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T ill K o n u n g e n .

Det är två omständigheter som göra, att år 1928 alltid kom mer 
att räknas som ett m ärkesår i Nationalmusei historia. Den för 
museets fortbestånd och samlingarnas bevarande centrala frågan
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om ny värmeledning har under det gångna året tagit ett avgörande 
steg fram åt. Den definitiva lösningen har visserligen nåtts först 
genom det beslut om höjt anslag för ändamålet, som fattats av inne
varande års riksdag, men det var dock tack vare den dåvarande 
regeringens framläggande av nådig proposition i frågan till 1928 
års riksdag och tack vare riksdagens anslutning till denna proposi
tion som nödvändigheten av ett nytt värmeledningssystem blev de
finitivt fastslagen.

Frånsett den ökade säkerhet för museet och dess samlingar lika 
väl som för tjänstem än och allm änhet som det nya systemet kom 
iner att medföra, är det oöverskådliga förmåner, som kom m a att 
nås genom de genomgripande förändringsarbeten, som den 1 april 
1929 kom m a att taga sin början. Jag tänker härvid ej m inst på 
museets upplysning, som kommer att möjliggöra dess öppethållande 
om aftnarna. Det är ett nytt, betydelsefullt steg mot konstsam 
lingarnas utnyttjande av en större allm änhet med möjligheter till 
kvällsstudier och, som jag hoppas, konserter i denna miljö, som 
redan har visat sig sällsynt lämpad för m usikalisk underhållning.

Den andra stora händelsen under 1928 var öppnandet den 11 
december av det W icanderska miniatyrkabinettet. Jag har redan 
i m in förra årsberättelse hall tillfälle att tala om den W icanderska 
samlingens enastående värde och betydelse. E. K. M. har också 
visat sig uppskatta denna betydelse genom att anvisa ett belopp av 
5 000: — kr. till inredningen av det kabinett i museet, som avsetts 
att hysa den dyrbara samlingen. Denna summa har senare ut
ökats av donator själv. Som detta kabinett nu presenterar sig med 
de fyra av arkitekten i Kgl. Byggnadsstyrelsen Otar Hökerberg 
ritade och av Sven Jesperssons snickeriverkstäder utförda monter- 
skåpen torde det sakna motsvarighet i något museum  i världen. 
Samma dag samlingen öppnades satte konsul Hjalm ar W icander 
kronan på sitt verk genom att till Nationalmuseum överlämna en 
fond av 200 000: — kr. till den redan skänkta samlingens under
håll och förkovran, härm ed ytterligare befästande sin ställning som 
museets störste enskilda donator. Genom samma dag fattat beslut 
bestämde näm nden att låta utföra en reliefbild av konsul W ican
der att uppsättas i det kabinett, som för all framtid skulle bara 
hans namn.

I en klass för sig står även den stora penningdonation på 100 000: —
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kr., som genom testamente av framlidne prem iäraktören intenden
ten Nils Personne och hans efterlevande maka fru Amanda Per
sonne tilldelat museet. Angående donationen, som utfaller efter fru 
Personnes död, finnas i m akarnas inbördes testamente följande be
stämmelser :

»2. Därefter skall Nationalmuseum med äganderätt erhålla ett be
lopp av E t th u n d r a tu s e n  ( l00 000:—) kronor, som under namn 
av »Amanda och Nils Personnes donationsfond» skall av museets 
näm nd göras räntebärande och allt framgent förvaltas. Vartannat 
år får avkastningen av fonden oavkortad användas till främjande 
av museets ändam ål enligt nämndens beslut och vartannat år skall 
avkastningen läggas till kapitalet, tills dess att detta vuxit till kr. 
200 000:—. Därefter får nio tiondedelar av avkastningen varje år 
användas till museets ändam ål enligt näm ndens beslut, under det 
att en tiondedel skall läggas till kapitalet.»

Men även från många andra håll har Nationalmuseum under 
det gångna året kunnat glädja sig åt frikostiga och välkom na gåvor. 
Så har en givare, som önskat förbliva okänd, överlämnat ett be
lopp av 10 000: — kr. för att möjliggöra förvärvandet av Carl Eldhs 
m arm orstaty Ung flicka. Den kände konstbefräm jaren til. d:r Otto 
Smith i Karlshamn har genom överlämnandet av en m arm orrelief 
av den store danske bildhuggaren Bertel Thorvaldsen fyllt en av 
museets mest kännbara luckor.

Bland museets donatorer är det en som växt till en institution, 
Föreningen Nationalmusei Vänner. Arets gåvor höra till de m ärk
ligaste som den livskraftiga samm anslutningen under sin sjutton
åriga tillvaro överlämnat till museet. Detta gäller framför allt huvud- 
num ret: Pietro Peruginos m onum entala oljemålning »Den helige 
Sebastian». Med denna gåva har Föreningen tagit ett betydande 
steg mot förverkligandet av den plan, som sedan flera år står på 
dess program, utbyggande av Nationalmusei i jämförelse med de 
nederländska och franska samlingarna så fattiga italienska mål- 
ningssamling.

Bland föreningens övriga gåvor m ärkes ett litet utsökt landskap 
av Joseph Vernet. Nationalmusei Vänner står också som förmed
lare till fil. d:r Emil Hultm arks gåva av en synnerligen dyrbar 
dryckeskanna av delvis förgyllt silver, utförd av den kände stock- 
liolmsmästaren från storhetstiden Hans Clerck. — Föreningen har
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även bl. a. överlämnat en samling huvudsakligen indiska textilier 
från 1600—1800-talen och en teckning av Jongkind.

Av enskilda givare är det en, som redan genom sin egenskap 
av utlänning, står i en klass för sig, Etatsraadet W ilh. Hansen på 
Ordrupgaard. I anledning av H. M. Konung Gustaf V:s 70-årsdag 
överlämnade Etatsraadet Hansen den 15 sistlidne juni en samling 
av ej m indre än sexton oljemålningar och en teckning av fram 
stående nyare danska konstnärer, härm ed i ett slag skänkande ett 
utom ordentligt värdefullt tillskott till Nationalmusei danska sam 
ling, som denne museets trogne välgörare redan tidigare vid fler- 
faldiga tillfällen riktat med gåvor.

Till skulptursam lingen ha gåvor vidare lämnats av grosshand
lare Axel Beskow, Saltsjöbaden, direktör Peter Krag, Paris, och 
am anuensen A. Sjöblom.

Målningssamlingen har också utöver vad ovan näm nts utökats 
med flera synnerligen värdefulla gåvor. Så märkes av ingenjör 
H erm an Rasch en tem peramålning av Maestro del Bambino Vispo, 
av grosshandlaren John Johnson, Stockholm, en skiss till Davids 
beröm da målning Liktorerna hemsända till Brutus hans söners lik 
och av tullkontrollören Philip Jansson, Stockholm, ett utsökt mans- 
porträtt av Gaspar Netscher. En verklig överraskning av angenämt 
slag bereddes museet genom överlämnandet av Mr. W illiam Church 
Osborn och professor Henry Fairfield Osborn genom Metropolitan 
Museum of Art i New York av en näm nda museum tidigare till
hörig historiemålning av Carl Gustaf Hellqvist Peder Sunnanväders 
och Mäster Knuts skymfliga intåg i Stockholm 1526. Direktör Peter 
Krag har avslutat serien av de tidigare till museet skänkta m ål
ningarna av m odärna norrm än genom överlämnandet av Per De- 
beritz’ Augustiafton vid Tvedestrand. Museets frikostige mecenat civil
ingenjör Paul Toll har tillmötesgående en från museet uttalad önskan 
till detsam ma överlämnat Nils Dardels gouache Svarta Diana. Andra 
gåvor ha läm nats från kommendanten friherre Carl Rosenblads 
sterbhus genom professor G. Cederström, av direktören Gustaf Kjell
berg, Lidingön, fröken Elisabeth af Sillen, Sigtuna, friherre Louis 
de Geer, Stockholm, generalkonsul Carl Axel Pettersson, Stockholm, 
fröken I. V. E. Lundgren, samt av sparbanksdirektören Hilmer 
Forsberg i testamente.

Avdelningen för konsthantverk har bland sina välgörare utom
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de ovan näm nda funnit rådm an Richard Hult ma rk, Linköping, fri
herre Eric Langenskiöld, Uppsala, greven och grevinnan Robert de 
la Gardie, Stockholm, direktör Ragnar Aschberg, Stockholm, P. Ip- 
sens Enke, Köpenhamn, direktör Adolf Ahlgren, Gävle, agronom 
och grevinnan Grill, Ökna, talm annen greve Hugo Hamilton enl. 
testamente, Den Kongelige Porcelainsfabrik, Köpenhamn, mr. Inri 
Schweiger, London, kakelugnsm akare Anders Larsson, Stockholm, 
framlidne telegrafkommissarie S. A. Hollertz, fru S. Carlsson, Li
dingö villastad, fröken Mathilda Olsson, Stockholm, civilingenjör 
Paul Toll och herr C. U. Palm, Stockholm.

Bland mecenater till museets handteckningssamling m ärkes mr. 
Ju lian  Lousada, London, herr J. E. Rell m. fl. Planschverkssam- 
lingen har ihågkommits med gåvor av bl. a. H. K. H. Kronprinsen, 
av polska undervisningsministeriet, av mr. R. L. Hobson m. fl. 
E tt alldeles särskilt tack har m useet anledning att hänvända till 
förste m arinläkaren d:r Axel W idstrand, som även under det gångna 
året utan någon som helst ersättning ställt sin utomordentliga sak
kunskap till gravyrsamlingens förfogande.

Avdelningen för slottssamlingar och depositioner har kunnat 
glädja sig åt en kraftig utveckling under år 1928. Utan tvivel hör 
det intresse och den sympati, som möter Nationalmusei vandrings
utställningar och övriga former av vårt samarbete med landsorten 
till de mest glädjande sidorna av museets verksamhet. Det ökade 
konstintresset runt om i vårt land är en utomordentligt värdefull 
faktor i dess moderna kulturliv och det är utan tvivel statsm ak
ternas skyldighet att söka ge näring och stöd åt detsamma. Na
tionalmuseum har här utan tvivel en viktig mission att fylla, men 
tyvärr äro de medel, som för detta ändam ål ställts till dess för
fogande ännu allt för obetydliga för att ens tillnärmelsevis svara 
mot behovet.

Om Nationalmuseum sålunda, som av denna redogörelse torde 
framgå, på skilda områden visar en glädjande utveckling, låter den 
här lämnade redogörelsen å andra sidan förstå med vilka utom 
ordentliga svårigheter museet har att arbeta. Jag har i m ina under
dåniga årsberättelser redan flera gånger haft anledning att fram 
hålla huruledes det bristande utrym m et lägger sig hindrande i vägen 
för ett effektivt utnyttjande av museets samlingar. Detta gäller 
samtliga museets avdelningar: skulptur- och målningssamlingen,
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handtecknings- och gravyrsamlingen, lika väl som avdelningen för 
konsthantverk och biblioteket På alla punkter är utrym m et till det 
yttersta utnyttjat. Varje nyförvärv av en skulptur, en m ålning eller 
en möbel nödvändiggör borttagandet av ett äldre föremål. Det är 
museets skyldighet att efter bästa förmåga följa med konstutveck
lingen, och en avsevärd del av dess anslag är avsett för förvärv 
av levande svenska konstnärers arbeten. Men i nuvarande stund 
tinnes ingen som helst möjlighet att inom museet bereda plats för 
dessa nyförvärv utan avlägsnandet av äldre, oftare betydande konst
verk. Nationalmuseum är sålunda, trots sina stora konstnärliga 
tillgångar, f. n, ur stånd att visa fram en fullständig bild av vårt 
lands konstutveckling. Detta gäller i alldeles särskild grad skulp
turen, som i museets nuvarande lokaler långt ifrån är så väl till
godosedd som önskligt hade varit.

E 11 del av antiksamlingen har under året överflyttats till Drott
ningholm där den i foyern till Gustaf III:s teater tätt en utom 
ordentligt förnäm placering i en miljö som även historiskt sett 
bildar den bästa ram  till dessa av Gustaf III hitförda och i sjutton
hundratalets anda överarbetade antiker. Tyvärr har det redan förut 
trånga utställningsutrym m et i museet m åst ytterligare reduceras 
genom inredande av det senast för nordisk renässans upplåtna u t
rym m et i avdelningen för konsthantverk till tjänsterum.

Det första steget mot avhjälpandet av dessa m issförhållanden är 
Historiska Museets bortflyttande från Nationalmuseibyggnaden. Det 
ä r a tt hoppas, att detta bortflyttande ej längre kom mer att låta vänta 
på sig. I m otsatt fall måste konstmuseet söka andra utvägar, om 
det ej vill förkvävas i sin utveckling.



Samlingarna.
Skulptursamlingen

'(avdelningsföreståndare: intendent Siren, am anuenser : Sjöblom och 
Kjellberg) har ökats med 8 num m er, varav 3 genom köp och 5 
genom gåvor.

A . Köp.
Febr. 24. J ohnson, Ivar, svensk, f. 1885:

Moder och barn. Staty i krederat lindträ. N.M. 1306. 
Maj 1. E ldh , Carl , svensk, f. 1873:

Ung flicka. Staty i m armor. N.M. 1307 (inköp med 
bidrag från anonym  givare av 10 000 kronor).

Aug. 22. L undquist , J ohn , svensk, f. 1882:
Uppståndelse. Staty i brons. N.M. 1313.

B. Gåvor.
Mars 27. Från givare, som önskar vara okänd, 10 000 kronor iill 

inköp av en staty av Carl Eldh.
Juni 15. Från fil. dr Otto Smith, Karlshamn:

T horvaldsen , Bertel , dansk, f. 1768, d. 1844:
Tre sjungande änglar. Relief i m armor. N.M. 1310. 
Från fru Em m a Zorn, Mora:
Sundström, H arriet , svenska, f. 1872:
Blacken, Anders Zorns häst. Staty i brons. N.M. 1311. 

Juli 25. F rån  fil. dr. A. Sjöblom:
Sjögren , N ils, svensk, f. 1894:
Medalj över Gustaf Rydberg. Brons. N.M 1312.

Aug. 22. F rån  grosshandlare Axel Beskow, Saltsjöbaden:
W enck, E r n st , tysk, f. 1865:
Kvinnofigur (Venus Anadyomene). Staty i m arm or. N.M. 
1314.

Okt. 5. F rån  direktör Peter Krag, Paris:
Kiiag, S igri W elhaven-, norska, f. 1894.

2



Porträtt av svenske m ålaren Birger Simonsson. Huvud i 
brons. N.M. 1315.

C. Ö verföringar.
Nov. 3. F rån avgjutningssam lingen:

Avgj. s. 374. Houdon: Diderot. Byst i gips. N.M. 1316. 
Avgj. s. 375. Houdon: Greven av Provence. Byst i gips. 
N.M. 1318.
Avgj. s. 376. Lemoine, J. B.: Grevinnan de Brionne. Byst 
i gips. N.M. 1308.
Avg.], s. 377. Lemoine, J. B.: Grevinnan d ’Egmont. Byst 
i terra-cotta. N.M. 1309.
Från förrådet:
Aberg, F r . U.: Gustav III. Vaxpoussering på skiffer- 
grund. N.M. 1317.

D. D epositioner.
Aug. 22. F rån  Magistraten, Stockholm:

Houdon, J. A.; tillskriven:
Gustav III. Marmorbyst.

Nov. 3. F rån pastor Jarillon:
Bodhisattvahuvud. Khmer. Kalksten.

Dec. 21. Från intendenten Sirén:
En samling av 165 arbeten i brons, lera, sten och trä, 
enligt särskild tryckt förteckning.
F rån  amanuensen Kjellberg:
6 mindre antika föremål.

Foriisakssamlingen
(amanuens Kjellberg) har under året icke fått någon tillväxt.

Tavelsamlingen
(föreståndare: intendent Sirén, amanuenser: Kumlien, Sjöblom, Gun- 
ne) har ökats med 44 n:r, varav 9 genom köp och 35 genom gåvor. 
Av dessa hava med samlingen av m ålningar i olja införlivats 42 
n:r, m iniatyrer, pasteller m. m. 2 n:r.

A . Köp.
Jan. 28. P oussin , N icolas, fransman, f. 1594, d. 1665.

Bacchus och Erigone. Oljemålning på duk. N.M. 2669.
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Carlsson-Bredberg , Mina, svenska, f. 1857 : 
Damporträtt. Oljemålning. N.M. 2675.

Maj 1. Kumlien, Akke, svensk, f. 1884:
Gata i Biarritz. Oljemålning. N.M. 2679.
Ågren , O lof , svensk, f. 1874:
Vinodlarens gård. Oljemålning. N.M. 2680.
Bygge. Oljemålning. N.M. 2681.

Nov. 3. P erlmutter , Isak, ungrare, f. 1886:
Stickning. Oljemålning. N.M. 2713:
E ngström, L eander , svensk, f. 1886, d. 1923:
Röttle kvarn. Oljemålning. N.M. 2710.
Hallström , E rik, svensk, 1*. 1893:
Torget i Sundbyberg, vinter. Oljemålning. N.M. 2711. 
W allin , E llis , svensk, f. 1888:
Sydfranskt landskap. Oljemålning. N.M. 2712.

B. Gåvor.
Jan. 28. Från Kommendanten Friherre Carl Rosenblads sterbbus 

genom Professor G. Cederström:
W erner , Gotthard , svensk, f. 1837, d. 1903:
Italiensk bondkvinna. Freskomålning. N.M. 2671. 
Från Direktören Gustaf Kjellberg, Lidingön: 
von Gegerfelt , W ilhelm, svensk, f. 1844, d. 1920: 
Landskap. Ofullbordad oljemålning på pannå. N.M. 2672. 
Från Fröken Elisabeth af Sillén, Sigtuna:
W achlin, Isaac, svensk, f. 1720, d. 1756:
Porträtt av kongl. secreteraren G. W. Sillén. Oljemål
ning på duk. N.M. 2673.
Porträtt av Brigitta Johanna Lagerstam g. Sillén. Olje
målning på duk. N.M. 2674.

Febr. 24. Av framlidne Spai banksdirektören Hilmer Forsberg, Lin
köping, genom testamente:
F orsberg, N ils, svensk, f. 1842:
Porträtt av SparbanKsdirektören Hilmer Forsberg. Olje
målning. Paris 1882. N.M. 2707.
Självporträtt. Oljemålning. Paris 1882. N.M. 2708. 

