr. Hunger och några anteckningar till den keram iska

industrien i Sverige under 1700-talet. Svensk Nyttokonst 
1926.

------- : Nyare svenskt silver. Sv. slöjdföreningens tidskrift 1926.
------- : Skyltar och skyltkultur. Tidskrift för Hembygdsvård 1926.
U ggla , E v a l d : Medarbetat i Nationalmusei utställningskataloger 

n:r 22 och 23.

N ation a lm u sei näm nd

har under året haft 13 samm anträden.
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S tatsin k öp  av  le v a n d e  sv en sk a  k o n stn ä rers  arbeten .

Jäm likt stadgarna för Nationalmuseum den 31 december 1921 
hava följande underdåniga förslag ang. inköp blivit till Eders 
Kungl. Maj:t ingivna. Därvid har sedan den 15 oktober intenden
ten Hoppe i stället för föreståndaren för avdelningen för skulptur 
och måleri sam rått med mig.

A. För Skulptur samling en.

Den 18 juni.
T a u b e , A s t r i d : Barnporträtt. Brons, pris kr. 600.

Den 2 juli.
M i l l e s , Ca r l : Älgen. Brons, pris kr. 5,000.

B. För Målning ssamling en.
Den 18 juni.

B e r t e l -N o r d st r ö m , E.: Efter regnet. Oljemålning, pris kr. 1,500. 
Å b er g , Ma r t i n : Strandmotiv. Oljemålning, pris kr. 1,200.

Den 2 juli.
D ahlskog , E w a l d : Röd fläta. Oljemålning, pris kr. 1,500. 
H u l l g r e n , O s c a r : Strand vid Rimini. Oljemålning, pris kr. 500. 
K r e u g e r , N i l s : Fransk bygata med hästar. Oljemålning 1885, 

pris kronor 2,000.
P ercy , A r t h u r  C:s o n : Feber. Oljemålning, pris kr. 900.

Den 18 november 1926.
K y lber g , Ca r l : Skörd. Oljemålning, pris kr. 450.
B yd , Ca r l : Kyrkoby. Oljemålning, pris kr. 800.
S im o nsso n , B i r g e r : Spegeln. Oljemålning, pris kr. 3,000. 
N il ss o n , A x e l : Vinter, Smedsudden. Oljemålning, pris kr. 3,500. 
S v e n s s o n , Gu n n a r : Landskap från Frankrike. Oljemålning, pris 

kr. 800.

C. För Handtecknings- och Gravyr samling en.

Den 18 juni.
T a u b e , E w e r t : Ramberget. Svartkrita, pris kr. 75.
-------: Inloppet till Göteborg. Svartkrita, pris kr. 75.

7
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T aube , E w e r t : Land i sikte (Fredrikshamn). Blyerts, pris kr. 75. 
A drian-N ilsson , Gö st a : Herr Peder och Valfred. Gouache.
-------: O rnerat textblad till samma. Pennteckning, pris tillsam 

mans kr. 350.
— — : Riddarsagor. Vinjett. Tusch, pris kr. 25.

Den 21 juni.
Magnus-Lagercrantz, S i r i : Blommorna av P. D. Atterbom. T rä

snitt 1924, pris kr. 150.
H allström , E ric: Utsikt över Stockholm från Mariaberget. Akva

rell, pris kr. 300.
J ohansson-T hor , E mil: Vinter. Sireköpinge gård. Etsning.
— — : Hönsinge by. Torrnål.
------- : Bygata. Etsning.
— — : Torp. Torrnål.
------- : Slättbild. Torrnål, pris tillsamm ans kr. 220.

Den 2 juli.
N ilsson , Ax e l : Smedsudden. Litografi, pris kr. 25.
P alm, T o r s t e n : Plagen i La Rochelle. Litografi, pris kr. 15. 
F r idell , Ax e l : Bron mellan Skepps- och Kastellholmarna. Torrnål. 
--------: Stadshuset från Riddarhuskajen. Etsning. Provtryck.
— — ; Gamla staden och Strömsholmen. Etsning,
------- : Stadshuset och Vasabron. Etsning.
------- : F rån  Strömsholmen. Etsning.
-------: Porträtt av direktör Th. Laurin. Torrnål, pris tillsamm ans

kr. 300.
------- : Dam porträtt. Torrnål, pris kr. 10.
Ö r b o , Ka r l : Lappgossar med båt. Etsning, pris kr. 10.
Å slund , Acke: Hamnbild från La Palma. Etsning, pris kr. 10. 
T ägtström, D a v id : Läsande dam. Etsning, pris kr. 10.
Sah lén , A r t h u r : Stockholm i exteriör II. 5 träsnitt i portfölj, pris 

kr. 50.
Magnusson , Gustaf . # Dragspel. Torrnål, pris kr. 10.
H o fsten , A.: Dam porträtt. Rödkrita, pris kr. 300.
H e n n in g , Ge r i i a r d : Komposition. Blyerts, pris kr. 50.

Den 24 augusti.
Stallarholm, U n o : Liljeholmsbron. Etsning, pris kr. 50.
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Stallarholm, U n o : Från  Strandvägen, Stockholm. Etsning, pris 
kr. 30.

25.
Etsning,

Etsning, pris kr. o.