Mars 27. Från förste legationssekreteraren Friherre Louis de Geer, 
Stockholm: Richter, D avid , svensk, f. 1662, d. 1736:
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Dam porträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2677.
F rån  Tullkontrollören Filip Jansson, Stockholm: 
N etscher , Gäspar , tysk-holl., f. 1639, d. 1684: 
M ansporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2676.

Maj 1. F rån  Ingenjör Herman Rasch:
M ^ stro del B ambino V ispo , ttorentinsk m ästare från 
början av 1400-talet:
St. Renediktus och St. Donatus. Tem peramålning på trä. 
N.M. 2678.

Maj 31. Från Grosshandlare John Johnson, Stockholm:
D avid , J. L., fransman, f. 1748, d. 1825:
Liktorerna hemsända till Brutus hans söners lik. Skiss 
till oljemålning i Louvren. Oljemålning på duk. N.M. 
2683.

Jun i 15. F rån  Etatsraadet W ilhelm Hansen, Ordrupgaard, Char- 
lottenlund, med anledning av Hans Maj:t Konungens 70- 
årsdag :
Ancher , Anna, f. Brondum, f. 1859:
Michael Ancher m ålar på stranden. Oljemålning på duk. 
N.M. 2685.
Ancher , Michael, dansk, f. 1849, d. 1927:
En gammal kvinna i sängen. Oljemålning på duk. N.M. 
2686.
Blinde Kristian. Oljemålning på trä. N.M. 2687. 
H olsoe , N iels , dansk, f. 1865:
Rum med byrå och kopparstick. Oljemålning på trä. 
N.M. 2688.
J ohansen , V iggo, dansk, f. 1851:
Köksinteriör med konstnärens hustru. Oljemålning på 
duk. N.M. 2689.
Solsken i matsalen. Oljemålning på duk. N.M. 2690. 
Kyhn , V ilhelm, dansk, f. 1819, d. 1903:
Landskap vid en jylländsk mosse. Oljemålning på duk. 
N.M. 2691.
L arsen , J ohannes, dansk, f. 1867:
Signalkanonen, Sprogo. Oljemålning på duk. N.M. 2692. 
P aulsen , J ulius, dansk, f. 1860:
Linskäktning i Tisvilde. Oljemålning på duk. N.M. 2693.



P hxlipsen, T heodor , dansk. f. 1840, d. 1920: 
Skördebild. Oljemålning på duk. N.M. 2694.
Kor på Saltholm. Oljemålning på duk. N.M. 2695. 
R ing, Lauritz A., dansk, f. 1854:
Kvinna i ett kök. Oljemålning på duk. N.M. 2696. 
Roiide, J ohan, dansk, f. 1856:
Fra Kastellet. Oljemålning på duk. N.M. 2697. 
Skovgaard, P eter  Christian , dansk, f. 1817. d. 1875: 
Från Knabstrup. Oljemålning på duk. N.M. 2698.
Vid Bondedammen i He Heine k. Oljemålning på duk. 
N.M. 2699.
Syberg, F ritz , dansk, f. 1862:
Afton och erotik. Oljemålning på duk. N.M. 2700. 
Från Direktör Gösta Olson, Stockholm:
N orselius , E., svensk, f. 1874:
Interiör, Begouden. Oljemålning på duk. N.M. 2701. 
Från Överläkaren A. I. Labatt, Arvika:
B irger, H ugo P ettersson , svensk, f. 1854, d. 1887: 
Porträtt av Grosshandlare A. Labatt. Oljemålning på duk. 
N.M. 2702.

Aug. 22. Från Föreningen Nationalmusei Vänner:
P erugino, P ietro , italienare, f. 1446, d. 1523:
Den helige Sebastian. Oljemålning på duk. N.M. 2703. 
Från mr. W illiam Ghurcli Osborn och Prof. Henry Fair- 
lield Osborn, genom Metropolitan Museum of Art, New 
York:
H ellquist , Carl Gustaf , svensk, f. 1851, d. 1890: 
Peder Sunnanväders och Mäster Knuts skymfliga intåg 
i Stockholm 1526. Oljemålning. N.M. 2704.

Okt. 5. Från D irektör Peter Krag, Paris:
D eberitz , P er , norrm an, f. 1880:
Augustiafton vid Tvedestrand. Dat. 1919. Oljemålning. 
N.M. 2705.
F rån  Fröken I. W. E. Lundgren i testamente:
Zorn, Anders , svensk, f. 1860, d. 1920:
Porträtt av Grosshandlare C. F. Liljevalch j:r. Oljemål
ning. N.M. 2706.
F rån  Civilingenjör Paul Toll, Stockholm:
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Okt. 30.

D ardel , N ils von , svensk, f. 1888:
Svarta Diana. Gouache. N.M. bih. 504. 
F rån  Föreningen Nationalmusei Vänner: 
V ernet , J oseph , fransman, f. 1712, d. 1789:

# Landskap med tvätterskor. Oljemålning. N.M. 2709. 
F rån  Generalkonsul Carl Axel Petterson, Stockholm:

l 875: — kronor som bidrag till inköp av en målning av 
Perlm utter.

Dec. F rån  Konsul H jn 1 mnr W j m n d S t o c k h o l m :
Kronor 200 000 i Forshaga Linoleumsfabriks 5 % obliga
tioner av år 1928, att utgöra en fond varav avkastnin
gen skall användas till förkovran av den W icanderska 
m iniatyrsam lingen i museet.
F rån  Grosshandlare Herman Lamms sterbhus enligt i 
livstiden uttalad önskan:
L arsson , Carl, svensk, f. 1853, d. 1919:
Konvalescens. Akvarell. N.M. bih. 505.

C, Ö verföringar.

Jan. 28. F rån  Handteckningssamlingen till Målningssamlingen

Maj 1.

Arosenius, Ivar, svensk, f. 1878, d. 1909:
Självporträtt. Akvarell och gouache. N.M. bih. 498. 
Den första krogen. Akvarell och gouache. N.M. bih. 499. 
Jul. Akvarell och gouache. N.M. bih. 500.
Dahlskog, E vald, svensk, f. 1894:
Piazettan i Venedig. Akvarell. N.M. bih. 501. 
F orseth, E inar, svensk, f. 1892:
Studie till mosaik i Stockholms Stadshus. Akvarell. N.M. 
bih. 502.
Hallström, E rik, svensk, f. 1893:
Utsikt från Söder, Stockholm. Akvarell. N.M. bih. 503. 
F rån  inventariet över Konstnärshjälpen 1923 till Mål 
ningssamlingens huvudinventarium  :
N ilsson, Vera, svenska, f. 1887:

Maj 31.
Lokomotiv i terräng. Oljemålning på duk. N.M. 2682. 
F rån  förrådet till Målningssamlingens huvudinventarium : 
Palm, G. W., svensk, f. 1810, d. 1890:
Utsikt från Subiaco. Oljemålning. N.M. 2684.
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D. D epositioner.
Jan. 28. Av Handelsrådet R. Zeiner-Henriksen, Bergens Faste Bil- 

ledgalleri m. fl. ägare:
En samling ryska ikoner, för utställning. Återlämnad. 

Febr. 24. Av Georges W ildenstein, Paris:
W atteau , An t o in e :
L ’alliance de la musique et de la comédie. Oljemålning 
på duk. Återlämnad.

Maj 31. Av Föreningen Fransk Konst:
1 saml. måln. av franska mästare, för utställning. Åter
lämnad.
Av Arkitekt Brätten:
COSIMO, PlERO d i :
Madonna. Återlämnad.

Jun i 26. Av Herr N. H. Qvist:
Bergh , Richard:
Porträtt av fru Olga Fåhrseus. Oljemålning på duk. A-ter- 
lämnatl.

Okt. o. Av Herr C. U, Palm:
N ederländsk  mästare, 1600-talet:
Porträtt av ung gosse, sign. K. 1643.
H olländsk mästare:
Landskap, sign. I. W.
Zoll, K.:
Landskap med barn.
J ernrerg , Aug.:
Frukter på en bordskiva.
F ragonard, H.:
Den heliga familjen.
H illeström , P., d . ä .:
Sällskap å Drottningholms slott.
Av fru Ester Ax.on Iohnson:
Zorn, A n d e r s :
Spelmansporträtt, oljemålmng.
Cuyp, J acob Gerritz , tillskr.:
Damporträtt.
Av Baron Gustaf Cederström:
H eyerdahl , H a n s :
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Min hustrus porträtt. 
Cederström , Gu st a f:

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

» »
.»
»
»
»

»

»

»
»
»
»

»

»
»
»

» »

Min hustru i trappan.
Vid stranden.
Stor skiss till »Narva».
Liten d:o.
Interiör till » Frälsningsannén ».
I tankar.
Interiör till »Hos de husvilla». 
Interiör till samma tavla, en för
samlingssal.
Landskap, Kullen,
Teatersalongen på Gripsholm.
D:o i mindre skala.
Arilds kapell.
Flicka på fjället (Carola). 
Porträttskiss av min hustru. 
»Rubens», min jungfru.
Skissen till »Ansgarius».
Skiss till »Translatio Erik». 
Slädkanon (till »Narva»).
Kungens sadel.
Pukor till »Regementets kock» (i 
Neue Pinakotek).
Skiss till »Hos de husvilla».

» ' » » » » » »
» » »Steppen» (till »Mazeppa»).

l)ec. 22. Av Professor Osvald Sirén:
U mbrisk mästare, 1400-talet:
Madonna med barnet. Tempera på trä.
F lorentinsk mästare, början av 1400-talet:
Den helige Franciskus och evangelisten Johannes i ljus 
röd kappa. Tempera på trä.
B ysantinsk mästare:
Evangelisten Johannes. Tempera på trä.
S ienesisk  mästare, början av 1400-talet:
Madonna med barnet och två stående änglar. Tempera 
på trä.
T oskansk mästare, medlet av 1400-talet:
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Den helige Johannes döparen. Tem pera på trä. r 
T oskansk mästare, medlet av 1400-talet:
Johannes evangelisten. Tempera på trä.
Venetiansk  mästare, medlet av 1400-talet:
Josef och Maria, knäböjande framför det liggande barnet. 
Tempera på trä.
T oskansk mästare, medlet av 1400-talet:
Cassone-panel. Mytologiskt motiv. Tem pera på trä. 
Segna di B onaventura, sienesisk konstnär:
Ett helgon i påvedräkt, bröstbild, guldbakgrund. Tem
pera på trä.
Italiensk  mästare, slutet av 1400-talet:
Dekorativ panel framställande en fågel med kvinnohuvud. 
Tempera på trä.
Othon  F r ie z :
Landskap. Oljemålning på duk.
Mgdenesisk  mästare slutet av 1400-talet:
Kristus i Getsemane.
D urey, Re n é :
Pa ri serland skap.

Återläm ningar.

Febr. 24.

Maj 1.

Maj 31.

Okt. 5.

Till Direktör Thorsten Laurin:
D aumier, H onoré, fransman:
La bonne Bouteille. Akvarell.
Till F ru  Hildur Christenson, Stockholm.
Marco Zo p p o :
Johannes döparen.
Till Operasångare Gustaf Sjöberg, Stockholm:
Jan L y s :
Soldatkrog.
Till Herr C. U. P a lm :
H ubert Ro b e r t :
Landskap.
Genom Upplands Enskilda Bank ha till fru Sigrid Beskow 
följande tavlor återläm nats:
M ich el , G.:
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Landskap. Oljemålning på duk.
L a T o u r :
Stilleben.
B ergh, R ichard:
Landskap.
E kström, P e r :
Landskap.
Salvator, Ro s a :
Landskap.
Magnasco :
Landskap.
W ahlberg, A l f r e d :
Landskap.

Dec. 21. Till landshövding C. Cedercrantz:
Gauguin , P.:
Bröllopsfest på Tahiti. Oljemålning.
Till bankdirektör S. Huldt:
Gainsrorough , T h .:
Porträtt av Mrs Ford. Oljemålning.

De löpande göromålen inom avdelningen ha som vanligt icke 
blott utgjorts av inventarisering och bearbetning av målnings- och 
skulptursam lingens äldre bestånd och dess nyförvärv utan även av 
besvarande av en stor mängd förfrågningar från allm änhetens sida 
rörande konstverk och därmed samm anhängande spörsmål.

Bland övriga arbeten inom avdelningen m ärkas främ st utgivan
det av en fransk upplaga av den år 1927 utkom na beskrivande 
katalogen över målningar av utländska mästare i museet. Vidare 
har en fullständig katalog över museets skulptur samling med undan
tag av antiksamlingen utarbetats av intendenten Siren ocli am anuen
sen Kjellberg. Dessutom har amanuensen Gunne påbörjat arbetet 
av en beskrivande katalog över museets samlingar av nordiska 
mästare. Senaste upplagan av en dylik trycktes år 1897, och är 
sedan länge slutsåld, varför utgivandet av en ny är synnerligen 
påkallat.

Målningsavdelningens viktigaste nyförvärv under året är utan jäm 
förelse den storartade gåvan från konsul Hjalmar W icander av hans 
kända och ytterst värdefulla miniatyrsamling. Överläm nandet hy
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samlingen skedde under senare hälvten av december månad, men 
den definitiva förteckningen har först i början av år 1929 blivit 
tillgänglig, varför densam m a icke har kunnat inflyta i denna års
berättelse. Miniatyrsamlingen har inrym ts i ett av de norra kabinet
ten, som förut disponerats av fransk konst från 1800-talets slut. 
Väggarna i kabinettet ha beklätts med tyg och särskilda m onter
skåp ha utförts efter ritningar av arkitekt Otar Hökerberg. Dessa 
inredningsarbeten ha till en del bekostats av konsul W icander.

Skulptur- och målningssamlingens etikettering har sedan länge 
utgjort en av de mest brännande frågorna inom avdelningen. Ett 
rationellt genomförande av en ny etikettering har i brist på därtill 
tillgängliga anslag ej kunnat ske. Dä emellertid behovet av an
skaffande av tryckta etiketter (och ej såsom hittills maskinskrivna) 
nödvändigt påfordrat frågans lösning och överenskommelse kunnat 
träffas om tryckning till synnerligen billigt pris har jag härtill an
visat de belopp ur expensanslaget och anslaget till samlingarnas 
vård, som kunnat stå till buds, och påbörjat etiketteringen, vilken 
hittills genomförts beträffande omkring hälvten av de utställda konst
verken.

Samlingen av äldre skulpturer och den till museet knutna sam 
lingen av egyptiska fornsaker, har under året undergått en genom
gripande förändring. De lokala ändringsarbeten, till vilkas lösning 
årets riksdag anvisade anslag, medförde nödvändigheten, att till 
konstslöjdsamlingen upplåta de rum, som tidigare disponerats av 
den egyptiska avdelningen. Då nu under våren planer uppkommo 
hos intresserade kretsar till upprättande av en säskild egyptisk sam
ling, och det visade sig att dessa planer fått så fast form, att museets 
ledning kunde ha anledning hoppas, att de skulle visa sig utveck- 
lingskraftiga. har jag funnit det lämpligt ur synpunkten såväl av 
Nationalmusei egen utrym m esbrist som för vinnandet av en sund 
museal ekonomi, att museets egna samlingar av egyptiska forn- 
saker, såvitt de icke direkt behövas för att inom Nationalmuseum 
belysa konstens utveckling, borde deponeras hos den nyskapade 
egyptiska samlingen, vilken står under överinseende av Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitetsakademien.

Tanken på att sovra m aterialet av äldre skulpturer ur rent kom 
parativa skulpturhistoriska synpunkter, medförde som komplement, 
att det syntes önskvärt att ge denna kom parativa avdelning en bre
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dare bas. Detta har vunnits därigenom, att dels museets egna till 
avdelningen för konsthantverk hörande öst- och sy dasiatiska skulp
turer exponeras i skulptursamlingen, och att i denna även uppställ
des intendent Siréns egna värdefulla samling av ostasiatisk skulp
tur. Det utrymme, som behövdes för dessa nyuppställningar, har 
vunnits därigenom, att flertalet av de till antiksamlingen hörande 
större statyerna, vilkas konstnärliga värde icke m otsvarar den nivå, 
som m an har rätt att fordra av en modern kvalitetssamling, såsom 
Nationalmusei, blivit uppställda i den stora foyern i teatermuseet 
på Drottningholm. Där utgöra dessa skulpturer, vilka en gång i 
tiden förvärvades av Gustav III, i en av honom särskilt skapad 
och älskad miljö ett fristående m onument över hans konstbefräm- 
jande verksamhet.

Handtecknings- ocli Gravyravdelningen.
Intendent Hoppe, amanuens Wengström.

I. Handteckningssamlingen,

Samlingen av handteckningar och oljeskisser har under året ökats 
med 186 nr, varav 144 genom köp, 38 genom gåva och 4 genom 
överföring.

A . Köp.

Jan. 28. B örje , Gideon , svensk, f. 1891: »Min hustru», blyerts. 
Sovande barn, blyerts. 2 nr.
Chatham, Gösta, svensk, f. 1886: Två brottare, penn
teckning. »Före bataljen», d:o. »Seconden», d:o. Två 
ansiktsstudier av en liten flicka, blyerts. 4 nr.
Gassel , Arne , svensk, f. 1898: Två unga flickor, bröst
bild, rödkrita. Liten flicka, d:o. Två sittande kvinnor, 
den ena med ett barn i knät, d:o. 3 nr.
T ägtström, D avid, svensk, f. 1895: Negerhuvud (mr 
W esley Bowles) akvarell. Porträttstudier, blyerts. 2 nr. 
B ergman, Annie , svenska, f. 1889: Karrikatyr av m å
larinnan Edith Fischerström, tuschlavyr. Karrikatyr av 
konstnärinnan Harriet Sundström, d:o. Karrikatyr av 
m iniatyrm ålarinnan Ingeborg Andreason-Lindborg, ak
varell. Karrikatyr av skulptrisen Ida Thoresen, tusch-
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lavyr. Karrikatyr av skulptrisen Gerda Sprinchorn, ak
varell. 5 nr.
Mazér , Karl-P eter , svensk, f. 1807, d. 1884: En skiss
bok samt en fragmentarisk dylik med dräkt- och typ
studier från en resa i Ryssland och Sibirien. 52 nr. 
Larsson , Carl, svensk, f. 1853, d. 1919: Medeltida gyck
lare (efter m otsvarande oljemålning), pennteckning. 1 nr.

Mars 27. F ogelberg , B engt, svensk, f. 1788, d. 1854: Studie till 
Fogelbergs staty av Gustav II Adolf i Göteborg (eller 
event, teckning efter denna), blyerts. 1 nr. 
von D ardel , F rits , svensk, f. 1817, d. 1901: Fredrik 
W ilhelm Scholander vid skrivbordet, blyerts. Professor 
Henrik Albert Törnquist vid ett samm anträde, blyerts 
och tuschpenna. »Förvaltningsutskottet 30 no v. 1875», 
d:o, d:o »Baron Nordenfalch den 1 dec. 1879», blyerts. 
»Rydberg, Winge, von Rosen och Palm den 23 februari 
1878», blyerts och tuschpenna. »Bilden av en välgörare» 
(Porträtt av Mildbog Lundgren), tuschpenna. G. W. Palm 
och Georg von Rosen, blyerts. Scholander och Geller- 
stedt(?), blyerts och tuschpenna. Professorerna Curman 
och Kjellberg, blyerts. 9 nr.

Maj 1. H illgren , B ror , svensk, f. 1881: 5 illustrationer till 
H. C. Andersens saga Lyckans galoscher: »Eccelenza, 
miserabile», tusch. »De kom nok fra Maskerade», d:o. 
»Vil Herren sädles over paa Holmen?», tusch. Ring- 
hjerget, d:o. ». . . saa talte Baccalaurus Latin . . .», 
d:o. 5 nr.
Munthe , Alf , svensk, f. 1892: Utkast till dekorativa 
arbeten: Fondpartiet i samlingssalen på Stora Ekebergs 
sanatorium jäm te målningsdetalj därstädes, akvarell och 
täckfärg. Skiss till broderimotiv, d:o. Skiss till deko
ration av vertikalt väggfält, limfärg. Skiss till broderi
motiv. blyerts. Skiss till broderimotiv, d:o. Kompo- 
sitionsskiss, tusch. 6 nr.

Maj 31. D esprez , J ean L ouis , fransman, f. 1743, d. 1804: Une 
cistern antique, sepialavyr. 1 nr.
W ickenberg, P er , svensk, f. 1812, d. 1846: Självporträtt, 
blyerts. 1 nr.
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Sergel , J ohan T obias, svensk, f. 1740, d. 1814: Josefs 
blodiga rock, rödkrita. 1 nr.
B yström, J ohan N iklas, svensk, f. 1783, d. 1848: Sarko- 
fagskulpturer, blyerts. 1 nr.
L arsson , Marcus, svensk, f. 1825, d. 1864: Marin med 
corvetten Lagerbielke, blyerts och sepialavyr. 1 nr. 
Cardon , J ohan E lias, svensk, f. 1802, d. 1878. Porträtt 
av Carl W ahlbom, svartkrita. 1 nr.
H eland , Martin  Rudolf , svensk, f. 1765, d. 1814. Vue 
de l’Ecole Militaire avec une partie de Champs de M ars 
à Paris, lavyr i tusch och sepia. 1 nr.
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818: »Gorge Hen- 
dersen», porträtt, tuschteckning, la verad i sepia. Sittande 
matros, d:o. 2 nr.
B reda , Carl F redrik , svensk, f. 1759, d. 1818: F jättrad 
man, pennteckning och lavering i tusch och sepia. Sit
tande naken man, tuschteckning. Serment des Horaces, 
pennteckning och lavering i tusch och sepia. Kompo- 
sitionsskiss, d:o. 4 nr.
F ogelberg, B engt, svensk, f. 1786, d. 1854: Amor i 
i snäckan, blyerts. 1 nr.
L ami, E ugène, fransman, f. 1800, d. 1890; Lägerscen 
med kavallerister, akvarell. 1 nr.

Aug. 22. D espiau , Charles, fransman, f. 1874: Sittande kvinnlig 
modell, rödkrita, Stående kvinnlig modell, d:o. 2 nr. 

Nov. 3. D elacroix, E ugène, fransman, f. 1799, d. 1863: Ett blad 
figurstudier; liggande länge samt liggande man, som häller 
vin i en bägare, pennteckning i sepia. 1 nr. 
J ohanson-Thor, E mil, svensk, f. 1889: Gården vid havet, 
blyerts. Oväder på slätten, d:o. 2 nr.
J ungstedt , Kurt, svensk, f. 1894: Scen från ett fartygs- 
däck. Illustration till Hugos »Havets arbetare», färg
kritor och tusch. En herre i en portgång. Illustr. till 
Zolas »Pengar», akvarell och tusch. Tartarin berövas 
sina reseffekter. Illustration till Daudets »Tartarin de 
Tarascón», akvarell. Tre damer, interiör från 1800-talet. 
Illustration till Zolas »Une page d ’amour», akvarell och 
färgkritor. Konverserande dam och herre i 1800-tals-
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dräkter. Illustration till Zolas »Pengar«, akvarell samt 
färgkritor och tuscli. 5 illustrationer till Murgers »Bo
hem»: Stående dam och kavaljer, sedda från ryggen, 
tuschteckning. Tre herrar sittande i atelierhörn, d:o. 
Ung dam med brinnande ljus, som går uppför en trappa, 
d:o. Ung dam i krinolin, stående på en balkong med 
en pipa i sina uppsträckta händer, d:o. Brevskrivande 
m an och bakom  honom en m an med en pipa. 4 illu
strationer till Evert Taubes visor: »Den äkta sjömans- 
sångaren», tusch och rödkrita. Två sjömän med hand
klaver och fiol, sedda från ryggen sittande på var sin 
tunna på ett däck, tusch och rödkrita. Bokomslag till 
Fr. Cederborgs »Uno v. Thrazenherg», tusch och akva
rell. Tre illustrationer till näm nda bok: Vandrande 
gumma och ung m an med säck på ryggen, tuschteck
ning. Tre män, rökande och tärningspelande, d:o. Stå
ende herre och dam, som konversera, d:o. 18 nr. 
Küsel , E rnst , svensk, f. 1878: »Lisskulla», blyerts.
1 nr.
L indström, Martin , svensk, f. 1894: Interiör med ung 
dam arbetande vid fönstret, blyerts. 1 nr.
N ordlinCx. Gerda , f. Rahmberg, svenska, f. 1875: Utsikt 
från Hornstull, akvarellerad blyertsteckning. 1 nr. 
SjörerCx, Axel, svensk, f. 1866: E jdrar på kobben. Tusch- 
lavyr. 1 nr.
Strååt, H jalmar, svensk, f. 1885: »Sågaregatan», akva
rellerad tuschteckning. 1 nr.
Sundström, Harriet , svenska, f. 1872: »Kaniner», blyerts. 
»Utanför ett värdshus», akvarell. »Manöver», blyerts. 
3 nr.
W rangel, J urgen, svensk, f. 1881: Tre teckningar till 
illustrationer till Heidenstams Dikter (Bonnier 1927): »Bön 
vid lågorna», blyertsteckning. Gammal ek, d:o. En hydda 
(»Filemon och Baukis»), d:o. 3 nr.
Öberg , J osef , svensk, f. 1890: Vinterlandskap, akva
rellerad tuschteckning. 1 nr.

Nov. 26. W ahlberg , A lfred , svensk, f. 1834, d. 1906: »Örnskölds
vik», akvarell. »Biarritz», d:o. 2 nr.



16

Dec. 21. E ngström, L eander , svensk, f. 1886, d. 1927: Kvinna 
vid fönster, svartkrita och blyerts. 1 nr.
L emke, J ohan P hilip , tysk-svensk, f. 1631, d. 1711: 
Rytteri, rödkritsteckning. 1 nr.
(Erhållen genom byte med förste m arinläkaren d:r A. 
W idstrand.)

B. G åvor:

Jan. 28. Av Greve Carl Mörner:
Zampieri, D omenico (tillskriven), italienare, f. 1581, d. 
1641: Ängel, som tröstar en knäböjande man, pennteck
ning och lavering i sepia. 1 nr.
Rafaels skola, italiensk: Kristus predikar, pennteckning 
och lavering i sepia. 1 nr.
Rosa, Salvator, italienare, f. 1615, d. 1673: F igurstu
dier; tre män, pennteckning i sepia. 1 nr. 
del Salviati, Cecchino, italienare, f. 1510, d. 1563: 
Grupp med nio figurer, pennteckning och lavering i 
sepia. 1 nr.
Mugiano, Girolamo, italienare: Kristus och lärjungarna, 
pennteckning och lavering i sepia. 1 nr.
Zanimrerti, F ilippo , italienare, f. 1585, d. 1636: Land
skap med en bro, pennteckning och lavering i sepia 
1 nr.
W estall , Richard, engelsman, f. 1756, d. 1836: Pan  
och n y m f i landskap, akvallerad teckning och lavering  
i sepia. 1 nr.
T hornhill , Sir James , enrelsman, f. 1676, d. 1734 
Kyrkointeriör med tre figurer, teckning och lavering i 
tusch och sepia. 1 nr.

Av Fröken E. af Sillén, Sigtuna:
af S illen , Gustaf , svensk, f. 1762, d. 1825: Vy från 
Neapel, teckning och lavering i tusch. Ryda Kungsgård 
åt söder, d:o. Ryda kungsgård åt söder, d:o. Vernsta 
herrgård åt väster. d:o. 4 nr.
af Sillen , Anna Charlotta, svenska: Eka herrgård åt 
söder, teckning och lavering i tusch. 1 nr.
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Av Konstnären:
T ägtström, D avid , svensk, f. 1895: Figurstudier: en 
herre och två unga flickor, blyerts. 1 nr.

Maj 1. Av K onstnärinnan:
J olin, E llen , svenska, f. 1854: Strandparti från Handuelho, 
Wales, akvarell. Alvaret på Öland, d:o. 2 nr.

Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
J ongkind, J ohann Barthold , holländare, f. 1819, d. 
1891: Bergigt landskap med vatten, träd och hus, blyerts, 
svartkrita, akvarell och täckfärg. Slättlandskap med glesa 
träd och buskar, i fonden blånande berg (å sannna blad 
som föregående), svartkrita och akvarell. 2 nr.

Maj 31. Av herr E. Aspington, Stockholm:
W allander , A lf , svensk, f. 1862, d. 1914: Skissbok med 
studier för keram iska kompositioner, blyerts, akvarell 
och tusch. 1 nr.

Juni 15, Av Etatsraadet W ilhelm Hansen, Ordrup Gaard, Dan
m ark :
P hilipsen , T heodor , dansk, f. 1840, d. 1920: Springande 
hästar på Saltholmens allmänning, pennteckning i sepia. 
1 nr.

Juni 26. Av herr J. E. Rell, Saltsjö-Duvnäs:
D esprez , J ean L ouis , fransman, f. 1743, d. 1804: Sek
tion av centraltempel, tuschteckning, laverad i tusch ocli 
akvarell. Fasad till tempel i dorisk stil, laverad tusch
teckning. Sektion av centralbyggnad, tuschteckning, la
verad i tusch och akvarell. Rundtempel i exteriör, ge
nom skärning och planer, laverad tuschteckning. Torn
byggnad, fasad och sektion, d:o. Fasad av hus med 
korintinsk portik samt d:o med portik i genomskärning, 
tuschteckning, laverad i tusch och akvarell. Exteriör och 
plan av långsträckt, låg byggnad med förhöjt m ittparti, 
laverad tuschteckning. Plan av kyrka med halv cirkel
formigt kor, tusch. Fasad till centraltempel, laverad 
tuschteckning. Korintiskt kapitäl, d:o. Vinranka, orna
mentteckning, tuschteckning. 11 nr.

3



Ay herr Josef Larsson, Valhallavägen 22, Stockholm:
W inge, Mårten E skil, svensk, f. 1825, d. 1896: Thors 
fiske, blyerts. 1 nr.

Okt. 80. Av fru Alice Bonnier, Stockholm:
Kronprins Gustav, sedermera Gustav III, svensk, f. 
1746, d. 1792: Landskap med några hus och träd, tusch- 
lavyr och blyerts. 1 nr.
N icander, Karl August, svensk, f. 1799, d. 1889: Nord- 
svenskt landskap, tuschteckning. 1 nr.

Av m r Julian Lousada, London:
Amigoni, Jacopo, italienare, f. 1675, d. 1752: Skiss till 
dam porträtt, sepiateckning, laverad i rödbrunt och höjd 
med vitt. Skiss till porträtt av ung m an med jakthund, 
d:o. 2 nr.
Okänd engelsk  konstnär: Bergslandskap med sjö, la
verad sepiateckning. 1 nr.
W orlidge, T homas, engelsman, f. 1700, d. 1766: Ett 
blad figurstudier, däribland en kvinna spinnande, med 
slända, blyerts. 1 nr.

C. Ö verföringar.

Maj 1. F rån  samlingarna (förut utan inventarienum m er):
D esprez , J ean L ouis, fransman, f. 1743, d. 1804: Teater- 
dekoration till Kellgrens »Aeneas i Carthago», akt III, 3, 
akvarell. 1 nr.

Maj 31. F rån  förrådet:
W allander , Alf, svensk, f, 1862, d. 1914: Skisser till 
katalogomslag, lavyr. 2 nr.

Juli 25. Från målningssamlingen, bihang:
P auli, Georg, svensk, f. 1855: Botgöring, illustration till 
Gösta Berlings saga, kolteckning, höjd med pastell. 1 nr.

II, Gravyrsamlingen.

Samlingen av gravyrer, litografier och träsnitt har under året ökats 
med 400 nr, varav 302 genom köp, 32 genom gåva och 66 genom 
överföring.
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A. Köp,
Jan. 28. v. Rosen , Reinhold , svensk f. 1894: St Mary’s church, 

Rattersea, etsning. Battersea Park, d:o. Shipping on the 
Thames, d:o. the Thames W harf, d:o. 4 nr.
F ridell , Axel , svensk, f. 1895: Självporträtt, torrnål. 
Albert Em bankm ent and Lam beth Palace, d:o. The 
W indow, III state, d:o. The W indow, V state, d:o. Old 
Studio in Chelsea, d:o. Hyde park, d:o. »Maureen», 
d:o. 7 nr.
Isander , Gustaf, svensk, f. 1863: Birger Jarlstorg, Stock
holm, torrnål. 1 nr.
Janson , Knut , svensk, f. 1882: Dam porträtt, torrrnåk 
Söderidyll, d:o. Kungsholmen, vinterdag. Utsikt från 
Söder, etsning. Det gamla lusthuset, d:o. 4 nr. 
J on-And , J ohn E rik Algot , svensk, f. 1889: 28 croquis, 
»Lorensbergsteatern okt. 1922», litografi. Karikatyr av 
Birger Bseckström, d:o. K arikatyr av Kandinsky, d:o. 
30 nr.
Pauli, James, svensk, f. 1857: »Upsala i tolv bilder», 
album. 12 nr.
Sahlén , A rthur , svensk, f. 1882: Porträtt av förste Marin
läkaren Dr A, W idstrand, träsnitt. 1 nr.
Sallberg, Harald , svensk, f. 1895: Bron över Lång- 
holmskanalen, etsning. Utsikt mot Söder M älarstrand, 
d:o. Storkyrkan, d:o. Petit Trianon, Versailles, gravyr. 
4 nr.
Stallarholm, U no , svensk, f. 1894: Höstlandskap, ets
ning. 1 nr.
Siegård, P är , svensk, f. 1887: Getsemane, träsnitt. 1 nr. 
J ohansson-Thor , E mil, svensk, f. 1889: Hildesborgs tegel
bruk, m jukgrundsetsning. Skånsk by, torrnål. Stranden, 
Hven, d:o. Höst, d:o. Söder om vägen, etsning. 5 nr. 
Mauperché , H enri , fransman, f. 1602, d. 1686: Land 

skap: Jakobs strid med ängeln, R.-D.1 etsning. Tobias ger 
fisken åt ängeln, R.-D. 8 d:o. Ängeln tröstar Tobias, R.-D. 
9, d:o. Vilan på flykten till Egypten, R.-D. 22, d:o. Jo 
hannes Döparens predikan, R.-D. 24 d:o. Marsyas straff, 
R.-D. 27, d:o. Sittande herdinna R.-D. 28, d:o. Samta



lande kvinna R.-D. 29, d:o. Stenbro, R.-D. 31, d:o. Grupp 
av tre personer, R.-D. 32, d:o. Natteffekt, R.-D. 33, d:o. 
Goyrand, Glaude , fransman, f. o. 1620: Landskap med 
ruin, R.-I). s. 70, etsning. Landskap med Johannes Dö- 
paren, R.-D., s. 70, d:o. 2 nr.
O stade, Adriaen , nederländsk, f. 1610, d. 1685: Spin
nerska R. 31, etsning. 1 nr.
Saflteven , H erman, nederländsk, f. o. 1609, d. 1685: 
Landskap med skutor. B. 20, etsning, 1 nr. 
Schongauer, Martxn, tysk, f. o. 1450, d. 1488: Kristus 
i dödsriket, B. 19, kopparstick. 1 nr. 
v. Sw anefelt , H erman, nederländsk, f. o. 1600, d. 1655: 
»Varise campestre fantasise», etsning. 24 nr. 
van U den , L ucas, nederländare, f. 1595, d. 1672: Land
skap, etsning. 1 nr.
van U ytenbroeck, Moses , nederländsk, f. 1590, d. 1648: 
Landskap, etsning. 1 nr.
van der  V elde , Jan, nederländsk, f. 1593, d. 1641: »Vier 
Tagesstunden», etsningar. 4 nr.
de V lieger , S imon, nederländsk, f. 1600, d. 1653: Land
skap, kopparstick. 3 nr.
van E verdingen , Allaert, nederländsk, f. 1621, d. 1675: 
Landskap, B. 40in, 45v , 49, 52, 53, 55, 59, 61, 64, 65, 
66, 67, 68, 69 och 90n . Etsningar. 15 nr.
Morin , J ean, fransman, f. o. 1600, d. o. 1666: Landskap.
R. -D. no 99—106. Etsningar. 8 nr.
Suyderhoef , Jaen , nederländsk, f. 1613, d. 1686: Por
trä tt av professor Abrahamus Heydanus, W. 38, koppar
stick. Porträtt av Casparus Sibelius, W. 80, d:o. Por
trätt av Adolph Vischer, W. 92, d:o. 3 nr.
a B olswert, Schelte , nederländsk, f. 1586, d. 1659: 
Kristus på korset med Maria och S. Katarina av Siena, 
kopparstick. »Christus Grucifixus», d:o. 2 nr. 
V ischer, Gornelius, nederländsk, f. e. 1576, d. 1650:
S. Franciskus och Jesusbarnet, kopparstick. 1 nr.
de Ballier , P eter , nederländsk, f. 1613, d. e. 1660: 
Getsemane, kopparstick. 1 nr.
J ensen , O luf , dansk, f. 1871: Digitalis, akvatint. 1 nr.