-------: Capo di Sorrento. Etsning, pris kr. 30.
E ngström, Al b e r t : Johan Söderman, filosofen. Etsning, pris kr. 25. 
-------: Tagore. Etsning, pris kr. 25.
— — : Sälutkikstallen, Gotska Sandön. Etsning, pris kr 
 : Skepparn på »Primus», Gotska Sandön i sikte.

pris kr. 25.
Knud Rasmussen. Etsning, pris kr. 25.
Jean Sibelius. » »
Gotska Sandön. » »
Vrakspillror. » »
Gotska Sandön 1922. » »
Tallar vid St. Anna, Gotska Sandön.
Knäckta furor. »
Havsörnbo. »
John Möllersvärd, jägare och författare. »
Furstens livjägare, Moskva 1923. »
Från Tschajnaja vid Chitrio Rinok, Moskva 1923. 

pris kr. 25.
-------: Petter i Äspholmen. Etsning, pris kr. 25.
S allberg, Ha r a l d : Vägen till byn, Möja 1925. Etsning på ja 

panskt papper, pris kr. 25.
— — : Eglise St. Nicolas du Cliardonnet, Paris. Del. 1920, skulp.

1925. Etsning, pris kr. 30.
-------: Självporträtt. Etsning, pris kr. 10.
-------: F rån Mont Martre, Paris. Etsning, pris kr. 10.
-------: Sacré-Goeur. Etsning, pris kr. 25.
------ : Utsikt från Mariahissen. Etsning, pris kr. 30.
-------: St Nicolai. Mezzotint, pris kr. 20.
F ridell , Ax e l : Vid vägskälet. Akvarell, pris kr. 75.

Flickan och pelargonian. Torrnål, pris kr. 25.
Herrporträtt. » »
Gunnar Ruda. » »
Porträtt. » »

Etsning,

Carlberg , H ug o : Kyrkfolk. Akvarell, pris kr. 25.
— — : F rån  Condeville. Kritor, pris kr. 25.
D amm, B e r t il : Hälsingelandskap 1925. Kritor, akvarell, pris kr. 100.
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D amm, B e r t il : Sågverksarbetare 1924. Krita, pris kr. 300.
-------Järfsöstintan, studiehuvud 1926. Brun krita, pris kr. 100.
F or ssell , V ic tor : Gård. Pastell, pris kr. 75.
B örje , Gid e o n : Sittande italienska. Blyerts, pris kr. 40.
-------: Landskap, italiensk lantgård med olivplantering. Blyerts,

pris kr. 50.
L innquist , H ild in g: Kvinna i halvliggande ställning. Blyerts, pris 

kr. 20.
-------: Sittande kvinna i veckrik klädning. Pris kr. 20.
N ilsson , Ax e l : Getherde. Akvarell och blyerts, pris kr. 50.
-------: Porträtthuvud av getherde. Akvarell och blyerts, pris kr. 75.
------- : Riva degli Schiavoni, Venedig 1924. Blyerts, pris kr. 60.
N ilsson , V e r a :- Flickunge med tumme i m unnen. Blyerts, pris 

kr. 100.
-------: Barnstudie. Blyerts, pris kr. 100.
P alm, T o r st e n : La Rochelle. Blå och röd krita, pris kr. 40.
------- : Moret sur Loing. Svartkrita, pris kr. 30.
--------: Flodlandskap. Svartkrita, pris kr. 35.
Ryd , Ca r l : Två flickor. Svartkrita, pris kr. 35.
-------: Kvinnohuvud. Svartkrita, pris kr. 25.
S köld, O t t e : 28 skissboksblad. Pris kr. 200.
Isander , Gu s t a f : Kungl. Slottet, Stockholm. Torrnål, pris kr. 200. 
B erg , Y n g v e : 5 illustrationer till Fredm ans epistlar. Blyerts.
-------: 1 illustration till samma. Sepia.
-------: 14 illustrationer till Ovidius’ Ars amatoria.
— — : Sepia och tusch.
------- : 2 vinjetter. Tusch.
-------: Figurkomposition. Blyerts och tusch.
-------: Svante Nilsson som Bellmansfigur. Tusch.
------- : Skissboksblad, Capri 1922. Blyerts, pris tillsamm ans kr. 300.
Carlson-Bredrerg , Min a : Modersglädje. Akvarell, pris kr. 20. 
------- : 4 porträttstudier. Blyerts, pris kr. 40.
L innquist , H ild in g: 6 studier till »Torget i fransk småstad». Se

pia eller blyerts, pris kr. 125.

D. För Konsthantverkssamlingen.

D ahlskog, E w a l d : 4 st. dörrfyllningar, repliker av d:o, som ut
förts för Stockholms Konserthus. Intarsia, pris kr. 300.
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T jän stem än n en

(semester, tjänstledighet, vikariat samt inträdda förändringar).

Överintendenten Gauffin har åtnjutit 45 dagars semester sam t tjänst
ledighet för utrikes studieresa under 8 dagar.

Intendenten Wettergren har åtnjutit 45 dagars semester. Han har 
under 23 dagar upprätthållit tjänsten som överintendent.

Intendenten Strömbom har åtnjutit 35 dagars semester, 31 dagars 
tjänstledighet för sjukdom och 21 dagars tjänstledighet med bibe
hållen lön för konststudier i utlandet.

Intendenten Hoppe har åtnjutit 45 dagars semester sam t tjänst
ledighet för sjukdom x/ i—3% . Han har under 26 dagar upprätt
hållit befattningen som överintendent.

Intendenten Siren utnäm ndes på m itt förslag av Eders Kungl. 
Maj:t till denna tjänst den 15 oktober. Han har åtnjutit tjänst
ledighet till årets slut — under tiden 1/i 2 31/12 med bibehållen lön
— för förberedande av förvärv till museets italienska samling.

Konservator Jaensson har tjänstgjort för utdelande av frikort och 
kopieringstillåtelser under januari—april alla dagar utom måndagar 
en timme (fredagar två timmar), m aj—augusti en dag i veckan två 
tim m ar samt september—december tre dagar i veckan, därav en 
dag två timmar.

Amanuensen Wåhlin har tjänstgjort som bibliotekarie 3 dagar i 
veckan. Han har åtnjutit 30 dagars semester.