21

Juni 26. Sorensen , H enrik , norrm an, f. 1882: »Tone Veli», lito
grafi, Huvud, d:o. 2 nr.
J ohansson-Thor , E mil, svensk, f. 1889: Ex libris för 
Direktör M. C. Larsson, torrnål. Ex libris för Alli Jo
hansson-Thor. 7 nr.

Aug. 20. Chassériau , T héodore , fransman, f. 1819, d. 1856: Apollo 
och Daphne, litografi. 1 nr.
Corot, Cam ille , fransman, f. 1796, d. 1875: Le petit 
berger, glasetsning. 1 nr.
D aubigny, Charles F rançois, fransman, f. 1817, d. 1878: 
»Le Gue», glasetsning, »La rentrée du Troupeau», d:o, 
2 nr.
D elacroix, E ugène, fransman, f. 1798, d. 1863: Faust, 
W agner och Mefisto. Delteil 61, II, litografi. 1 nr. 
Géricault , T heodore , fransman, f. 1791; d. 1824: »Che
val anglais monté par un jockey». Delteil 70, II, lito
grafi. 1 nr.
Redon , O dilon , fransman, f. 1840, d. 1916: »Arbre», 
Mellério 142, litografi. 1 nr.

Nov. 3. Sahlén , Artur , svensk, f. 1882: Stockholm i exteriör, 
portfölj III, färgträsnitt. 5 nr.
W rangel, J urgen, svensk, f. 1881: provtryck av illu
strationer till Heidenstams dikter (Bonnier 1927), torr
nål. 21 nr.
M ATI s se , H enri , fransman,!'. 1870: Kvinnostudie, mono- 
ty pi. 1 nr.
J orgensen , A ksel , dansk, f. 1883: Joakim  Skovgaard, 
etsning. 1 nr.
Hou, Axel , dansk, f. 1860: Salys Rytterstatue av Fre
drik d. V, etsning. 1 nr,
F aber , J ohn, d . y., engelsman, f. 1684, d. 1756: Porträtt 
av Baptist Noel, Earl of Gainsborough, mezzotint. 1 nr. 

Nov. 26. Martin , J ohan F redrik (?), svensk, f. 1755, d. 1816: 
Landskap med troligen engelska motiv, konturetsningar. 
4 nr.
E arlom, R ichard, engelsman, f. o. 1743, d. 1822: Liber 
veritatis, del III, akvatint, 100 nr. (Erhållen genom byte 
med Förste m arinläkaren d:r W idstrand, Stockholm.)



22

B . G åvor.
Jan. 28. Av konstnären:

v. Rosen , Reinhold , svensk, f. 1894: The Thames Flo- 
wermill, etsn. The W indow on the Thames, d:o. East 
India Dock entrance, d:o. Cold Harbour, d:o From  Ann 
Hallows Lane, d:o. The River Lee, d:o, Albert Bridge, 
d:o. Harwich old Church, d:o. The Thames by Ham 
mersmith, d:o. Erit, d:o. Regent’s Canal, d:o. 11 nr.

Av konstnären:

F ridell , Axel, svensk, f. 1896: The W indow, I state, 
torrnål. Old studio in Chelsea, I state, torrnål. 2 nr.

Av fröken Elisabeth af Sillen, Sigtuna:

af  Sillen , Gustaf, svensk, f. 1762, d. 1825: Decoration 
de la Fête, donnée par S. M. le Roi de Suède . . . dans 
le Jard in  du Chateau de Carlberg. en Sept. 1770, etsn. 
1 n r .

Febr. 24. Av herr Reil, Saltsjö-Duvnäs:

Cardon , J ohan E lias, svensk, f. 1802, d. 1872: Jonas 
Janzon, litografi. 1 nr.
Kollman, II. Cahier d ’Arabesques composé par Francois 
Boucher å Paris. N:ris 5—8. III. Cahier d’Arabesques . . . 
Nris 9— 12. Kopparstick. 8 nr.

Juni. 26. Av d:r Karl W åhlin:

B ojesen , O scar, dansk, Bygel vejr, Furesoen, färglito
grafi. 1 nr.
Roiide, J ohan, dansk, f. 1856. Moder med sitt harn, 
litografi. 1 nr.
N ordhagen, J ohan, norsk, f. 1856. Björnstierne-Björn- 
son, etsn. 1 nr.

Aug. 20. Från Kunsthaus, Zürich:
O känd schweizisk konstnär: Affisch för utställning i 
Kunsthaus, Zürich. Ital. Buchillustrationen XV—XIX 
Jahrhundert (1928), litografi. 1 nr.
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Av greve C. K. Mörner, New York:
Charpentier , F rancois P hilippe , fransman, f. 1734, d. 
1817: Manligt lielgon mottagande sjuka, akvatint. 1 nr. 
D addi, B ernado , italienare, verksam 1532— 1550: Fem 
putti med en struts, kopparstick. 1 nr.
Rugendas, Christian , tysk, f. 1706, d. 1781: Bondfolk med 
hästar och packning, mezzotint. 1 nr.

Av t. f. intendenten d:r Åke Stavenow:
Kumlien, A kke, svensk, f. 1884: Affisch för utställningen 
av m odern svensk bokkonst i Kunstindustrimuseet, Oslo 
(1928), litografi. 1 nr.

Av dir. C. U. Palm:

Malapeau , Claude-N icolas, fransman, f. 1755, d. 1804: 
Convalessance de Louis NV, ä son retour de Metz, kop
parstick. 1 nr.

C. Ö verföringar.

Febr. 24. Från förrådet:
de Goncourt, J ules , fransman, f. 1830, d. 1870: La 
femme en chapeau, etsn. 1 nr.

Mars 27. Från förrådet:
F ragonard, H onoré , fransman, f. 1732, d. 1806: Om
skärelsen. Baudicour 11, II. Lärjungarna i Emaus, B. 
12, II. Dito B. 12, II. Två profeter, B. 13, II. En ängel, 
B. 14, II. Hagar tröstas av ängeln, B. 15, II. Nattvar
dens instiftande, B. 17, I. Dito B. 17, II. Lärjungarna 
vid graven, B. 18, II. S. Lucas, B. 20, II. Dito B. 20, 
II. Hieronymus, B. 21, I. Dito, B. 21, II. Två kvinnor i 
moln, B. 22, II. Antonius och Cleopatra, B. 23. II. Kri
gare inför domstol, B. 24 II, etsn. 16 nr.

F rån  samlingarna (tidigare onum rerade):
Ku sel , Mathias, tysk, f. 1621, d. 1682: Dekorationer till 
operan II Pomo d o  ro, kopparstick. 35 nr.
Krausen , J., tysk: Teaterdekorationer, kopparstick. 3 nr.

Okt. 30.

Nov. 26.
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P icard, B(ernhard ?). fransman (f. 1673, d. 1734: ?) Re
presentation du Théâtre et feu d ’artifice dressé sur la 
Meuse . . . l’année 1713, kopparstick. 1 nr. 
B irckhardt, Anton , tysk, f. 1677, d. 1748: Teatro e 
Proscenio della Festa Teatrale intitolata »Costanza & 
Fortezza» rappresentata ncl Reale bastello di Praga. 
l’anno 17,53. Le Bl. 36, kopparstick, 1 nr.
L idl , J ohan Jacob & H eckenauer J(acob?) W ( ilhelm?), 
tyskar: Dekoration till »Costanza e Fortezza» (Giardini 
Reali de Tarquini nel Gianicolo), kopparstick. 1 nr. 
Martin , J ohann H einrich, tysk: Dekoration till »Costan
za e Fortezza (Grande campagna . . . etc.), kopparstick. 
1 nr.

Jun i 26. F rån  förrådet:
Adelborg , P er Otto , svensk, d. 1818: Revolutionen, 
Satir över Gust. IV Adolfs regeringssätt, akvarellerad etsn. 
1 nr.
U tamaro, japanes, f. 1753, d. 1805: Promenad på lan
det, färgträsnitt. Fyra kvinnor vid ingången till ett hus, 
dito- 2 nr.
O känd japansk konstnär: Två läglar i en tall, färgträ
snitt. 1 nr.
H iroshige , japanes, f. 1776, d. 1858: Övervadandet av 
en flod, färgträsnitt. 1 nr.

Nov. 3. F rån  förrådet:

H ägg, Axel H erman, svensk, f. 1835, d. 1921: I Pyre
néerna, Armstrong 76. Landskap med katedral, etsnin
gar. 2 nr.



25

Besöks- och lånestatistik för Gravyrsalen åren 1920—1928.

1928 1927 1926 År.

1 087 892 1 138 Antal besökande.

18 9 88 Akvareller och handteckningar)
} av Elias Martin.

6 2 22 Gravyrer )
11 12 — Övrig svensk 1700-talsgrafik.
22 28 44 Övriga svenska 1700-talshandteckningar.

20 12 15 Egron Lundgren.
29 22 22 Övriga svenska handteckningar o. gravyrer från tidigare 1800-t.

10 18 12 Handteckningar av G. F. Hill.
16 9 5 t> » Ernst Josephson.
12 2 4 » » Carl Larsson.
28 16 17 > och etsningar av Anders Zorn.
12 16 24 Övriga svenska handteekn. o. gravyrer från slutet av 1800-t.
41 21 33 Svenska handteckningar och gravyrer av levande konstnärer.

5 1 1 Handteckningar av Watteau.
4 2 7 * » Boucher.

25 4 9 » » övriga franska 1700-talskonstnärer.
25 16 16 Franska 1700-talsgravyrer.
12 15 8 Franska handteckningar och gravyrer från 18- och 1900-talen.

19 10 7 Handteckningarl
[ av Rembrandt.

24 9 11 Etsningar |
10 24 10 Handteekn. och gravyrer av övriga nederländska konstnärer.

15 10 8 Albrecht Dürer.
4 8 3 Handteckningar och grafik av övriga gammaltyskar.
6 5 — Modern tysk grafik.

18 15 3 Italienska handteckningar.
9 5 1 7 Italiensk grafik.
3

r
4 8l Äldre engelsk grafik.

7 5 6 Modern anglosachsisk grafik.
9 16 9 Japansk grafik.
8 5 26 Persiska och Indiska miniatyrer.
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III. Fotografi- och rep r o duktio n ss aml ing en.

Fotografi- och reproduktionssamlingen har under året ökats med 
913 nr, varav 153 genom köp och 760 genom gåva.

G åvor

ha mottagits från följande givare:
Docent W. Nisser, Uppsala, Ipswich Museum, D:r C. Glassen, 

London, Galerie Mathiesen, Berlin, friherre Louis de Geer, Leufsta, 
Galerie van Diemen & Co., Berlin, d:r Karl W ålilin, Föreningen 
F ransk  Konst, prof. Gust. Cederström, Mr. Lam (Paris) I. H. Cords, 
Hamburg, Braun & Co., Paris, Thom. Agnew & Sons, London, 
Kunsthandel Artaria, Wien, W ilhelm Bergewing, Doke, intendent 
Bagnar Hoppe, konstnären David W allin, Göteborgs Konstmuseum, 
överintendenten d:r Axel Gauffin, intendenten professor Osvald Siren, 
intendenten d:r Sixten Strömbom, teaterchefen Erik W ettergren, 
herr Axel By den j:r, Stockholm.

IV. Plansch verkssamlingen.

A . K öp och b y te .
Jan . 28. Gustav Glück och F r . M. Haberditzl: Die Handzeich

nungen von Peter Paul Rubens. Berlin 1928.
Febr. 24. Max L e h r s : Geschichte und kritischer Katalog des deut

schen, niederländischen und französischen Kupferstichs 
im XV Jahrh . Textbd. und Planschhand VI. W ien 1927. 
T he Vasari Society for the Repr. of old Masters Draw
ings. Second series. Part VIII. Oxford 1927.

Mars 27. Louis D e l t e il : Le Peintre Graveur illustre Tome XXVI, 
XXVII: Oeuvre lithographié de Honoré Daumier, hand 
VII och VIII (forts.) — jäm te bilagd m innesruna över 
L. Delteil och porträtt. Paris 1926.

Maj 31. K. T. P a cher: Elsässische Handzeichnungen des XV 
und XVI Jahrhunderts. [Die Meisterzeichnung. II]. Frei
burg i B. 1928.
D ürers Grüne Pa ssio n : Albertina Facsimile, Ernst Was- 
m uth, Berlin.
Maurice E x st e e n s: L 'oeuvre grave et lithographié de Fé- 
licien Rops. Tome I—IV. Paris 1928.
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Jun i 26.

P ierre  L esp in a sse : Lavreince. [Les Albums des Beaux- 
Arts]. Paris 1928.
O tto B enesch: Die Zeichnungen der Niederländischen 
Schulen des XV und. XVI Jahrh . [Alfred Stix: Beschrei
bende Katalog der Handzeichnungen in der graphischen 
Sammlung Albertina: Band II.] W ien 1928.
Gustav P a u l i: Zeichnungen alter Meister in der Kunst
halle zu Hamburg: Italiener. [Prestel Gesellschaft. XIII. 
Veröffentlichung]. Portfölj och texthäfte. F rankfurt a. M. 
1927.

Ju li 28. P rint Collector’s Quarterly: 1928. Vol. XV, h. 1—8. 
(Januar, April, July). London 1928,

Aug. 20. A. B lum : Les origines du livre ä gravures en France. 
Paris & Bruxelles 1927.
Hans von der Gabelentz  : Zeichnungen alter Meister 
im Grossherzogi. Museum zu W eimar. Veröffentl. 1—2. 
(l Band) Prestel Gesellschaft F rankfurt a. M. 1912—18.
B. F lichsig: Zeichnungen alter Meister im Landesmu- 
seum zu Braunschweig. T. 1—8. Veröffentl. 6, 7, 9. 
Prestel Gesellschaft. F rankfurt a. M. 1920—25.
62 — Handzeichnungen — zu dem Elem entarwerk von 
Johann Bernhard Basedow. — Vorwort von Max von 
Boehn. Veröffentl. 10. Prestel. Gesellschaft. Frankfurt 
a. M. 1922.
25 — Handzeichnungen zu dem Elementarbuche von 
Christian Gottheit Salzmann. Vorwort von Max von 
Boehn. Veröffentl. 11. Frankfurt a. M. 1922.

Okt. 5. Modern masters of etching: J. L. Forain. Introduction 
by Malcolm G. Saloman. London 1925.
Alrrecht D ü r er . Niederländisches Reiseskizzenbuch. 
Prestel Verlag. Frankfurt a. M. 1928.
P aul H errm ann: Denkmäler der Malcrie des Altertumes. 
Ser. 1. Liefer 18. München u. ä.

Okt. 80. Serien »Les albums d ’art, Druet»:
Nr 2, Maillot. notice de W. George, Paris 1927. 
Nr 8, Courbet. » » A. Fontainas » » 
Nr 9, Despiau. » » A. Basler » » 
Nr 10, Seurat. » » W. George » 1928.
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Nov.

Nov:

B.

Jan.

Maj

J uni 

Aug.

Camille Gronkowski: Nicolas de Largillierre. Memorial 
de l’exposition de ju in  1928 au palais des beaux-arts de 
la ville de Paris.
J ulius Meier-Gr a e f e : Renoir. München 1911. 
F rançois B oucher. Dessins. Texte par Louis Réau. 
(Ur serien »Dessins de Maîtres du 18:e siècle.) Paris. 
T ietze-T ietze  Con r a d t: Der junge Dürer.

12. D e La F s il l e : Vincent van Gogh. D. 3 och 4. Paris 
& Bruxelles 1928.

26. Jahresm appe 1928, medföljer Die grapischen Künste. 

G åvor .

28. Av revisor Erik Strömbäck, Stockholm:
Mil t o n : Le Paradis perdu. Trad, par Chateaubriand. 
Ini. av Lamartine. Paris 1855.

31. Av författaren:
R. L. H o bso n : The Georg Eumorfoplioulos Collection. 
Cat. of the Chinese, Corean and Persian Pottery and 
porcelain Vol. VI: Chinese Pottery, Corean and Per
sian W ares and recent addition. London 1928.
Av Grafiska Sällskapet :
Grafiska Sällskapets matrikel 1928, med två konstbilagor 
och artikel om originalträsnitt av Harriet Sundström. 

26. Av överintendenten:
Die Sammlung Oscar Huldschinsky. 83 Tafeln. Berlin 
1928.

20. Av författaren :
O svald S ir e n : Leonardo de Vinci. T. 1— 3. Stockholm 
1911.
Av författaren:
A gne B elter: Recueil de plusieurs fragments des pre
mières comedies italiennes . . . Recueil dit de Fossard 
conservé au Musée National de Stockholm présenté par 
Agne Beijer . . . Comp. de rliétor. de Don Arlequin prés, 
par P. L. Duchartre. Paris 1928.
Av författarna :
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Agnes B ranting och An d r . L indblom : Medeltida väv
nader och broderier i Sverige. D. I. Svenska arbeten. 
Uppsala och Stockholm 1928.
Av konstnären Arturo Ciacelli:
Sonia D elaunay. Les peintures, ses objets, ses tissus 
simultanés, ses modes. Préface d ’André Lhote. Paris u. à. 

Okt. 5. Av H. K. H. Kronprinsen:
Tidskriften The Kokka, N:ris 399—452 (febr. 1924.— 
december 1928). Tokio.

Okt. 30. Av intendenten Ragnar H o p p e :
Tidskriften Le Charivari, 1 band, omfattande tiden 1 
dec. 1849—31 m ars 1850. Paris.

Nov. 26. Genom Polska legationen:
Sztuka polska. L ’art polonais. The polish art. H .l—5.

Depositioner
i handtecknings- och gravyrsamlingen.

Nov. 26. Från kapten E rik Asp , Lund:
9 volymer med Callotska gravyrserier, 2 volymer med 
reproduktioner efter dylika samt Edouard Meaume: Re
cherches sur la vie et les ouvrages des Jacques Callot. 
Återlämnades den 21 december enl. Nämndprotokoll av 
samma datum.

Återlämnad deposition.
Nov. 3. Till friherre A. Klinckowström, Stafsund:

De till Elir ens värdsutställningen utlånade 336 tecknin
garna av Carl August Ehrensvärd och med honom sam
tida konstnärer.

Inom gravyr- och handteckningssamlingen har arbetet fortgått 
efter de linjer, som uppdragits under de närm ast föregående åren.

Tack vare icke m inst den insats, som gjorts av avdelningens fri
villiga, högst kom petenta hjälp, förste m arinläkaren d:r Axel W id
strand, har inventariseringen och iappkatalogiseringen av gravy
rerna nu fortskridit så långt, att endast en ytterst ringa del av 
denna grupp återstår att bearbeta. Genom de statsmedel som i 
form av extra anslag ställts till avdelningens förfogande, ha även
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yissa förbättringar av museiteknisk art kunnat genomföras, ehuru 
lokalerna alltjäm t äro långt ifrån idealiska för avdelningen, som i 
så fall är den minst lyckligt lottade i det num era synnerligen trång
bodda museet. E tt steg i rätt riktning för förbättrandet av ut- 
rym m esförhållandena liar under året tagits genom uppställning i 
passagen utanför salen för tillfälliga utställningar av 10 stycken 
gravyrskåp av ek, tillverkade av Nordiska Kompaniet efter ritningar 
av arkitekt Ture Ryberg, som därvid på ett mycket förtjänstfullt 
sätt förstått att tillgodose avdelningens krav och önskemål. Skåpen 
äro avsedda för förvaring i stående ställning av de standardiserade 
portföljerna i format I, fyra hyllor över varandra och med varje 
kubikm eter av skåpens kubikinnehåll utnyttjad. Skåpens fasader 
äro försedda med utställningsanordningar av fullkomligt ny typ: 
från insidan av dörrarna löstagbara utställningsram ar i standard
form at 65 X 65 cm (tillräckligt för format I och II) i vilka det u t
ställda bladet, m onterat eller omonterat, fasthålles m ot glaset av 
en fjäderanordning. Det lyckliga resultatet har åstadkom mits genom 
ett sam arbete mellan amanuensen Wengström och Nordiska Kom
paniets förutvarande arkitekt Carl Norberg.

För att medgiva en raskare expedition hava de skåp inne i gra
vyrsalen, som härbärgera gravörkatalogen och porträttkatalogen, 
ombyggts för uppställning av utdragbara lådor enligt Åtvidabergs 
system, men med bibehållande av de gamla katalogkorten i höjd- 
format. Här tinnes nu tillräcklig plats för uppställning av den 
real- och inventorskatalog, till vilken amanuensen W engström fått 
i uppdrag att utarbeta ett kortsystem. De förbättringar, som sålunda 
gjorts under det tilländalupna året, ha ökat möjligheterna för gra- 
vyrsamlingens fulla utnyttjande, men ännu återstår det m ånga vik
tiga förändringar, innan denna viktiga avdelning inom m useet blir 
fullt effektiv.

H oppe  har lett arbetet inom avdelningen samt skött de löpande 
göromålen. Han har ordnat utställningen av 1926 och 1927 års 
nyförvärv sam t den av museets franska handteckningar och gra
vyrer från 1800-talet. F rån  15 maj till 15 juli har han vistats i 
Paris för att där bedriva studier för en vetenskaplig katalog över 
François Bouchers handteckningar i Nationalmusei samlingar, vilka 
hösten 1929 skola publiceras i ett större arbete med 22 reproduk
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tioner i faksimile och en utförlig catalogue raisonné. Detta arbete 
har fortsatts även efter hemkomsten. Hoppe har dessutom utar
betat förslag för inlösen av svenska konstnärers arbeten inom så
väl handtecknings- och gravyravdelningen som målnings- och skulp
turavdelningen samt även uppgjort förslag för inköp av modern 
utländsk konst.

W engström har biträtt intendenten med de löpande göromålen 
inom avdelningen samt dessutom haft sig anförtrott arbetet med 
vissa nyordningar i anslutning till det av Kungl. Maj:t beviljade 
extra anslaget.

Han har under januari och februari inventariefört 1927 års ny
förvärv av gravyrer, handteckningar och planschverk, varvid är 
att märka, att inventariet över gravyrsamlingen förts för hand med 
bläck i den av ålder använda typen, till vilken under senare år 
även 1917 och 1925 års accesioner ha återförts, dels ock att sär
skilda inventarier ha upprättats över litografier och träsnitt. Häri
genom ha nu traditionerna åter knutits till förhållandena före 1917, 
då en del förändringar infördes, vilka ha visat sig vara mindre 
praktiska och vilka under nuvarande förhållanden icke blivit effek
tiva. Under m ars och april har W engström huvudsakligen ägnat 
sig åt revideringen av 1922 års deposition av handteckningar, gra
vyrer och planschverk i Drottningholms teaterm useum , vartill han 
erhållit nämndens speciella uppdrag. För denna revidering in
flyttades hela samlingen till Stockholm. Det material, som efter 
revideringen återsändes till Drottningholm, genomgick dessförinnan 
en omsorgsfull konservering av museets specialist och monterades 
i passepartouter. De första dagarna i juni var den teaterhistoriska 
samlingen åter på sin plats och de nya förteckningarna utskrivna. 
Principiellt betraktas det liela nu som en utställning, vilken gravyr- 
och handteckningssamlingen varje år gör i det teaterhistoriska m u
seets lokaler å Drottningholms slott, och är alltså, formellt sett, 
en tid efter annan upprepad överföring till slottssamlingarna.

Wengström har biträtt med arrangerandet av utställningen av 
1926— 1927 års nyförvärv. Han har ordnat utställningen av G. 
W. Palms akvareller och handteckningar samt även förberett den 
lilla utställning av Dürers kopparstick, som på grund av den sjuk
dom, som träffade honom under en för detta ändam ål anträdd 
studieresa till Nürnberg, ordnades av andra händer.
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W engström  har sedan slutet av juli på grund av denna sjukdom 
varit tjänstledig från Nationalmuseum.

D:r Axel W idstrand har under året inom gravyravdelningen ut
fört följande arbeten:

1. Han har inventerat hela franska skolan och fullständigt lapp- 
katalogiserat densamma till överensstämmelse med beståndet.

2. Han har inventerat hela italienska skolan och fullständigt lapp- 
katalogiserat densamma till överensstämmelse med beståndet.

3. Han har inventerat och lappkatalogiserat hela tyska reproduk- 
tionsgrafiken, samt likaledes inventerat svenska skolan och lapp
katalogiserat densamma från A och till med K.

Fil. kand. Gunnar J ungmarker, som efter tidigare genomgången 
provtjänstgöring den 19 oktober 1928 antogs som extra am anuens 
har biträtt intendenten med de löpande göromålen inom avdel
ningen, fört handtecknings- och gravyrinventarierna från och med 
jun i 1928 och skrivit lappkatalog för motsvarande tid samt upp
gjort besöks- och lånestatistik för åren 1926—28.

Monteringsverkstaden (Roos med två yngre elevbiträden) har under 
året utfört en mängd arbeten, av vilka huvudparten kom m it på 
gravyr- och handteckningsavdelningens lott, men en del även gjorts 
för andra avdelningar inom museum. Det viktigaste och nödvän
digaste är monteringen av nyförvärv och ommontering av äldre 
blad.

På kopparstickskartong (den s. k. typ i) som endast kom mer 
till användning för de mera värdefulla och ömtåliga bladen, ha 
m onterats 201 akvareller och färgkritsteckningar av C. F. Hill samt 
24 blad av olika konstnärer. Materialkostnaden är här ganska 
stor och arbetet både svårt och tidsödande, men i gengäld får man 
en montering, som ej blott är i högsta grad estetiskt tilltalande, 
utan även solid, och som läm nar ett verkligt skydd för de konst
verk, för vilka den är avsedd.

Mindre ömtåliga handteckningar och grafika m onteras i samma 
format, 55X41,7 cm, å vit elfenbenskartong (typ II). I denna typ 
ha m onterats icke mindre än 1 702 gravyrer, däribland 274 av 
Dürer, vilka liksom de övriga löstagits från ett sämre montage och 
i många fall även blivit rengjorda och restaurerade. De från förra 
året återstående ej färdigmonterade handteckningarna av G. W. Palm, 
602 num mer, ligga nu liksom de övriga i sina portföljer. Denna
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samling är till omfånget en av de största vi äga av någon svensk 
konstnär.

För Teaterhistoriska museet å Drottningholm ha monterats 170 
blad, i huvudsak gravyrer. Detta har varit nödvändigt, då det 
visat sig, att de därstädes deponerade bladen med föregående mindre 
omsorgsfulla m onteringssätt lätt kunde taga skada, vilket natu r
ligtvis måste förebyggas i tid.

A enkel, billigare kartong, typ III, ha uppsats 731 blad av di
verse format.

Monterings verkstadens föreståndare och biträden ha även hjälpt 
till med inmontering i ram ar och m ontrer av teckningar och grafik 
under vid avdelningen pågående utställningar.

De ha emellertid även anlitats av andra avdelningar, särskilt av 
biblioteket och depositionsavdelningen, för vilka de ha utfört så
dana arbeten som enklare inbindningar, lagning av söndriga band, 
hopsättning av förvaringspärm ar avsedda för tidskrifter och kata
loger, montering av fotografier m. m. I verkstaden ha även tryckts 
Nationalmusei frikort, upplaga 2 000 ex. Allt i allt, monterings- 
verkstaden är en liten, men viktig institution i museum, och den 
fyller väl sin plats. Under året ha vissa små förbättringar även 
åstadkom m its där genom anskaffandet av några viktiga instrum ent 
och icke minst genom att plats beretts för ytterligare en elev vid 
monteringsarbetena.

När andra lokaler kunna anskaffas för Svenska Porträttarkivets 
plåtsamling och för avdelningens egen samling av kopparplåtar 
kan även det fjärde rum m et tagas i bruk för verkstadens arbete. 
Rummen skulle då lämpligen kunna disponeras så, att ett särskilt 
rum  upplåtes åt tryckeriet och ett åt konserverings- och tvättnings- 
arbeten.

4
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B oks am lin  gen .

Boksamlingen (Wåhlin) har under året ökats med 1 031 nr (töreg. 
år 1 018) varav:

11 Inköp Gåvor

Allmän koiivsthistoria ..................................................  ... 7 23
Arkitektur ............................................................................. 2 9
Skulptur................................................................................ ! 5 8
Målning.................................................................................. 19 24

Handteckning .................................................................... 2 3

Grafisk konst .................................................................... 4 5

Konsthantverk ....................................................................! 7 17
Arkeologi (nordisk och klassisk) ................................... 3
Topografi ...................................................... ..................... 4

Kulturhistoria .................................................................... 3
Biografi ............................................................................ 13
Bibliografi.............................. ..................... ........................ 13 3
Museivård ............................................................................ 3 1

! Officiellt tryck ................................................................... 1 25
Konstlexika, encyklopedier, uppslagsböcker och ord-

i böcker ... ............................................ ............. 5 7
Tidskrifter och årsböcker ............................................... 26 29
Blandade ämnen ............................................................... — 2

i Museimeddelanden ............................................................ ___ 47

Meddelanden från andra vetenskapliga och kulturella
institutioner .................................................................... — 23

Museikataloger och vägledningar................................... 5 37
Utställningskataloger .............................................. ......... — 77
Auktionskataloger................................................................ — 118
Broschyrer och särtryck................................................... 6 550

105 ] 1 031

Bland de viktigaste nyförvärven må näm nas:
The dictionary of english furniture. Vol. 1—3.
Friedländer , M. J., Der Genter Altar der Bruder van Eyck. 
Grevenor, H., Norsk malerkunst under rokoko og barok.
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Göbel, H., Wandteppiche. 1. Theil. Die Niederlande. Bd 1—2. 
IIendriksen , F., En dansk Kunstnerkreds fra sidste Halvdel av 19. Aar

hundrede.
Rosenberg , J., Jacob van Ruisdael.
Rosenberg, M., Der Goldschmiede Merkzeichen. 3. Aull. Bd 1—4 (gåva 

av bankir Falk Simon, Göteborg).

Följande nyförvärvade utländska arbeten äro delvis grundade på 
studier av föremål i museets samlingar:

B eijer , A., & D uchartre, P. L., Recueil de plusieurs fragments des pre
mières comédies italiennes (byggd på studier i den Tessinska samlingen 
i museets gravyravdelning,; gåva av intendenten A. Beijer). 

F edermann, A., Johann Heinrich Füssli.
Réau, J., Les Lemoyne.

Av följande större subskriptionsverk hava nya delar under året 
kom m it museet till handa:

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Hrsg, von H. Vollmer. 
Art prices current.
Bonniers Konversationslexikon (gåva av Albert Bonnier).
F riedländer , M. J., Die altniederländische Malerei.
Inventaire général des dessins du Musée du Louvre et du Musée de 

Versailles.
Handbuch der Kunstwissenschaft.
H ofstede de Groot, C., Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der 

Werke der hervorragendsten holländischen Maler des 17. Jahrhunderts. 
Nordisk Familjebok (gåva av a.-b. Familjeboken).
Svenskt biografiskt lexikon (gåva av Albert Bonnier).

F rån  museets tidskriftsprenum eration hava uteslutits den engel
ska tidskriften Connoissseur och den italienska Arte och samtidigt 
prenum eration verkställts å den internationella, i Tyskland utgivna 
tidskriften Pantheon, den italienska Dedalo och den tyska Die 
Kunstauktion.

Nationalmuseum mottog för några år sedan i gåva av herr D. 
Bildt den dyrbara och sällsynta japanska tidskriften Kokka från 
dess början 1890 t. o. m. år 1920. Museet var av bristande till
gångar förhindrat att fullfölja prenum erationen. H. K. H. Kron
prinsen har skänkt museet samma tidskrift fr. o. m. år 1924 tills 
dato samt utlovat fortsättning tillsvidare och om det låter sig göra 
komplettering av de felande årgångarna 1921—23.
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Boksamlingen har, utom från de här ovan näm nda, mottagit 
gåvor från följande institutioner och personer:

Utrikesdepartementet, K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 
K. Akademien för de fria konsterna, Svenska Riksarkivet, Kungl. Biblio
teket, Uppsala universitet, Domkapitlet i Uppsala, Universitetsbiblioteket 
i Lund, Statskontoret, Stockholms stads statistiska kontor;

Institut de France, Bibliotheque d’art et d’archéologie, Paris, Institut 
international de coopération intellectuelle, Paris, Das staatliche Kunst- 
bibliotek, Berlin, Freundekreis der staatl. Kunstbibliotek, Berlin, Tjecko- 
slaviska legationen i Stockholm, Universitetet i Toronto;

Sveriges allmänna konstförening, Svenska slöjdföreningen, Svenska tek- 
nologföreningen, Svenska boktryckareföreningen, Konsthistoriska sällska
pet, Konsthantverkarnas gille, Sveriges hantverksorganisation, Samfundet 
Sankt Erik, Föreningen för grafisk konst, Svensk-franska konstgalleriet, 
Stockholm, Liljevalchs konsthall, Arbetarnas bildningsförbund, Kultur
historiska föreningen för södra Sverige, Skånes konstförening, Föreningen 
Heimbygda (Östersund), Västerbottens läns hembygdsförening;

Livrustkammaren, Nordiska museet, Tekniska museet i Stockholm, Cl. 
A. Tamms samling i Stockholm, Konstmuseet och Rösska museet i Göte
borg, Malmö museum, Helsingborgs museum, Gotlands fornsal i Visby, 
Kunstindustrimuseet i Oslo, Kunstindustrimuseet i Köbenhavn, Det na- 
tionalhistoriske Museum i Frederiksborg, Staatl. Gemäldegallerie och Staatl. 
Skulpturensammlung i Dresden, Provincialmuseum i Hannover, Landes
museum der Provinz Westfalen i Münster, Altes Pinakothek i München, 
Landesgewerbemuseum i Stuttgart, Kunstsammlungen der Stadt Königsberg, 
Städtische Kunst- und Gemäldesammlung i Bamberg, Museet i Salzburg, 
Ungarisches Nationalmuseum i Budapest, Historisches Museum i Bern, 
Rijksmuseum i Amsterdam, Rijksverzamelingen i Haag, Museum Boijmans 
i Rotterdam, Palais des beaux-arts i Bruxelles, Musée Carnavalet i Paris, 
Musée Masséna, Musée Jules Cheret och Les musées municipaux i Nizza, 
British Museum och Victoria and Albert Museum i London, Galérie 
Tretjakov i Moskva, Museum of fine arts i Boston, Museerna i Cincin
nati, Cleveland och Detroit, Metropolitan Museum i New York, The Art 
Institute i Chicago, The Walker Art Galleries i Minneapolis, The Natio
nal Gallery of Art och The United States National Museum i Washing
ton; Bokförlagsfirmorna Björck & Börjesson, Albert Bonnier, Natur och 
Kultur, P. A. Norstedt & Söner, Gruyter & Co (Berlin), Redaktionen av 
Ord och Bild;

Fil. dir A. Baeckström, disponenten C. Haeggström, docenten Ragnar 
Josephson, Bröderna Lagerström, herr Einar Palm, konstnären G. Pauli, 
amanuensen S. Bönnow, teaterchefen E. Wettergren, fil. dir N. G. Wollin, 
fil. dir H. Wåhlin, Mme Gaston Briére, museidirektören T. B. Kielland, 
museidirektören Fr. Poulsen, fil. dir K. Bonezevski, fil. dir B. Warner och 
tjänstemän vid Nationalmuseet.
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Auktionskataloger hava kom mit museet till handa från ett stort 
antal konsthandelsfirm or i Sverige och utlandet.

Antalet hemlån från biblioteket hava under året utgjort 1 030 
(föreg. år 964), varav 504 (föreg. år 593) till nuvarande och förut
varande tjänstem än vid museet samt 526 (föreg. år 371) till offent
liga institutioner, till pressen och till enskilda personer, som ställt 
föreskriven borgen, flertalet tillhörande konstforskarnas kategori. 
Antalet borgensförbindelser utgör 53 (föreg. år 43).

Till begagnande av allm änheten i gravyrsalen hava utlämnats 
693 volymer (föreg. år 617).

Böcker och planschverk hava inbundits till ett antal av 36 (föreg. 
år 146). Därjämte ha separattryck uttagits och häftats till ett an
tal av 419 ur dublettserier och löshäften av tidskrifter och ur an
nat i biblioteket befintligt tryck. Inklistringen av ex libris har 
fortgått och om fattar för det gångna året 1 208 hand (i sin helhet 
3 208 bd).

Fru Sia Edlund, som sedan 1924 m edverkat i biblioteket och 
under 1928 genomgått den av Kungl. Skolöverstyrelsen anordnade 
bibliotekskursen, är fr. o. m. sistl. ju li m ånad anställd inom det
samma som biblioteksbiträde. Biblioteket har dessutom haft förmå
nen av frivillig oavlönad m edverkan av fröknarna Louise von Plåten 
(jan.—juli, sept.—dec.), Ingrid Amundson (jan.—maj) och Sigrid 
Olbers (april—juni). Fröken von Plåten har delat sitt arbete mel
lan biblioteket och urklippssamlingen.

Urklippssamliugeu.