Amanuensen Kumlien har tjänstgjort i målningssamlingen. Han 
har åtnjutit 14 dagars semester samt tjänstledighet under 135 dagar. 
Han har under 4 dagar förestått skulptur- och målningssamlingen.

Amanuensen Sjöblom har under vakanstiden samt under inten
denten Siréns tjänstledighet förestått avdelningen för skulptur ocli 
måleri. Han har åtnjutit 30 dagars semester.

Amanuensen Weng ström har tjänstgjort i handtecknings- och gra- 
vyrsamlingen 6 dagar i veckan. Han har under 208 dagar före
stått näm nda avdelning samt åtnjutit 30 dagars semester.

Amanuensen Kjellberg har tjänstgjort i fornsaks- och skulptur
samlingen samt som sekreterare 3 dagar i veckan, se p te m b e r-  
december 6 dagar i veckän. Han har åtnjutit 30 dagars semester 
sam t lika lång tjänstledighet med bibehållen lön för studieresa i 
utlandet.

8
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Amanuensen Gunne har tjänstgjort i målningssamlingen samt i 
avdelningen för konsthantverk. Han har åtnjutit 5 dagars semester 
sam t tjänstledighet för studier i utlandet under 72 dagar. Han har 
förestått skulptur- och målningssamlingen under 21 dagar. Han 
har tjänstgjort som sekreterare i Bestyrelsen för den svenska konst
industriutställningen i New York, Chikago och Detroit 1927.

Amanuensen Stavenow har tjänstgjort vid avdelningen för konst
hantverk 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 dagars semester 
sam t tjänstledighet för vetenskapligt arbete under 85 dagar. Han 
har förestått näm nda avdelning under 58 dagar.

Amanuensen Uggla har tjänstgjort vid avdelningen för slottssam- 
lingar och depositioner 3 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 
dagars semester. Han har under sammanlagt 87 dagar förestått 
näm nda avdelning.

Fröken G. Looström har tjänstgjort som museets kam rer 6 dagar 
i veckan. Hon har åtnjutit semester i 24 dagar samt tjänstledighet 
för sjukdom  i 106 dagar. Som hennes vikarie har tjänstgjort 
fröken E. Fischer.

Fröken E. von Horn har tjänstgjort som skrivbiträde 6 dagar i 
veckan.

Fröken E. Fischer har tjänstgjort som skrivbiträde vid avdelnin
gen för Slottssamlingar och depositioner med halvtidstjänst samt 
under kam rerarens sjukdom upprätthållit dennas befattning.

Fru S. Edlund har tjänstgjort som biträde i biblioteket och där
för uppburit arvode från anslaget till extra befattningshavare.

F. intendenten G. Göthe har dagligen biträtt i biblioteket vid ar
betena för urklippssamlingen.

Fil. lic. N. G. Wollin har biträtt vid arbetena i handtecknings- 
och gravyravdelningen samt i avdelningen för konsthantverk jan .— 
jun i 3 dagar i veckan samt sept.—dec. 2 dagar i veckan. Han 
har härför uppburit arvode från anslaget till extra befattnings
havare.

Förste marinläkaren K, Axel Widstrand har från början av sept. 
dagligen tjänstgjort i gravyrsalen utan någon ersättning.

T jänsteresor.
Överintendent Gauffin har företagit tjänsteresor till Karlstad 9— 

10/1, 23—25/1, Örebro l l / l ,  Kalmar 21—22/1, 11— 17/6, Malmö,
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Lund och Kristianstad 9— 13/2, Helsingfors 6— 13/3, lSödertälje 
25/3, Drottningholm 5/4, Jönköping 9— 10/6, Helsingborg 3—6/6, 
2—4/7, Köpenhamn 3—7/9, 14— 17/11, Gripsholm 6/10, Strömsholm 
12/l0, Läckö och Mariestad 18—20/l0, Göteborg 24—27/10.

Intendent Wettergren har företagit tjänsteresor till Ericsberg 5—6/2, 
Oslo 23—28/3, Malmö 3—6/9, 2—3 /l l ,  Göteborg 7—8/9, 25—2 8 /ll ,  
Skabersjö 4—ö /ll .

Intendent Strömbom har företagit tjänsteresor till Tyskland 1—9/1, 
15/11—31/12, Kalmar 21—25/1, 21—22/2, 14^-28/4, 4— 19/5, 30/5— 
26/ö, 15— 19/10, Göteborg 17—20/2, 24—26/2, Köpenhamn 26— 
29/l samt Faaborg 8— 13/9, Norrköping 3—5/3, 7— 10/3, Hälsing
borg 12— 13/3, 1 3 /ll, Malmö 14— 16/3, 14/11, Jönköping 2—3/5, 
Gripsholm 20—23/8, Strömsholm 12/10, H ärnösand 5—7/11, Öster
sund 8—9/ I I .

Intendent Hoppe har företagit tjänsteresor till Malmö, Lund, Teste- 
rup och Löberöd 24—28/7, Stjärnorp 4/9, Lund 5/9, Hälsingborg 
6/9, Mariedal 8/9, Göteborg och Malmö 24—28/10.

Konservator Jaensson har företagit tjänsteresor till Norrköping 
5—6/5, Uppsala 16/5, Gripsholm 20/8.

Amanuensen Kumlien har företagit tjänsteresa till Uppsala 25/5.
Amanuensen Wengström har företagit tjänsteresa till Göteborg 

1—4/2, till Tyskland 19/lO— 16/lL
Amanuensen Stavenom har företagit tjänsteresor till Jönköping 1— 

13/4, Orrefors 19—22/8.
Amanuensen Uggla har företagit tjänsteresor till Karlstad 30 /l— 

l/2 , Örebro 2—8/2, 27—28/2, Umeå 18—23/3, Drottningholm l/4 , 
Jönköping 24—26/4, Ulriksdal 28/4, Hälsingborg 5— 11/5, Kalmar 
5—22/6, 25—30/6, Gripsholm 20—21/8.