Urklippssamlingen (Wåhlin) har under året lätt mottaga friex
emplar av Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Svenska Dag
bladet, Social-Demokraten, Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda, Göte
borgs Handels- och Sjöfartstidning, Sydsvenska Dagbladet Snäll
posten, Hvar 8 Dag, Studiekamraten och Bonniers Veckotidning. 
Insam landet av urklipp ur dessa har fortgått under frivillig oav
lönad m edverkan av f. intendenten G. Göthe och fröken Louise 
von Plåten. Under året hava ordnats årgångarna 1920 och 1921, 
omfattande resp. 1 121 och 1 078 urklipp. Enär de tidigare ord
nade årgångarna 1922—1927 beräknats omfatta 14 625 urklipp, 
uppgår sum m an av hittills ordnade urklipp till inemot 17 000.
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Avdelningen för konsthantverk.

(Avdelningsföreståndare: Vi—3%  intendent W ett ergren, 1h —81/u> tf. 
intendent Stayenow, amanuens 1j i —3% : Staveno w, extra am anuens: 
15/ 11—31/i2 Hernmarck.)

Tillökningen under året utgör 124 föremål, av vilka 35 förvär
vats genom köp, 88 erhållits som gåva och ett genom överföring. 
Inom  de olika grupperna fördelar sig tillväxten så lunda:

j
Vid 1927 
års slut

Tillväxt
1928

i
Summa i

Keramiska föremål........ .............. .......... . 8 345 33 8 378 |
Glas .... . . ....................... ............................. 1 170 ' 4 1 174
Emalj........................................................... 776 — 776
Guld och silver ....................................... 736 7 743 i
Ur ... .. .. .. ..  ........................ .................. 395 2 397
Oädla metaller......................................... 1 999 3 2 002
Möbler, träföremål .................................... 1 086 4 1 090
Elfenben ................................... .............. . 348 1 349 i
Sten ....................................................... . 366 13 379
Textilkonst ....... .............. . .................... 1 258 55 1 313
Diverse .................................. ..................... 714 2 716 1

Summa 17 193 124 17 317

A . In köp :

Jan . 28. På utställningen i Nationalmuseum av keramik från Den 
Kongelige Por celainsfabrik, Köpenhamn :
Vas av stengods med blå glasyr och figurdekor, komp. 
av Jais Nielsen.
Bäver, stengods av Knud Kyhn.
Pekineserhund i celadonporslin av Knud Kyhn.
Flora, statyett i biscuit av A. Malinowski.
Fyra st. servisdelar ur servis av Chr. Joachim  och A. 
Malinowski.
På danska konstindustriutställningen på Nordiska Kompa
niet:
Tobaksdosa av silver, komponerad av Kaj Fisker, u t
förd av hovjuvelerare A. Michelsen, Köpenhamn.
Vas i fajans komponerad av Jens Thirsliind, utförd av 
Herman Kähler.

Febr. 24. Rakfat med kanna av slipat glas. Svenskt arbete, Kungs- 
holms glasbruk omkr. år 1700.
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Mars 27.

April 1.

Maj 31.

Jun i 26. 

Juni 25.

Aug. 22.

Okt. 5.

Okt. 30.

Servis av porslin, bestående av tekanna, kaffekanna, två 
par koppar och fat samt teburk, dekorerad med blom
mor i koboltblå underglasyr mot guldfond. Meissen omkr. 
1730— 1740.
Fatavporslin , dekorerat i färger. Meissen omkr. 1730—1740. 
Korg av fajans med vit lilafärgad glasyr, Marieberg, 
Ehrenreichs period. 1765 (?).
Liten terrin  av fajans med fritt modellerade blommor på 
locket och dekor i gult och grönt. Reval. Carl Christian 
Ficks period. 1780-talet.
Dörröverstycken, två st., med gripar och ram verk i vitt 
och guld. Enl. uppgift från Gamla Hasselbacken. Svenskt 
arbete omkr. 1790*
Fat av porslin, med växtdekor i emaljfärger. Sign. med 
Ch’ien Lungs m ärke i sigillskrift. Kina. 1700-talets mitt. 
Jämlikt Kungl. Brev av den 22 ju n i 1928:
Byrå med fanér i mahogny och jacaranda, komponerad 
av arkitekt Ture Ryberg och utförd av A.-B. J. E. Blom- 
qvists möbelalfär, Uppsala.
Jämlikt Kungl. Brev av den 21 ju li 1928:
Ängman, Jacob, svensk. Juvelskrin av silver, »Heliga 
tre konungar».
Muntlie, Alf. svensk. Lykta med ställning av mässing 
och broderad dekor från Elsa Gullbergs textilateljé. 
Jehovafigur av förgylld brons. F ranskt arbete (?) 1700- 
talets början eller första hälft.
Frack av oskuren sammet med rika broderier i silke. 
F ranskt arbete, tidig Louis-seizestil omkr. 1775—1780. 
Fragm ent av linne med broderi i färger av ylle. (Till
hör en i konstslöjdsamlingen förut befintlig sängutstyr
sel.) Svenskt arbete 1700-talets början.
Kaffekanna och sockerskrin av silver i nyklassisk stil 
med kannelyrer. Utförda av Pehr Zethelius, Stockholm 
resp. 1799 och 1798. Ha tillhört Sofia Albertina. 
Reliefplatta av silver, framställande den heliga familjen. 
Augsburg omkr. 1625. Av Tobias Kramer 1582—1634. 
Bokband av blå maroquin. F rån  P. A. Norstedt & Sö
ners bokbinderi.
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Nov. 26. Lockvas av porslin, med rosafärgad glasyr och fritt 
modellerade blomsterguirlander, sign. Niderviller. 1700- 
talets slut.

Dec. 21. Damskrivbord, s. k. bonheur-du-jour, med rika inlägg
ningar och bronsbeslag, signerad och utförd av Charles 
Topino, m ästare i Paris 1773, även signerad av m öbel
handlaren och m öbelsnickaren Leonard Boudin.

B . Gåvor.
Jan. 28. Av rådman Richard Hultmark, Linköping:

Tre st. persiska läjanser, inköpta å auktionen av sam 
lingen Skaller i Berlin den 13 dec. 1927, nämligen: 
Flisa i stjärnform med lystermålning. Daterad 1283 e. Kr. 
Skål dekorerad i färger på vit botten. S. k. Minai-vara 
från Rhages i Persien omkr. 1200 e. Kr.
Skål, dekorerad i svart och blått på vitgul botten. Rha
ges. Daterad 1210 e. Kr.
Av friherre Eric Langenskiöld, Uppsala:
Terrin av fajans med japaniserande dekor. Marieberg 
1774 (sign.)
Av greven och grevinnan Robert de la Gardie, S tockholm : 
Två tallrikar av porslin med samm a m önster som före
gående, vartill de tydligen varit förebild. Japansk t ar
bete 1700-talet.
Av direktör Ragnar Asch berg7 S tockholm :
Skål av vitt porslin med pressat mönster. Ting-yao, 
Kina, Sung-dynastien ?
Av P. Ipsens Enke, Köpenhamn:
Havfruen, grupp i svart, delvis glaserat lergods. Kom
ponerad av Georg Thylstrup.

Febr. 24. Av direktör Adolf A hl g ren, Gävle:
Fat av porslin, med polykrom dekor. Kina, Ming-dyna- 
stien.

Mars 27. Av agronom och grevinnan Grill, Ökna:
Stor lockvas av porslin, dekorerad i guld och färger. 
Japan  1700-talet.
Av talmannen, greve Hugo Hamilton, enl. testamente: 
Urna av silver med lock, dekorerad med två reliefer med
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Maj 1.

Maj 31.

Juni 26.

Juli 25.

Aug. 22.

fornnordiska ämnen, signerade av W estin och Holmberg. 
Utförd efter ritning av B. E. Fogelberg av Johan Petter 
Grön wa 11, Stockholm 1821.
Av fil. dr. Em il Hultmark, Stockholm, genom Föreningen 
Nationalmusei Vänner:
Dryckeskanna av silver med handtag, kulfötter och lock 
i drivet och förgyllt arbete. Av Hans Clerck, mästare i 
Stockholm 1665—1679.
Av Den Kongelige Por celains fabrik, Köpenhamn: 
Kolossalurna av stengods med reliefdekor och röd glasyr. 
Komponerad av Jais Nielsen och utförd av givaren 
1927.
Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
En samling textilier (20 nr), 1600—1800-talet. E tt Möghul- 
glas, s. k. Huka-flaska med slipad, guldbelagd dekor. 
Indien omkr. 1700.
Av Mr. Inri Schweiger, L ondon:
En samling textilier (21 nr). Huvudsakligen från Indien. 
1600— 1800-talet.
Platta av smaragdgrönt glas med ett inlagt nätverk i 
guld. F rån  Rajputana. Indien, 1700-talet.
Kakel av fajans med glasyrer i auberginc, turkos och 
vitt, m ittfältet genombrutet gallerverk, Indien.
Skulptur- och arkitekturfragm ent (15 nr) från Mathurå, 
Indien, omkr. 400— 700 e. Kr.
Av kakelugnsmakare Anders Larsson, Stockholm:
Kakel dekorerat i färger med figurer och bladornament. 
Svenskt arbete, 1700-talets senare hälft.
Av framlidne telegraf kommissarien S. A. Hollertz genom 
hans dotter fru Anna Avén, f. Hollertz, Gävle:
Fickur av guld. Verket signerat av Jacob Kock, Stock
holm, m ästare 1762— 1803.
Av fru S. Carleson, Lidingö Villastad:
Skål av glas med kupig botten och sidor i genombrutet 
arbete. Svenskt arbete, möjligen Kosta, 1700-talets slut. 
Av fröken Matliilda Olsson, Stockholm:
Broderi i guld och silke på sidendamast. Sannolikt 
svenskt arbete. 1700-talets början.
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Okt. 5. Av civilingenjör Paul Toll, Stockholm:
Konsolur, sign. »Terrier å Paris» ined rika beslag av 
brännförgyld brons. Franskt arbete. 1700-talets mitt. 
Av fröken Mathilda Olsson, Stockholm:
En summa av 500 kronor att användas till inköp.

Okt. 30. Av direktör C. U. Palm , Stockholm:
Tio st. tavlor, människofigurer i découpure, monterade 
på papper. Svenskt arbete, 1700-talet.
2. st. pitschaft av järn, 1600-talet.
Etui av ormskinn, innehållande kniv och gaffel ined hand
tag av agat. Sannolikt franskt arbete, 1700-talet.

D epositioner i A v d e ln in g e n  för K o n s th a n tv e r k .

Jan . 28. Av doktor Birger Lindgren, Stockholm:
Bål med lock av fajans, Stralsund. Ehrenreichs period. 
Dopfat med kanna av fajans. Stralsund. Ehrenreichs 
period.
Skål ined fat, genombrutna kanter av fajans, Stralsund. 
Ehrenreichs period.

Maj 1. Av ett antal personer:
En samling kinesiska konstverk jäml. Nationalmusei ut
ställningskatalog nr 26. Återl. 26 juni 1928.

Jun i 26. Av H. M. Konung Gustav V genom K. Husgerådskam- 
maren för utställning:
De gåvor och adresser, som H. M. Konungen emottagit 
på sin 70-årsdag den 16 juni 1916. Enligt förteckning 
i Nationalmusei utställningskatalog nr 29. Återl. 25 juli 
1928.

Okt. 5. Av direktör C. U. Pa/m, Stockholm:
Le Menuet de la mariée. Färggravyr av Debucourt, i 
Louis seize-ram.
Les sentiments de la nation. Färggravyr av Janinet 
i Louis seize-ram.
Lovisa Ulrika, grav. efter Latinville av Gaillard i rokoko- 
ram.
Sophie Hagman. Färggravyr av Elias Martin, i Louis
seize-ram.



Tallrik med fritt modellerade blommor, Köpenhamn, 
1700-talets slut.
Två etuier för glasögon, därav ett grönt med tillhörande 
ögon och ett av flätade färgade halm strån. 1700-talet. 
Ett grönt etui med ritbestick, sign. Moillez å Paris.
Ett grönt etui med gulddekor i style Louis XIV med 
spelmarker.
Ett grönt etui innehållande två glasflaskor med proppar 
av förgyllt silver. 1700-talet.
En spegel i förgylld ram i rokokostil.
En ljusstake av brons och porslin med rik blomster- 
dekor. Vincennes. 1700-talet.
Ett par vaser i Louis XVI-stil, grön agatsten med för
gylld brons.
Av A-B . Skandinavisk Konst- och Antikvitets han del, Stock
holm: Bordspendyl av m arm or och brons på piedestal 
med spelverk, bronserna tillskrivna Falconet och Gou- 
thiére. Louis XVI.

Återlämningar.

Nov. 3. Till direktör C. U. Palm , Stockholm:
Rokokospegel med Stockholms hallstämpel. 1755. 
Eldskärm , broderad, med ställ av trä i vitt och guld. 
Gustaviansk. (Deponerade 1923).

Ö verföring  till A v d e ln in g e n  för K o n s th a n tv e r k .
Aug. 22. Samuel, Charles, belgare. Liljan. Statyett i elfenben.

Det i närm ast föregående årsredogörelser beskrivna arbetet med 
samlingarnas etikettering har under året fullbordats. Hela den 
asiatiska avdelningen, Persien, Kina och Japan  har blivit genom
gången och i sam band därmed delvis om ordnad, varigenom salen 
nu ter sig mera tilltalande och sakerna bättre kom ma till sin rätt.

Förutom  det sedvanliga arbetet med bearbetning av samlingarna 
m. m., samt tidsödande mottagning av besökande, som begära ex
pertiser eller göra liembud av så gott som alltid underhaltiga före
mål, har 1928 varit i ovanligt hög grad upptaget av utställnings- 
arbete. I januari avslutades Den Kongelige Porcelainlåbriks stora 
utställning, och den effektfulla inredning av den tillfälliga utställ
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ningssalen, som då på fabrikens bekostnad utfördes, övertogs av 
m useet för utställningen av äldre kinesiskt konsthantverk i svenska 
samlingar, som ägde rum  under april och maj. Till denna på 
H. K. H. Kronprinsens initiativ anordnade utställning trycktes en 
större rik t illustrerad katalog, i vilken 616 num m er blevo utförligt 
beskrivna. Utställningen rönte stort intresse såväl från alla kina- 
samlares som allmänhetens sida, och besöktes även av Kinaspe- 
cialisten prof. Otto Kummel från Berlin. Under slutet av juni och 
under juli utställdes samtliga de gåvor, främst silver och adres
ser, som H. M. Konungen mottagit på sin 70-årsdag den 16 juni. 
Under höstens lopp förbereddes den stora utställning av m odern 
svensk bokkonst, som på inbjudan av Konstindustrimuseet i Oslo 
anordnades därstädes under november månad. Den flyttades se
dan till Köpenhamn under december—januari, där det Danske Kunst- 
industrim useum  liksom tidigare Oslomuseet utövade ett utom or
dentligt värdskap. Till samtliga dessa utställningar utgåvos rik t 
illustrerade kataloger, till bokutställningarna i Oslo och Köpenhamn 
på de utställande firmornas bekostnad.

Den förut så ofta påtalade bristen på utrym m en har under året 
blivit alltm era kännbar, sedan avdelningen har fått avstå ett av sina 
vackraste rum , det s. k. Nordiska renässansrum met. Detta har in 
retts till lokaler för kansli; ordinarie avdelningsföreståndarens rum  
har dessutom upplåtits till kassakontor. Det utrym m e som er
hållits i stället, passagen mellan trapphallen och gravyrsalen, där 
förut den egyptiska samlingen var uppm onterad, är m örkt, trångt 
och i högsta grad olämpligt för utställande av konsthantverk. Med 
den icke obetydliga accession, som trots det otillräckliga inköps- 
anslaget ägt rum, hotas såväl utställningslokaler som magasinsut- 
rym m en att sprängas. För ett bättre utnyttjande av magasinen 
hava de under året delvis nyordnats och etiketterats. Dessutom 
ha planer på ytterligare ökning av m agasinsutrymm et genom en- 
tresolering utarbetats.

Konserveringen i möbel-, keramik- och textilsamlingarna ha som 
vanligt fortskridit i långsam takt, beroende på de alltför blygsamma 
anslag, som för detta nödvändiga ändam ål kunna disponeras. För 
att biträda vid utarbetandet av en plan för textilsamlingens kon
servering, förvaring, montering och utställande har am anuensen vid 
Statens Historiska Museum, fil. kand. Agnes Geijer under september
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m ånad tjänstgjort vid avdelningen. Vävnaderna ha hittills förva
rats spridda i avdelningens kistor och skåp, men skola nu samlas 
i ett för ändamålet anskaffat damm- och m alfritt textilskåp samt 
till en del utställas i det rum  i museibyggnadens nordvästra del, 
där nu det m oderna konsthantverket exponeras. Modernt konst
hantverk skall i stället ordnas som tillfälliga utställningar i den 
ovan omtalade passagens två första travéer, så snart elektrisk be
lysning blivit inmonterad.

Wetter gr en har intill den 1 juli, då han tillträdde sin nya befatt
ning som chef vid Kungl. D ram atiska teatern, lett arbetet inom 
avdelningen. Materialet till den kinesiska utställningen samman- 
bragtes av honom från privatsam lare såväl i Stockholm som i lands
orten, bearbetades och ordnades.

Stavenow biträdde vid anordnandet av den kinesiska utställnin
gen och författandet av katalogen, samt har fört de löpande inven
tarierna för året. Sedan han enligt nådigt brev av den 8 juni 1928 
och efter ansökan förordnats till intendent under den tid Wetter- 
gren förestår Dram atiska teatern, har han lett arbetet inom avdel
ningen samt ordnat utställningar av H. M. Konungens gåvor samt 
bokutställningarna i Oslo och Köpenhamn. Efter två månaders 
provtjänstgöring vid avdelningen anställdes fr. o. m. den 15 no v. 
som extra amanuens fil. kand. Carl Hernmarck, vilken tillsammans 
med Stavenow redigerat texterna till etiketter vid samlingen av ori
entalisk keram ik och brons samt slutfört inventariet för året.

Avdelningen för slottssamlingar och depositioner.
(Avdelningsföreståndare: intendent Strömbom; amanuens: 

friherre Uggla.)

Slottssamlingar.