F örev isn in gar .

De förevisningar och föreläsningar som sedan år 1917 för m ed
lem m ar av Arbetarnas Bildningsförbund varje söndagsförmiddag 
anordnats i museets konstsam lingar ha även detta år fortsatts.

Såsom anordnare har fungerat under våren f. intendenten Göthe 
samt under hösten intendenten Strömbom. Föreläsningarna togo 
sin början vid nyåret och pågingo till påsken samt började åter



den 7 november och fortsatte till årets slut. Föreläsningarna under 
hösten avsågo att giva en samlad översikt av m ålarkonstens u t
veckling, belyst av museets samlingar.

B esö k en
under de olika m ånaderna fördelades på söckendagar sålunda:

M å n a d Fridagar Fri kort B etalande Sum m a
F öre

v isn in g s
m ed el

J a n u a r i ............................. 1,654 301 816 2,771 408: —
F ebruari .............. 1,211 282 505 1,998 252: 50
Mars ................................. 1,763 765 627 3,155 313: 50
April ................................. 1,664 767 962 3 ,393 481: —
M aj.................................... 1,892 915 739 3,546 369: 50
Juni ...... ........ ................. 3,422 1,538 1,346 6,306 673: —
J u l i ..................................... 3,776 508 2,172 6,455 1,085: 50
A ugusti............................. 2,837 433 2,555 5 ,825 1 ,2 7 7 :5 0
Septem ber ..................... 1,852 509 1,419 3 ,780 708: 50
O ktober............................ 1,843 455 801 3,099 400: 50
November ...................... 1,697 410 609 2,716 304: 50
D ecem ber.......................... 1,119 275 428 1,822 214: —

24,730 7,158 12,978 44,866 6,488: —

Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken under sön- och 
helgdagar hava uppgått till omkring 85,000, vadan totalantalet 
besökande under år 1926 kan beräknas till i run t tal 130,000 
personer.

K o n serv er in g  och  resta u rer in g  av tav lor .

Konservator Jaensson har under år 1926 utfört konservering och 
restaurering av följande, Nationalmuseum eller de kungliga slotten 
tillhörande m ålningar:

Nationalmusei galleri: N. M. 552 Ostade, rökande bönder, 2490 
P. v. Heideken, Vadstena slott, 938 Edv. Bergli, landskap, 1463 
P. Krafft d. ä., dam porträtt, 2518 M. Collin, skomakare, 658 Ochter- 
velt, sällskap med dansande hund, 967 Höckert, lappkåta, 1355 
Höckert, slottsbranden, 2494 Cesare da Sesto, Hieronymus, 2390
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Isakson, porträtt av ung man, 1432 H. Thorell, i sorg, 2524 Börje, 
fiskeläge, 2444 Ollers, Taorm inavår, 2503 Heiberg, mor ocli harn, 
2527 E. Martin, porträttgrupp, 2521 Edelfelt, vid pianot, 1569 Ro
senberg, marskväll, 1382 Hellquist, dispyten, 1551 Kallstenius, land
skap, 1578 Smith, krogscen, 1380 Jungstedt, stenbrott, 1425 Björck, 
i ladugården, 593 Sorgh, slaktaren, 1120 J. Leyster, flöjtblåsare, 
517 Moreelse, m ansporträtt, 2349 A. van Utrecht, stilleben, 404 A. 
van Dyck, Hieronymus, 607 Rubens, Kekrops döttrar, 602 Rubens, 
putti, 606 Rubens, Simson och lejonet, 688 Ochtervelt, skäm
tande sällskap, 326 Beijeren, fiskar, 1109 I. van Ostade, interiör, 
690 Rembrandt, m unk, 550 A. Ostade, bondfamilj, 1173 van Hees, 
landskap, 513 A. van Meulen, drabbning, 514 d:o, d:o, 603 Rubens, 
Susanna, 149 Bassano, Pesaros porträtt, 1383 von Rosen, den för
lorade sonen, 1723 H. Pauli, vänner, 795 Monnoyer, dörrö ver- 
stycke, Bih. 485 Lundberg, porträtt av Boucher (pastell), s. n. Okänd 
mästare, kvinnoporträtt, 1700-talet, Drhlm 87 Roslin, Flora, 324 
Bueckelaer, fiskhandel, K. M. 751 D:o, m atvaruhandel, 325 D:o, 
kvinnor och m atvaror, K. M. 100 D:o, grönsakshandel, 550 Ostade, 
interiör av en bondstuga, 2542 Agueli, ökenlandskap, 2622 A. Jern 
berg, interiör, 2247 Norrman, landskap, 966 Hilleström, folklivs
scen, 293 D. Schultz, viltförsäljerska, förr. 275 Hackert, trädgårds- 
scen, 327 van Beijeren, fiskar, 516 Mierevelt, m ansporträtt.

Tavlor ur Nationalmusei förråd, iståndsatta för deposition: Grhlm 
1390 D. von Krafft, Karl XII med syskon som barn, N. M. 151 
Romanelli, Kristus delar brödet, N. M. 118 Moretto, Maria besöker 
Elisabeth, N. M. 107 Monaldi, landskap med figurer, N. M. 115 
Nogari, flickporträtt, N. M. 814 Dughet, bergigt landskap, N. M. 
758 Ribera, stilleben, N. M. 753 Murillo (tillskr.), tiggargosse, N. M. 
406 van Dyck, Venus begråter Adonis, N. M. förr. 273 Okänd 
konstnär, grönsakshandel, N. M. 347 F. Bol, Isak välsignar Jacob, 
N. M. 657 Terborgh, kvinna vid sin toilette, N. M. 267 W. Kool, 
vinterlandskap, N. M. 623 Ryckhaert, interiör med figurer, N. M. 
630, A. v. Schurmann, fruntim m ersporträtt, N. M. 1858 Hagborg, 
fiskare, N. M. 1816 Hj. Sandberg, slättlandskap, N. M. 1318 W. 
Lagerholm, en gammal historia, N. M. 1205 Hertzberg, sista skvät
ten, N. M. 1091 Anckarcrona, afrikanskt landskap, N. M. 1317 
Hafström, kontraband, N. M. 1209 Jernberg, lekande barn, N. M. 
1409 Flodm an, strandbild, N. M. 1573 E. Österman, porträtt av
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Edv. Rosenberg, N. M. 1247 Winge, Kraka, N. M, 1454 Engel- 
stad, Abraham och Isak, N. M. Bilí. 5 Garriera, dam porträtt, 
pastell, Grhlm 312 Per Krafft d. ä., F redrik Adolfs porträtt, Upp
sala uniy. B. 55 Velasquez (kop.), Philip IV till häst, N. M. 863 
Tem pestrino, Campagnan, N. M. Björkm. saml. 8 Okänd mäst., 
helgonbild på panneau, N. M. Bj. saml. 15 Okänd m ästare från 
1700-talet, ovalt dam porträtt, N. M. 664 Uytervael, Paris dom, 25 
st. av Björkm anska saml.: svenska 1870-talsmästares arbeten, om
spända, rengjorda och fernissade, N. M. 210 Zampieri, allegori, 
N. M. 251 Italiensk mästare, Gubbhuvud, K. M. 934 Poussins 
skola, landskap med figurer, N. M. 831 Claude Lorrain, vinter
landskap, K. M. 1087 Michelangelo (kop. efter), Adam och Eva, 
N. M. 422 Gérard David, bröllopet i Kanan, N. M. 27 P. Berettini, 
triumfvagn, C. XV 166 Benjamin Paterson, gatuvy från St. Peters
burg, G. XV 165 Benj. Paterson, gatuvy från St. Petersburg, Grhlm 
187 D. v. Krafft, Johan W ilhelm, Grhlm 118 Okänd konstnär, 
Elisabeth Henrietta, Grhlm 1108 Okänd konstnär, Sofia Charlotta, 
K. M. 556 Tempesta, sjöstycke, Drhlm 430 Okänd, pastellporträtt 
av Struensee, G. XV 454 b Okänd, pastellporträtt av okänd dam, 
Drhlm  s. n. P. Krafft d. ä.? Riksdagens öppnande, Grhlm 151 
O känd mästare, »Den förmente Engelbrekt», Grhlm 297 Schröder, 
Allegori, Grhlm 967 Okänd mästare, de la Gardie, Grhlm 1147 
Ehrenstrahl, Carl XI:s barn (allegori), Grhlm 1378 Allegori, Grhlm 
820 Okänd mästare, Maria Eleonora, Grhlm 1595 Svensk okänd 
m ästare, Cedercreutz, K. M. 457 Rubens (kop.), Yttersta domen, 
N. M. 54 Carracci, kvinnor vid Kristi grav, C. XV 27 Berger, 
Bäckaskog, K. M. 30 Ben. Luti, Geres, K. M. 321 Ben. Luti, Flicka 
m ed blomsterkorg, K. M. 12 Poussin, italienskt landskap, K. M. 
1170 P. van Bloemen, boskap, K. M. 57 D. Teniers, dryckeslag, 
K. M. 55 D:o, d:o, N. M. 502 von der Linde, Monte Aventino, 
N. M. 825 Poussin, landskap, Drhlm 64 Poussin, landskap, Grhlm 
1833 Okänd konstnär, Lorichs porträtt, N. M. Bih. 80 L. Marin, 
flickporträtt, N. M. 2415 Palm, Villa Borgheses trädgård, N. M. 
25 Benefial, Kristus och lärjungarna, Drhlm 13 Hilleström, folk
livsbild från Vingåker, K. M. 1306 Hilleström, folklivsbild från 
Lappland, N. M. 15 Caravaggios skola, Johannes Döparen, N. M. 215 
Okänd mästare, Herkules, G. XV 285 Magnus Stenbock, hönsfåg- 
lar, N. M. 794 Monnoyer, stort fruktstilleben, C. XV 411 Tegnér,
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Kronborgs slott, K. M. 542 Ökänd italiensk mästare, landskap, 
N. M. s. n. Rubens (kop.), Nattvarden, N. M. 1228 Pilo, interiör 
med figurer, N. M. 1421 Martin, bildhuggareverkstad, N. M. 856 
Mola, landskap, K. M. 549 Calvari, landskap, N. M. 1926 Arbore- 
lius, björkhage, N. M. s. n. Etzdorf, fågelstycke, N. M. förr. 810 
Flodman, landskap, C. XV 158 Nordenberg, dalbarn till säters, 
N. M. förr. 270 H. Winge, Anders och Brita, C. XV 394 Munthe, 
vinterlandskap, N. M. 968 Hörberg, Saul smörjes till konung, C. XV 
450 Lindbergh, lektionen, G. XV 453 D:o, bönen, C. XV 25 Ber
ger, väderkvarnar, C. XV 451 Lindbergh, Marieberg, C. XV 3 
Anckarcrona, vinterlandskap, C. XV 242 Sandberg, Hårds porträtt, 
C. XV 240 D:o, Osv. Lefrén, C. XV 239 D:o, Björnstjerna, N. M. 278 
Meulenaer, Slaget vid Nördlingen, N. M. 2080 Oscar Andersson, 
batalj, Grhlm 1307 W uchters, Carl X Gustaf, N. M. 1044 Beerstraa- 
ten, hamnscen, N. M. 813 Poussins skola, Tivoliutsikt, K. M. 944 
Claude Lorrain, Campo Vaccino, K. M, 896 D:o, byggnader, N. M. 
428 Flemal, Paris och Akilles, N. M. förr. 271, Portuyl, kostall, 
N. M. förr. 272 I):o, grönsaksförsäljerska, N. M. 1105 Oudry? lejon
huvud, N. M. förr. 247 Okänd mästare, Tobias, K. M. 525 Luti, 
lärjungarna i Em aus, K. M. 787 Lucatelli, landskap, N. M. 1791 
Oberländer, bonde med ko, N. M. s. n. Okänd m ästare, landskap 
med figurer, N. M. 1793 Cesar van Everdingen, Lucretia, N. M. 
2053 Fagerlin, interiör, N. M. 2450 Lagerström, dubbelporträtt, 
N. M. 1234 d’Uncker, tiggarflicka, N. M. 1171 Nordgren, västkust
landskap, N. M. 2145 Kallenberg, landskap, N. M. 2069 Törnå, 
landskap, K. M. 189 Okänd mästare, Kristi omskärelse, Grhlm 288 
Okänd mästare: Carl Em anuel Victor III av Sardinien, Grhlm 289 
Okänd mästare, Polyxena Christina, N. M. 388 B. Cuyp, figurer i 
landskap, N. M. 319 Berchems skola, landskap med figurer, N. M. 
614 Rubens (kop.), Jesusbarnets trolovning, N. M. 14 Caravaggios 
skola, David, N. M. 685 Vogelsanck, landskap, N. M. 1857 Hag 
borg, fiskargubbe, N. M. 1651 Rosenberg, vinternatt, N. M. 328 A. 
Blomaert, Amfitrites triumf, K. M. 375 Salvator Rosa, dekorativt 
landskap, K. M. 345 Okänd, grotta med gravvårdar, N. M. 1440 
Malmström, skvallerbyttan, N. M. 2568 Holländsk mästare, mans- 
porträtt, N. M. 2567 Neapolitansk mästare, m unk, N. M. 2571 
Bourdon (kop.), drottning Kristina, N. M. 2566 Hedas atelier, 
stilleben, N. M. 2565, Holländsk mästare, drabbningsscen, N. M.
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2564 Carl Loth., Diogenes, N. M. 2572 Engelsk m ästare, holländsk 
sjöstad, N. M. 2573 B. Sarro, Marin, N. M. 2569 Holländsk konst
när, m ansporträtt, N. M. 2570 -Italiensk mästare, Magdalena, N. M. 
2617 John  Sten, figurkomposition, N. M. 2042 Laureus, flicka fram 
för brasan, N. M. 1217 Laureus, flicka med ljus i fönster, N. M. 
1208 Höckert, soldat, N. M. 636 Snyders, hund med ett oxhuvud, 
N. M. 596 Rubens, Susanna och domarna.