De arkivaliska forskningarna för den nya huvudkatalogen över 
slottssamlingarna ha under året fortskridit efter beräkning; inven
tarierna för de kungliga lustslottens samlingar ha sålunda genom- 
gåtts och exerperats. Ännu återstår emellertid viktiga arkivsam 
lingar att genomforska t. ex. de Stierneldska papperen i Uppsala 
och på Stiernarp. Med den otillräckliga personalen inom avdel
ningen torde det ej bli möjligt att slutföra dessa för samlingarnas 
historia grundläggande forskningar under innevarande kalenderår.
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Förslag om elektriska uppvärmningssystemet på Gripsholin har 
av hänsyn till budgetära svårigheter ej kom mit att framläggas ännu. 
Jag ber emellertid underdånigst att tå fram hålla önskvärdheten av, 
att det ej dröjer för länge med denna värm einstallering; de på 
slottet förvarade konstverken ha lidit påtaglig skada under de se
naste hårda vintrarna, och det är att frukta, att avsevärda belopp 
för konservering komma att krävas utöver dem, som Riksdagen 
beviljat, såvida ej snara anstalter vidtagas mot de olämpliga tem 
peratur- och fuktighetsförhållandena inom slottet.

Under årets lopp ha i sammanhang med restaureringsarbetena 
sm ärre omflyttningar gjorts i tavelsamlingen. Draggardiner m ot 
solen ha anskaffats på håll, där de befunnits nödvändiga, m en ti
digare saknats. — Under augusti m ånad har den tidigare påbörjade 
genomfotograferingen av samlingen fortsatts. Hovfotografen Ask
berg har därvid tagit 247 plåtar.

I sam band med Nationalmusei antikavdelnings tillfälliga om ord
ning till kom parativ skulptursamling, ha en stor del av Gustav III:s 
forna antiksam ling måst bortflyttas från Stockholm och har enligt 
min mening fått en synnerligen tilltalande uppställning i den av 
sam m a konung byggda s. k. déjeuner-salongen i Drottningholms 
teaterbyggnad.

Samlingens anordnande där har skett genom avdelningens tjänste
m än i sam verkan med amanuensen Kjellberg och föreståndaren för 
Drottningholm s teatermuseum, intendenten Agne Beijer.

Konstsamlingen på Rosersbergs slott har genom gåtts och med 
anledning av därå upptäckta skador har konservatorn på m itt upp
drag upprättat ett förslag till deras avhjälpande. Ävenså hängdes 
samlingen efter en dekorativt sett mera genomförd ordning än vad 
under senare år varit fallet.

Strömsholms-samlingen har av konservatorn undersökts. Med 
anledning av de skador, som jag redan tidigare påtalat, har han på 
m itt uppdrag uppgivit ett kostnadsförslag till deras iståndsättande. 
Under am anuensen Ugglas överinseende har dessutom hela sam 
lingen fotograferats. Detta har verkställts av fotografen Karl Schultz. 
Strömsholms galleri är den första av slottssamlingarna, av vilken Na
tionalm useum  äger att tillgå en fullständig avbildningssamling. I 
likhet med vad jag tidigare i underdånig skrivelse till E. K. Maj:t på
pekat, anser jag nödvändigt, att fotografier av samtliga föremål i
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slottssainlingarna iinnas tillgängliga på stället för deras centralför
valtning, Nationalmuseum. Detta måste anses väl m otiverat både 
med hänsyn till samlingarnas säkerhet mot stöld- och eldfara och 
till de krav på inuseal överblick, som enligt m oderna principer 
ställas på ett katalogsystem över på flera ställen utplacerade sam
lingar. Denna fotografering har hittills kunnat bestridas med före- 
visningsmedel från Gripsholm. Med de år från år växande krav 
som för Gripsholmssamlingens räkning ställas på dessa medel, torde 
de emellertid ej längre med fog kunna brukas för de andra slottens 
räkning. För att kunna inom rimlig tid genomföra fotograferingen 
av övriga slottssamlingar torde därför särskilt anslag bli ound
gängligt.

Depositioner från museet.

Under året ha följande mera långvariga depositioner gjorts från 
m useet:

Depositioner.

Jäm likt Kungl. brev den 1 juni 1928:

I Svenska Legationen, Oslo:

K.M. 312. O kä n d : Landskap.
Grh. 1660. » Karl XII.

Jäm likt Kungl. brev den 30 november 1928.

I Svenska Legationen, Rom: 

N.M. 984. Kiiafft, P. d . ä .: Gustav IV Adolf.

Enligt näm ndprotokoll den 28 januari 1928:

N.M. 2564. 
» 2565.
» 2566.
» 2567.
» 2568.
» 2569.

I Drätselkammaren, Jönköping:

L oth , Ca r l : Diogenes.
O kä n d : Drabbningen. 
Antw erpen-skolan : Stilleben. 
O k änd: Munk.

» Mansporträtt.
» Ung man.
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N.M. 2570. 
» 2571. 
» 2572. 
» 2573. 
» 2617.

O k ä n d : Magdalena.
B ourdon , kopia efter: Kristina. 
O känd: Holländskt landskap.
Sano, E. B.: Holländskt landskap. 
Sten , J o h n : Modeller.

Enligt näm ndprotokoll den 24 februari 1928:

I Upsala Universitet, Litteraturhistoriska seminariet:

N.M. 832. L orrain , Cl a u d e : Landskap.
» 83. D olci, Ca r l o : Den heliga Cecilia.

Enligt näm ndprotokoll den 28 januari 1928:

Drh. 348. 
S.n.
K.M. 338.

I Riksdagshuset:

E renstrahl , D. Kl .; Ulrika Eleonoras kröning 1660. 
O k änd: Romerskt triumftåg.
T ilman, S. P.: Romersk batalj.

» 339. » » » Simson och Delila.
Dep.bild 1/1928. E ngström, L.: Rautasjärvi. 
Drh. S.N. E hrenstrahl , D. Kl .: Lilja.

» » Krafft , P., d. ä.(?): Gustaf III öppnar riksdagen pä 
Rikssalen.

K.M. 1278. 
N.M. 2529. 

» 2530. 
» 2371. 
» 65. 
» 1074. 

K.M. 573. 
» 574.

254. 
» 323. 

Drh. 509.

Länsresidenset, Visby:
O k änd: En herde och två soldater kasta tärning. 
Svedlund , P.: Det gula huset.

» » Blå flickan.
H ermelin , F.: Landskap.
Castiglione, G. B. : Landskap.
Stravius, H.: Dött villebråd.
D ughet, G.: Landskap.
Molyn, P.: Landskap.
Roos, Gæ t a n o : Boskap.

» » »
Surugue, efter Charles Co y p e l : Don Quixote est servi 

par les demoiselles de la duchesse.
510. Cochin efter Charles Co y p e l : Entré de l’am our et 

de la richesse aux noces de Samaches.
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Dr h.

»

»

»

»

»

517. D ensamme: Don Quixote croit recevoir dans l’hostel-
lerie l ’ordre de Chevalier.

518. D ensamme: Don Quixote fait demander par Sancho
à la duchesse la permission de la voir.

630. Surugue efter Charles Co y p e l : La fausse princesse
de Micomicon vient prier Don Quixote de la re
mettre sur le thrône.

631. P oilly efter Charles Co y p e l : Don Quixote prenant
des Marionettes pour des maures croit en les em- 
hattant secourir des amants fugitifs.

632. Surugue efter Charles Co y p e l : Départ de Sancho
pour l’Isle de Berotaria.

3. B. Audran efter P a t e r : Ragotin déclame des vers; des 
paysans croyant qu ’il preche.

7. Surugue efter P a t e r : La rappinière tombe sur la Chèvre.

Enligt näm ndprotokoll den 28 januari 1928: 

I Marinstaben, Stockholm:

K.M. 351. 
860. 
581.

O k ä n d : Marin. 
de Marchese, A.: Landskap.
» » » ■ »

Enligt näm ndprotokoll den 24 februari 1928:

I Länsresidenset, Nyköping:

C.XV 163. P asch, L. d . y . : Lovisa Ulrika.

I Livregementet till Häst, Stockholm: 

Grh. 1396. E hrenstrahl , D. Kl .: Karl XI.

Enligt näm ndprotokoll den 27 mars 1928:

N.M. 2557. 
» 2574.
» 2575.
» 2576.
» 2577.

I Drätselkammaren, Jönköping:

Spansk skola: S. Placidus.
O känd, 1780-tal: Dam porträtt.
H a r p ig n ies: H.: Landskap med gäss. 
Cederström , G.: Karl X:s sadel och pistoler. 
B ergh , Rich. : Månsken.
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» 2579.
» 2580.
» 2581.
» 2582.
» 2583.
» 2584.
» 2585.
» 2586.
» 2587.
» 2588.
» 2589.
» 2590.
» 2591.
» 2592.
» 2593.
» 2594.
» 2595.
» 2596.
» 2597.
» 2598.
» 2599.
» 2600. 
» 2601. 
» 2602. 
» 2603.
» 2604.
» 2605.
» 2606. 
» 2607.
» 2608. 
» 2609.
» 2610. 
» 2611. 
» 2612. 
» 2613.
» 2614.
» 2615.

H all , Rich.; Barnporträtt.
W ilhelmson, C.: Kvinna vid spiseln.
N orselius , G.: Gamla brev.
Arsenius , G.: Kor.

» » Hästar.
» » »
» » Betande hästar.
» » Ridande dam.
» » Hästar.
» » Fullblod.
» » Betande häst.
» » Vid kapplöpningsfältet.
» » Hundar.
» » Landskap med häst.
» » Liggande hund.
» » Fransk bulldogg.

Albert , G.: Månsken.
» » Utsikt över Dordrecht.
» » Kvarnen.
» » Kustlandskap.
» » Flodlandskap.
» » Vattenkvarn.
» » Sommarlandskap.

F orsberg, N i l s : Skiss till »En hjältes död».
» » Trumslagare.
» » Häst med ryttare.

T haulow , F r .: Landskap.
T rägårdh, G. L.: Höstlandskap.

» » » Aftonstämning.
» » » Flodlandskap.

Albert , G.: Vinterlandskap.
H agborg, A ug. : F iskarbåtar på stranden. 
W ahlberg, Alf r . : Snölandskap från Arvidsvik. 
B eck, J u lia : Sjön St. Cuenfat.
Graf, Pa u l : Snölandskap.
H olmström, O t t o : Stadsbild.
Ö s t e r l in g , A.: Oscar II.

» » Fransk stad i snöskrud.
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N.M. 261(5. 
» 2618. 
» 2620. 
» 2621.

F ougstedt , A.: Landskap. 
B eck, J u lia : Sista solstrålen. 
O k ä n d : Vapensköld.

» Vapensköldar, 2 st.

I Riksdagshuset, Stockholm:

Grh. 141. E hrenstrahl , D. Kl ., hans skola: Allegori: Ryktet 
och Historien förkunna Karl XI:s bedrifter.

Enligt näm ndprotokoll den 81 april 1928:

I Socialstyrelsen, Stockholm:

N.M. gr. 846/1926, P. de J ode , efter An sh . van H u l l e : Bengt 
Gabriel Oxenstierna.

N.M. Bih. 491.
» » 490.
■» » 492.
» » 493.
» » 488.
» 489.

I Drätselkammaren, Jönköping:

W allander , Al f : I smedjan. 
Gasella , T.: Dammen.
Starke, R .: La lille de Faveugle. 
O k ä n d : Landskap.
Ö sterlind , A.: Landskap. 
Casella , T.: Höstmorgon.

I Gotlands Fornsal, Vishy:

N.M.Bih.101
N.M. 2488.
Khj. 58 a.
N.M. 2446.

» 2651.
» 2021.
» 1747.
» 1151.
» 1152.
» 1400.
» 1404.
» 2401.
» 1879.
» 2419.
» 2229.

Rosalea Carriera : Damporträtt.
U llman, Sigfr . : Stilleben.
E ngström, L.: Höststorm.
W olmar, G.: Marknadsfält.
O llers , E d w : Utsikt över Riddarholmen.
Schonrerg, T.: Operamaskeraden.
Smitii, W .: Marknad.
H örrerg, P.: Det inre av en sm åländsk bondstuga. 

» » » » » » ’ » » 
T araval, G. T h . R .: Skjuten fågel samt jaktredskap. 
H all , R ichard: Interiör från Bretagne.
B erg, Richard: Porträtt av grossh. Julius Caspar. 
Kreuger , N.: Afton på Alvaret.
Gerle , Ar o n : Gamla bus.
L indman, Ax . : Från svenska kusten av Öresund.
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N.M. 1718. W ilhelmson, C.: Damporträtt.
» 2041. L auréus , Alex .: Dryckessällskap.
» 1859. H agborg, A ug.: Flickhuvud.
» 1087. L undberg , E.: Knäböjande pilgrim.
» 1996. von H ennigs, G.: I klädlogen.
» 1431. H ellquist , C. G.: Valdemar Atterdag brandskattar  

Visby.
» 1743. L indström, R.: Sommar.
» 2230. L indman, Ax .: Från danska kusten av Öresund.

Dubl. D ürer , A lbr . : Radstugan.
» » » Kungarnas tillbedjan.
» » » Porträtt av Erasm us Rotterdamus.
» Ŝ enrendam , J.: Porträtt av van Horne.
» Raimondi, M. A.: Pieta.
» P iranesi, G. R.: Herkulestemplet vid Gori.
» Rembrandt, H. van R .: Lazari uppväckelse.
» » » » » Änglarnas förkunnelse.
» Ugo da Ca r p i : Nedtagandet från korset.

Enligt näm ndprotokoll den 28 juli 1928:

N.M. 1833.
» 2375.
» 1922.
» 405.
» 1907.
» 1751.
» 1911.
» 1392.

. » 2178.

. » 1645.
» 1117.
» 681.
» 2242.
» 635.
» 555.

1 Karlstads Museum, Karlstad:

L arsson , Ca r l : Studiefigur till målningen »Rokoko». 
N orstedt , Reinh .: Från Klara sjö.
W old-T horne , O l a f : Syrener. 
van D yck, A., efter: Kristus korsnedtagelse. 
W etterbergh , J ul . A.: Porträtt av gammal man. 
Sjöberg , Ax e l : Regravning, skärgården. 
Sager-N elson , O l o f : Flickhuvud.
V erkolje , Ja n : Musicerande sällskap.
W ertmuller, A. U.: Porträtt av Louise Ulrica Pauli, 

f. W ertmuller.
W ahlberg , Alfr . : Månskenslandskap.
O känd m ä s t a r e : Gammal kvinna läsande brev. 
d e  V l ie g e r , S im o n : Sjöstycke.
Krafft , P. d . ä .: Porträtt av konstnärens hustru. 
O känd mästare: Fruktstycke.
O stade , A. v a n : Drickande kvinna.



N.M. 1550. N orstedt , An n a : Fruktstycke.
» 525. Molenaer , K. J.: Kustlandskap med fiskläge.
» 1882. Kreuger , N.: Talldunge på Hallandsås.
» 1760. O känd m ästare: Porträtt av okänd dam.
» 1861. Hagborg, Aug. : Nordfransk fiskarflicka.

c .x v .. 457.
N.M. 1683.

» 665.
» 1511.
» 1812.
» förr.
» 300.
» 1844.
» 1894.
» 2439.
» 1901.
» 1378.
» 1368.
» 971.
» 2247.

K.hj. 260.
N.M. 1628.

» 2500.
» 2396.
» 1820.
» 1656.

C.XV. 66.
N.M. 2019.

» 2210.
» 2010.

» 1661.

» 1662.
C.XV. 379.
N.M. 1475.

L undbergs skola: Drottning Lovisa IJlrica. 
Ö sterlind , Al la n : En dödsbädd i Bretagne.
Vadder , L. d e : Landskap.
H eyerdahl , H.: Högsommar.
N orstedt , Rein h .: Haga.

291. W er n er , Gotth .: Debora, studie.
Rottenhammer: Porträtt av Albrecht Durer. 
L indström , R .: Strandbild, motiv från Svolvser. 
N ordström, Ka r l : Granngårdarna.
T eniers , D avid d . y .: Landskap med figurer. 
Skånberg, K.: Båtvarv i Venedig.
H illeström , P e r : Självporträtt.
N y b e r g , I. G. J.: En tecknare.
H örberg , P.: Omskärelsen.
N orrman, H erm.: Landskap.
Ågren , O l o f : Utanför Porta Tufo, Siena.
F ja:stad , Gust .: Vintermånsken.
Mohr , H u g o : Två pojkar i ett landskap. 
W ilhelmsson , Ca r l : Hoppande hund.
L indholm , R.: Höbärgning.
L iljefors , B.: Storspov.
E hrenstrahls skola: Philip Henning Rothlieb. 
B ergh , Sv a n t e : Fransk målare.
Agueli, J. G.: Flickhuvud.
F ahlcrantz , G. J.: Utsikt från Upsala, månskens- 

landskap.
R r u c e , W. Bl.: Den vita båten, motiv från Stock

holms ström.
Rruce, W. B l .: På kajen.
E ckersberg, J. F.: Landskap från Romsdalen. 
T roili, G. IJ.: Porträtt av överstinnan Anna Lovisa 

Lagerhjelm, f. av Geijerstam.
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N.M. 1301.

» 1311.
» 2131.
» 2091.
» 1678.
» 1655.
» 1900.
» 1890.

» 1835.
» 1878.
» 1868.
» 2361.
» 1712.
» 2492.

N.M. 1856.
» 2234.

K.hj. 32.
» 222.

N.M. 2055.
» 2534.
» bih. ;
» 1284.
» 1306.
» 337.
» 624.
» 387.
» S.lll.
» 1359.
» 1823.
» 1600.

Grh. 491.

N.M. 1772.
» 2485.

Anthonissen , H. J. v a n : Sjöslag m ellan engelsmän 
och holländare.

P etersen , E il if : Fördjupad i studier.
Krogh, Chr .: Seglet hissas.
H ennigs, G. v o n : Brand.
L iljefors , B.: Stridande orrtuppar i en kärrm ark. 
F alguiere . J. A. J.: Köksa.
Skånberg, Ka r l : Kyrktorn i Dordrecht.
N ordström , K.: Vinter, motiv från Skansberget i 

Stockholm.
E ricson, J oh . : Sommarlandskap, motiv från Barbizon. 
Kreuger , N.: Liggande kor, motiv från Öland. 
Jansson , E ug. : Solnedgång över taken.
T örneman, A.: Porträtt av konstnärens hustru. 
v o n  Saltza, K. F.: Flickporträtt.
B ergh, E.: Landskap med vattenfall.

I Hälsingborgs museum, Hälsingborg:

Hagborg, Aug.: Huvud av en ung fiskare, studie. 
Salmson, H ugo : Blomsterplockerskan.
B jurström, T.: Frukter.
Svenson , Gu n n a r : Stilleben.
N ordgren , A. C.: Interiör.
J ohansson-Thor , E.: Månsken, vinterlandskap.