Ur Ulriksdalssamlingen iståndsatt:
Okänd mästare, helfigursporträtt av Gustaf II Adolf.

Ur Gripsholmssamlingen iståndsatt för 1926 års riksdagsanslag:
Gripsholm num m er: 896 Kristina Sofia av Braunschweig, 897 

Johan  av Anhalt Zerbst, 899 Georg II av Hessen Darmstadt, 900 
Sofia Eleonora av Sachsen, 902 Fredrik av Hessen-Cassel, 904 
Maria Amalia, 912 August W ilhelm, 948 Biskop Terserus, 1003 
ärkebiskop Benzelius d. ä., 1004 Biskop Rydelius, 1011 kanslirådet 
von Celse, 1066 Talm annen Mattson, 1080 Maria Carolina, 1089 
August av Saltzbach, 1091 Hedvig av Holstein, 1094 Filip av Saltz- 
bach, 1095 Magdalena.

Ur Drottningholmssamlingen iståndsatt för 1926 års riksdags
anslag :

Drottningholm  num m er: 330 Ehrenstrahl, Hjortjakt, s. n. Sny
ders (kop.), vildsvinsjakt, 335 Ehrenstrahl, sovande jägare och hun
dar, 566 Ehrenstrahl, Isbjörn, Snyders (kop.), lejonjakt, 328 E hren
strahl, hund, 206 Ehrenstrahl, Karl XI, 334 Snyders, kop., björn
jakt, 539 Ehrenstrahl, d:o, 333 D:o, hund med tjäder, K. M. 472 
Cortona, Pegas, Drhm 376 Krafft, 1)., Karl XII, 377 D:o, Okänd 
fältherre, 378 D:o, Generallöjtnant Hierta, 379 I):o, Sparre, 380 
I):o, Fältm arskalken Mörner, 381 Generalmajor v. Essen, 382, D.o, 
Generallöjtnant Armfelt, 383 Generalmajor Ekehlad, 384 General
löjtnant de la Barre, 385 D:o, Fältm arskalken Rehnschöld, 386 
D:o, Generalmajor Bechern, 387 D:o, Generallöjtnant de la Gardie, 
388 D:o, Generallöjtnant Schantz, 389 D:o, Okänd fältherre, 390 
D:o, Strömfelt, 391 D:o, Amiral W achtmeister, 392 D:o, General 
Hård, 393 D:o, Amiral Sparre, 394 D:o, Generalmajor Horn, Iv. M. 
166 Bassano, figurkomposition, K. M. 167 D:o, d:o.

Gripsholms- och Drottningholm stavlorna skola senast den 1 juli 
1927 i färdigrestaurerat skick vara åter på sina platser.
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S tu d ier  och  k o p ier in g .

Fritt tillträde till samlingarna har under år 192(5 beviljats 690 
personer, varav 359 m än och 331 kvinnor.

Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1
1925 1924 1923 1922 1921

M än ........... ....................................................... 406 417 380 338 297
K v in n o r............................................................ 357 374 279 282 252

Tillsam m ans 763 791 659 620 549

Efter uppgivet ändam ål fördelades dessa för år 1926 sålunda:

Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen .......................... 40 40 80
Studier i handtecknings-och grav37rsamlingen 63 16 79

» i skulptursam lingen ........................... . 24 10 34
» och kopiering i konstslöjdssamlingen 71 161 232
» i allm änhet .................... ....................... 161 104 265

Tillsam m ans 359 331 690

De personer, som erhållit denna tillåtelse ä ro :

Män Kvinnor
|

Summa

K onstnärer och tecknare ................................. 97 62 159
Lärjungar vid Konsthögskolan .................. 81 28 109

» » övriga h ö g sk o lo r.................... 15 10 25
» » Tekniska skolan ...................... 60 118 178
» hos enskilda k o n s tn ä re r .............. 56 61 117

Yrkesidkare ........................................................ 20 27 47
Skriftställare och konstvänner.......................... 30 25 55

Tillsam m ans 359 331 690



Av ander året kopierade m ålningar komma på: 
a) italiensk-spanska skolan............... ... 4 kopior efter 4 konstverk
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b) nederländsk-tyska » ........ ....... 18 » » 13 »
c) engelska » ........ ..........  1 » » 1 »
d) franska » ........ ..........  15 » » 14 »
e) dansk-norska » ........ ........... 6 » » 6 »
f) finska » ........... 1 » » 1
g) svenska » ........ ..........  18 » » 15 »
h) m iniatyrsam lingen.................. ........... 17 » » 12 »

Tillsam m ans 80 kopior efter 66 konstverk

E k on om i. Sam m andrag' av räk en sk ap ern a  u n d er  
b u d g e tå re t 1925—26.

Katalogmedel ha under budgetåret 1925—26 influtit med sam 
m anlagt Kr. 2,286: 78 vid försäljning av:

Lilla svenska Målningskatalogen ......................................  Kr. 1,554: —
Skulpturkatalogen (restupplagan) .......................................  » 44: 60
Stora Svenska (utländska m ästare).................................... » 27: —
N ytryck .......................................................................................  » 564: 16
Nationalmusei Småskrifter n:r 1 .......................................  » 18: 50
Utställningskatalog n:r 16.................................................... » 8: —
Genom bokhandeln ....................................    » 70: 52

Summa Kr. 2,286: 78

Vid fotografiförsäljningen har influtit ........................  Kr. 9,538: 45

E n s k i ld a  m ed e l:
J. S. Gieseckes Donation. Inkomster:

Hyresmedel . . . ...................................................................  Kr. 49,485: —
Räntor ................... ........................ ....................................  » * 180:41
Utdelning från Stockholms Stads Brandförsäkrings

kontor ................................................................. ............  » 280: —
Kapitalökning (avbetalning å inteckningslån).......... . » 3,218: 78

Summa Kr. 53,164: 19



Tabell över Nationalmusei allmänna medels, extra anslags och donationers
disposition under budgetåret 1925 — 1936.

Behållning i ! i 1 Behållning
till Inkomster Summa Utgifter till juli Summa

juli 1925 ! 1926

A l l m ä n n a  m e d e l :

281: 65 8,168: 90 8,450: 55 Förevisningsmedel ......................................... 7,649: 16 801: 39 8,450: 55
560: 28 9,538: 45 10,098: 73 Fotografimedel ............................................. 10,098: 73 — 10,098: 73

1,124: 50 2,286: 78 3,411: 28 Katalogmedel ..................................................j 1,492. 87 1,918: 41 3,411: 28
5,496: 62 5,806: 80 11,303: 42 Gripsholmsmedel ......................................... 5,335: 17

.

5,968: 25 11,303: 42

E x t r a  a n s la g  :

999:90 — 999: 90 Förtecknande av de av konung Carl XV
testamenterade samlingarna.................... — 999:90 999:90

192:19 192: 19 Transport av Löwenadlers samling ....... 192:19 192: 19

D o n a t i o n e r  m .  m . :

173,168: 19 55,164: 19 228,332: 38 J. S. Gieseckes Donation ............................ 48,681: 37 179,651:01 228,332: 38
15,692: 77 5,503: 99 21,196: 76 Femårsfonden.................................................. 18,000: — 3,196: 76 21,196: 76

100,000: — 4,500: — 104,500: - J. H. Scharps Donation ........ ................... 4,500: — 100,000: — 104,500: —
10,539: 17 473:62 11,012: 79 J. Lamms Prisfond ..................................... — 11,012: 79 11,012: 79
10,526:46 514:37 11,040; 83 J. Lamms Stipendiefond ............................ — 11,040: 83 11,040: 83
51,470: 25 2,619: 37 54,089: 62 Web er ska Fonden ......................................... 2,619: 37 51,470: 25 54,089: 62

759: 32 15: 96 775: 28 H. Friedländers Donation ....................  ... 735: — 40: 28 775: 28
30,000: — 1,500: — 31,500: — P. Beijers Donation ..................................... 1,500: — 30,000: — 31,500: —

30: 60 — 30: 60 Gåvomedel ...................................................... — 30: 60 30: 60
108,740: 25 — 108,740: 25 Österlinds Donation ..................................... — 108,740: 25 108,740: 25

509,582: 15 96,092: 43 605,674:58 100,611: 67 505,062:91 605,674: 58 '

111
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T abell ö v er  u tg ifter  å av N ation alm u seu m  dispo

Anslagstitelns
nummer

V e r k l ig a  u tg i f te r .  Å t to n d e  h u v u d t i t e ln .  

B . A r k i v ,  b ib l io te k  och  m u s e e r .

19 a 
19 b 
19 c

N a tio n a lm u se u m :
Nationalmuseum, förslagsanslag ........................................................ .
Målnings- och skulptursamlingarnas ökande, reservationsanslag 
Inlösen av levande svenska konstnärers arbeten, reservations

19 d
anslag..........................................................................................................

Handtecknings- och gravyrsamlingarnas ökande, reservations
anslag .........................................................................................................

19 e Samlingarnas vård och underhåll samt expenser, reservations

19 f 
19 g
19 h
20 
21

anslag ..........................................................................................................
Ökande av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag.......

1 Boksamlingen, reservationsanslag...........................................................
Utländska studieresor, reservationsanslag ........................................ .

! Etikettering av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag 
Ökning av arbetskrafterna vid avd. för depositioner och slotts- 

samlingar .................................................................................................
22
23
24

Vandringsutställningar, m. m., reservationsanslag ......................
Försäkring och transport av konstföremål, reservationsanslag... 
Konservering av handtecknings- och gravyrsamlingar inom mu

25
seet, reservationsanslag ........................................................................

Konserveringsarbeten för statens tavelsamling å Gripsholms sloth 
reservationsanslag ................................................................................

3
5 
9
6

N . D ive r se .

Extra utgifter, reservationsanslag...........................................................
Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag ...........
Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, förslagsanslag 
Tryckningskostnader, förslagsanslag......................................................

! R e s e r v a t i o n e r :

1917. VIII B. Inredning av utställningssal ................................................... ...............

Summa



>rade riksstatsanslag budgetåret 1925—1926

T i l l g å n g D i s p o s i t i o n Behållning
eller

merutgift 
å andra 

anslag än 
reserva
tions
anslag.

teserva- 
tion 

■ån före- 
ende år

Anvisat

Inkomster
för

anslaget 
(särskilda 
uppbörds

med el)

Summa
Utgifter

för
anslaget

Reserva
tion till 
nästföl- 

jande år
Summa

381: 39
154,200: — 

30,000: —
93: 05 

11,000: —
154,293: 05 
41,381: 39

155,465: 72 
41,272: 65 108: 74

155,465: 72 
41,381: 39

'1,172: 67

51: 07 25,000: — — 25,051: 07 20,695: — 4,356: 07 25,051:07 —

5: 65 6,500: — 2,490: 25 8,995: 90 8,695: 90 300: — 8,995: 90 —

238: 22 
42: 13

11,000- — 
8,000: — 
2,000: —

3,164: 89 
5,594: 37 

50: —

14,164: 89 
13,832: 59 

2,092: 13

14,164: 89 
13,379: 75 

1,995: 71
452: 84 

96:42

14,164: 89 
13,832: 59 

2,092: 13

—

— 3,500: — — 3,500: — 1,145: 37 2,354: 63 3,500: — —

902: 57 
274: 02

3,850: — 
3,000: — 
2,500: —

3,877: 47 
199: 90

3,850: — 
7,780: 04 
2,973: 92

3,850: — 
4,510: 85 
2,973: 89

3,269: 19 
—: 03

3,850: — 
7,780: 04 
2,973: 92

—

2,121: 27 2,500: — 160: — 4,781: 27 4,761: 15 20: 12 4,781: 27 —

— 12,000: — — 12,000: — — 12,000: — 12,000: — — '

77: 06 8,235: — 
19,949: 68 
31,611: -  

1,000: —

500: — 
3,128: 15 

21: —

8,812: 06 
23,077: 83 
31,632: — 

1,000: —

8,006: 35 
21,587: 83 
31,632: — 

1,000: —

805: 71 
1,490: —

8,812: 06 
23,077: 83 
31,632: — 

1,000: —

—

66: 82 66: 82 66: 82 66: 82

4,160: 20 324,845: 68 30,279: 08 359,284: 96 335,137: 06 25,320: 57 360,457: 63 1,172: 67

Merutgift.
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Donationernas skuld, som vid budgetsårets början
utgjorde ............. . ............................... ........ ................. Kr, 245,449: 97
utgjorde vid budgetåretsslut .....................................  » 242,231: 19

Fastigheternas värde upptages för Drottninggatan 
59 till Kr. 275,000: — samt för Holländaregatan 
11 till Kr. 140,000:—-, tillsammans ................... . Kr. 415,000: —

Till inköp för konstsamlingarna ha disponerats:
till Målnings- & Skulptursam l............. . Kr. 12,637: 43
» Konstslöjdssamlingen.................  » 1,800: —
» Handtecknings- & Gravyrs. ... » 2,300: —
» renovering av skulpturer........ » 250: — j£r.

Till Fem årsfonden har överförts.................................  »
Ur Femårsfonden har enl. K. brev den 26 febr. 1926

inköpts ett skulpturverk f ö r ..................................... »
J. //. Scharps Donationskapital Kr. 100,000: — är 

fortfarande placerat i J. S. Gieseckes Dona- 
tionsfastigheter, räntan Kr. 4,500: — har överförts 
till Målnings- & Skulptursamlingarnas ökande. 

Weberska Fondens räntor ha överförts till:
Konstslöjdssamlingen ...............     »
Handtecknings- & Gravyrsamlingen .....    »

P. Beijers Donations räntor Kr. 1,500: — ha över
förts till Konstslöjdssamlingen ..........................   »

Ur Friedländers Donation har inköpts en oljemål
ning av Hagborg och en av Gegerfelt för sam m an
lagt ..................................................................................... »

Österlinds Donations räntor uppbäras i sin helhet 
av fru Hilda Österlind enligt testamentet.

16,987: 43 
5,000: —

18,000: —

2,244: 29 
375: —

1,500: —

735: —
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