316. N orlind, E r n s t : Lördagskväll.
Sörensen , C. F.: Sjöstycke.
H eerem ans: Utsikt av Egmont op ze.
B lcemen, P., van, kall. St å n d o r t : Kavalleriläger. 
Saftleeven , H.: Landskap vid Rhen.
Cuyp, J acob G.: Gubbe med krus i handen.
T roili, S. U.: Läsande gumma.
Rosenstand , V. J.: Utanför A Porta.

. Salmson, H.: Vitbetrenserska.
L auréus, A lex .: Italienskt bondfolk i en valvbyggnad. 
H örberg, P., efter le B run , Ch .: Alexanders seger 

över Darius.
. Bauck, J. M. Ch .: Porträtt av m ålarinnans syster.
. P alm, T o r st e n : Blommande fruktträd.



N.M. 1811.
> 1845.
» 1846.
» 1827.
» 1881.
» 1865.
» 1843.
» 2209.
» 2205.
» förr. !
» 2382.
» 2538.
» 2058.
» 1525.
» 2536.
» 2360.
» 2486.
» 2334.
» 1425.
» 1513.
» 1998.
» 1876.
» 1727.
» 1763.
» 1705.
» 2142.
» 2022.
» 2136.
» 1541.

Drh. 170.
N.M. 972.

N orstedt , Rein h .: Grindstugan vid Lunda (Vingåker). 
L indman, Ax .: Landskap, motiv från Villerville.

» » » » » »
Rydberg, G.: Motiv från Köpingebro.
Kreuger , N.: Solbelysta moln, motiv från Råstad. 
H ill,K a r l : Ödem ark,m otiv från Fontainebleau-skogen. 
Rump, Kr . S.: Landskap med regnbåge.
Aguéli, J. G.: Frukter, stilleben.

» » » Catalanskt landskap.
238. W erner , Gotth .: Biskop Brask förrättar mässa. 

A guéli, J. G.: Motiv från Visby.
H ullgren , O.: Kullarna kring Alabraias. 
W ilhelmson, C.: Resignation.
N ordling , A. F r .: En eftermiddag vid ön Hven. 
D ahlskog , E.: Röd fläta.
E kegård, H.: Konstnärens hustru.
H ennigs, Gösta v o n : Gycklare.
N ordström, Ka r l : Stugor och sjöbodar.
Björck, O.: Middagsfodring i en ladugård. 
la Co u r , J. A. B.: På stigen.
Acke, J. A. S.: Kaptenen tar höjden.
Kreuger , N.: Månsken, motiv från Varberg. 
T rulson , An d .: Självporträtt.
B ergh , R.: Ellen, porträtt av konstnärens dotter. 
P auli, H a n n a : Frukostdags.
L undegård , J.: Sommarfrukost.
J ohanson, J oh .: Midsommar.
A rsenius , G.: Tränare fr. Chantilly.
Keyser , H. E.: Självporträtt.
L emke, J. P il: General till häst.
H örberg , P e r : Kristus fram bäres i templet.

Enligt näm ndprotokoll den 5 oktober 1928:

I Kgl. Dramatiska teaterns chefsrum, Stockholm:

Grh. 1957. Sandberg , J. G.: Hjortzberg, Lars 1772— 1844.
» 1959. » » » Torslow, Olov Ulrik 1801—81, skåde

spelare.
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Enligt näm ndprotokoll den 5 oktober 1928:

T Länsresidenset, Örebro:

N.M. s.n. E hrenstrahl , D. Kl .: Karl XI i kretsen av sina när
maste.

I Länsresidenset, Visby :

K.M. 790. Sp a d in i: Fruktstycke.
» 830. » Frukter, druvor.

I Lunds Universitets Konstmuseum, Lund:

N.M. 254.
» 629.\

K.M. 260.) 
N.M. 1371.

» 494.

. » 1098.

L. Cranach: Uppenbarelsens berg.

Scorel , J an: Nunna läser i bok.

van Cleve , J o o s : Johannes Mellinchus. 
de L airesse , G.: Akilles förklädd till kvinna igen- 

kännes.
M. P e p y n : Fram bärandet i templet.

I Riksdagshuset, Stockholm.

N.M. 1308. Kallenberg , An d .: Skånsk bondgård.

Enligt näm ndprotokoll den 18 oktober 1928:

I Karlstads Museum, Karlstad:

N.M. skulpt. 
C.XV. 1834.

N.M. skulpt.

Modern kopia: Herkulansk m atrona. 
Skulpterad trärelief: »Korsbärningen». 
Två snidade och förgyllda putti.
En am orin med vingar.
Kabinettskåp.
A ntik: Romarinna.

» Romare.
L indberg , Gu stav: Dimman.

I Kalmar Läns Fornminnesförening, Kalmar.

Grh. 1886. Krafft , P. d . ä.: Gustaf IV Adolf.

I Residenset, Karlstad: 

N.M. 1228. N ordin , Alice: Skymning.
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Enligt näm ndprotokoll den 30 oktober 1928:

I Hälsingborgs Konstmuseum, Hälsingborg.

N.M. skulpt. 946. Mortensen , L. K. N.: Före tävlingskampen.

I Biskopsgården, Linköping:

K.lij. 28. B ergström , Sigge: Sommarmoln.
» 34. B orgh, Kn u t : Sommarnatt.
» 96. H ermelin , F.: Sommar, Råda.

N.M. 890. Valentin , M., efter Caravaggio: Johannes döparen.

Enligt näm ndprotokoll den 26 november 1928:

I Kungl. Ecklesiastikdepartementet, Stockholm:

N.M. 216. Barbarelli, kallad Gior g io n e: M ansporträtt.
N.M. 1564. Ménard , E. R.: Floden.

I Kustflottans Kommandoexpedition, Stockholm:

N.M. förr. 12. Carl XV: Ulriksdals slott.

I Residenset, Kalmar:

N.M. skulpt. 612. Gosse med en vas. Romersk statyett. Marmor.

Enligt nämndprotokoll den 21 december 1928:

I Länsresidenset, Malmö:

N.M. 794. Monnoyer , A.: Blomsterstycke.

Tillfälliga utlåningar:

För utställning: till Galerie Matthiesen, Berlin: Manet E.: porträtt 
av en ung lierre; Stilleben; till Kungl. Akademiens fö rde  fria kon
sternas utställningsnäm nd: Österman, Emil; Edv. R. Rosenberg; 
Dam porträtt; Till Musée Carnavalet, Paris: Boucher, Fr.: Mode- 
handlerskan; Lancret, Nic.: Blindebocken; Skridskor bindes; till 
Liljevalchs Konsthall: Eriksson, Ghr.: Hj. Lundbohm ; Kreuger, Nils: 
Marsafton: Skiss till väggmålning; Havsbukt i storm; Alvaret i 
solnedgången; Sovande fålar; F ransk bygata; Liggande kor; 
Rosinante; F ranskt landskap; till École des Beaux Arts, M:lle 
Madeleine Zillhardt, Paris: Breslau, L. C.: Ernst Josephson; till
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Sveriges Allm. Konstförening för minnesutställning i Konstaka
demien: 15 stycken arbeten aA7 Leander Engström; till Malmö 
Museum, Malmö: Svenskt måleri från 1880—1900; 91 num m er; 
till Exposition du centenaire de Houdon, Paris: Houdon, J. A.: 
Diderot; till Unionalens utställning: Börje, Gideon: Italiensk
ham nbild; Konstnärens hustru; SoAande barn; Sjögren, Nils; 
E rik  Blomberg; till Hantverks-, Industri- ocli Konstutställningen i 
Jönköping 1928: Hasselquist, Olaus: Gräddsnäcka av silver; Okänd: 
Handfat aA7 tenn; Wiebling, SA7en: Sockerruska aA7 silver; till Kom
m ittén för Viktor Bydbergs minnesutställning i Jönköping 1928: 
Edelfeit, Alb.: Viktor Rydbergs porträtt; till Konstmuseet, Göteborg: 
78 st. graAyrer av franska konstnärer och 17 st. grafiska arbeten 
a a7 Poussin, Nie.; till SchAvedisch-Pommersche Austeilung, Stral
sund: Aan Miereveit: Axel Oxenstierna; Okänd: Johan Baner; A. 
W uchters: Karl Gust. W rangel; Ehrenstrahl, D. KL: Otto Willi, v. 
Königsmarck; Sandberg, J. G.: B. B. von Plåten; Karl Gust. af 
Leopold; Woge, D.: Reinh. Joh. A7on Lingen; till Upsala UniAersi- 
tets bibliotek, Upsala: 8 st. arbeten aA7 Tessin, N.; 1 akvarell av 
Hårleman, C. ; till Kommittén för Konst- och industriutställningen, 
Jönköping: 4 arbeten aA7 Höckert, J.; 4 arbeten av Hörberg, P.; 
Larsson, Marcus: Norskt fjällandskap; till Die Kunsthalle, Basel: 
2 arbeten av Gauguin, P.; till SA ensk-Estniska föreningens kommitté 
för utställning i Reval: 20 st. arbeten aA7 svenska konstnärer; till 
Örebro slott, Örebro: Bonzi: Fruktstycke; Martin, Elias; Hertigens 
aA7 Småland dop; Bazzani: Esther svimmar; Okänd: M ansporträtt; 
till Konstutställningen, Örebro: 8 st. arbeten aA7 Borg, Axel; till 
Konstutställningen i Grenna: Hultström, Karl: Johan Banér; Bauer, 
John: Vill Vallareman; Stortrollet; till Föreningen F ransk Konst i 
Oslo, Nasjonalgalleriet: Gourbet, G.: Den sköna irländskan; till Got
lands Fornsal, Visby: Hellquist, C. G.: Valdemar Atterdag brand
skattar Visby; Michelsen; Job. Henr.: Ling; Hasselberg, P.: Victor 
Rydberg; Byström, J. N.: Carl XIV Johan; Kneeland, H.: John 
Ericsson; Malmquist, K. G. E.: Selma Lagerlöf; Hallström, G.: De 
fallna; 4 st. statyetter i brons; till Städtisches Kunstmuseum, Riga: 
14 st. arbeten aA7 SAenska konstnärer; till Vereinigung bildender 
Künstler, W iener Secession, W ien: Karsten, Ludv.: Figurstudie; tili 
Städtisches Kunstmuseum, Riga: 8 arbeten aAT Engström, Alb.; Jo 
hansson, Job.: Vårmarknad i Lund; till H. K. H. Prins Eugens
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utställning i Amsterdam, Seteijk Museum: Prins Eugen; Sommar
natt, motiv från Tyresö; till Röhsska Konstslöjdsmuséet, Göteborg: 
55 ostindiska, indo-persiska, persiska och indiska arbeten ; till Kunst- 
foreningen Charlottenborg, Köpenhamn; Syberg, Fritz: Aften og Ero
tik; Till Konstakademien, Berlin: T ’ang dynastien: kruka; Norra 
Wei: spegel; till Liljevalchs Konsthall: 2 bokband; stolar; 1 större 
altardyna; 1 mindre altardyna; till Sällskapet Livbojen för utställ
ning i Konstakademien: 112 st. arbeten av Albert Engström ; för 
reproducering: till Malmö Ljustrycksanstalt, Malmö; Boucher, Fr.: 
Fäktande dam; T upp; Pan och Syrinx; Kvinnohuvud; Dito; Två 
barn; Ko; Dam med solfjäder; »Le sommeil», två sovande barn; 
Liten gosse; Modellstudie; Kain och Abel; Amoriner; Sittande dam 
»Les précieuses ridicules»; Bondflicka med barn på arm en; Tupp; 
Ko; Tre getter; 20 st. arbeten av Boucher, Fr.; 1 st. arbete av Boucher, 
Marie; till Bengtsons Litografiska A.-B.; Fredsberg: Tessins fabel- 
bok; för studier: till Universitetets Bibliotek, Upsala: 10 num mer 
u r Tessinska samlingen; till professor Lennart Kjellberg, Upsala: 
relieffragment.

Återlämnade depositioner:
Från Livregementets Dragoner:

Grh. 1396. E hrenstrahl , D. Kl.: Karl XI.

Från Underofficersmässen, Boden:

N.M. K.hj. handt. 188. M. L indström: Tidig vår.
» » » 189. » » Trött.

Från Upsala Universitets Bibliotek, Upsala:

Tessinska saml. n r 1, 1531, 1532, 1532 a, 1533, 1534, 1535, 1536, 
1537, 1548.

N. T e s s in : N.M. handt. 4862, 4863, 4861, 2401, 2402,2399, 2400, 
2398.

Från Örebro slott:

N.M. 33. B on zi: Fruktstycke.
Drh. s.n. Martin , E l ia s : Hertigens av Småland dop.
N.M. 2097. Bazzani: Esther svimmar.

» 26. O känd italiensk  konstnär: M ansporträtt.



60

Från Gotlands Fornsal, Visby:

N.M. 1431. H ellqvist , C. G.: Valdemar Atterdag b randskattar 
Visby.

Michelsen: Ling (gipsavgjutning).
Hasselberg : Victor Rydberg (gipsavgjutning). 
B yström: Karl XIV Johan »
Kn eela n d : John Ericsson »
Malmqvist: Selma Lagerlöf »

N.M. handt. 324/1906. H allström, G.: De lallna.
Dubl. D urer , A.: Självporträtt.
N.M. skulpt. 321. Den borghesiske fäktaren.

» » 345. O känd flamländsk 1500-talet: Brottande kvin
nor.

» » 328. Antico, P. G. I.: Juno m ed påfågeln.
» » 315. P aduansk mästare: Häst. Reduktion efter S.

Marcospannet.

Från Karlskoga Folkhögskola:
N.M. K.hj. 28. B ergström, Sigge: Sommarmoln.

» » 34. B orgh, Kn u t : Sommarnatt.
» » 96. H ermelin, F.: Sommar, Råda.

Från Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien:

N.M. handt. 324/1906. H allström , G.: De fallna.

Från Kalmar Läns Fornminnesförening, Kalmar:

N.M. 984. Krafft , P. d . ä .: Gustaf IV Adolf.

Från Utrikesministerhotellet, Stockholm:

N.M.Bih. 98. 
» 99.
»  100 .

L undbergs  skola: Våren.
» » Sommaren.
» » Hösten.

Från Gotlands Fornsal, Visby:

N.M.Bih. 101. Carriera , R .: Dam porträtt (Vintern).

Från Flygvapnet:
Ramen till N.M. 1252. Arbo, P. N.: Valkyria.

Från Länslasarettet, Jönköping: 
N.M. 1360. W egman, B e r t h a : Moder med barn.
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Från Gotlands Fornsal, Visby:

N.M. 1718. W ilhelmson, Carl : Dam porträtt.

Förflyttningar:
Från Gripsholms slott till Nationalmuseum:

Grh. 1660. O känd: Karl XII.
» 1880. Kr a fft , P. d . ä .: Gustaf IV Adolf.

Från Nationalmuseum till Gripsholm:

Grh. 208. E hrenstrahl , D. Kl .: Du Rietz.

Från Ulriksdals slott till Nationalmuseum:

C.XV. 1834. Skulpterad tavla i trä.
» s.n. 3 snidade putti.
» s.n. Kabinettsskåp.

Från Nationalmuseum till Teatermuséet, Drottningholm:

N.M. skulpt. 1. Endymion med sockel.
» » 4. Melpomene » »
» » 5. Talia » »
» » 6. Euterpe » »
» » 7. Ereto » »
» » 9. Polyhymnia » »
» » 10. Kalliope » »
» » 11. Klio » »
» » 12. Urania » »
» » 13. Prastinna.
» » 14. Kvinnlig figur
» » 15. (Artemis) Diana.
» - » 16. Romersk kejsarinna som Venus.
» » 170. Vas.
» » 171. Vas.
» » 241. Fotställning.

Liten vas.
» » 184. P rakturna med fotställning.
Avdelningens system av depositionskataloger och handlingar ha 

under seminaren reviderats av provtjänstgöranden fil. kand. Gustaf 
Lindgren med biträde av skrivbiträdet fröken Elsa Fischer, De



62

positioner på följande orter inom landet ha under året inspekterats 
och befunnits felfria:
Stockholm :

Landskrona : 
Gävle : 
Karlstad: 
Kalmar:

Lund:
Malmö :

Kungl. Ecklesiastikdepartementet.
» Justitiedepartementet.
» Kommunikationsdepartementet. 
» Svea hovrätt.
» Statskontoret. 

Statsrådsberedningen.
Riksdagshuset.
Kungl. Utrikesdepartementet. 
Landskrona Museum.
Länsresidenset.
Länsresidenset.
Slottet.
Länsresidenset.
Lunds Universitets konstsamlingar. 
Hovrätten över Skåne och Blekinge. 
Malmö Museum.

Den i Bodens fästning deponerade pastellen av Per Lindberg: 
Gustav Vasa mottager bibelöversättningen (G.XV saml. 449), vars ram  
befunnits skadad genom olycksfall, har återkallats för reparation. 
— I utlandet ha depositioner på följande orter inspekterats: av 
mig legationshuset i Madrid; av intendenten Strömbom: legations- 
husen i W ashington och Konstantinopel.

Aktivt konstbildniiigsarbete.
Under tiden 20 januari—20 april har intendenten Strömbom med 

E. Kungl. Maj:ts nådiga medgivande och bibehållen lön företagit resa 
till U. S. A. för att på ort och ställe studera det aktiva konstbild- 
ningsarbete, som bedrives vid de am erikanska muséerna. Dr. Ström
bom besökte därvid muséer och andra bildningsinstitutioner i Nevv- 
york, Brooklyn, Newark, Philadelphia, Pittsburg, Chicago, Detroit, 
Cleveland, Boston, W orchester, Mass. samt W ashington D. C. 
På hemvägen stannade han dessutom i Bruxelles, och tog del av 
konstbildningsarbetets organisation Aid Musée du Cinquantenaire. 
Då jag anser, att de rön dr. Strömbom därvid gjorde, äro aÂ stort 
intresse för Nationalmusei fortsatta arbete i folkbildningens tjänst,
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har jag ansett lämpligt avtrycka hans reserapport från U. S. A. 
vilken skrivelse återfinnes i slutet av detta meddelande.

Nationalmusei femte vandringsutställning.
Nationalmusei fjärde vandringsutställning, omfattande akvareller 

och handteckningar, hade återkom m it till Stockholm i september 
1927. Under nästföljande november m ånad utarbetade dr. Ström
bom en samt gjorde urval för en femte vandringsutställning, av
sedd att börja kringsändas i Norrland omedelbart efter hans åter
komst från U. S. A. Denna utgöres av en samling etsningar, li
tografier och träsnitt, belysande den internationella grafikens ut
veckling under 1800- och 1900-talen, samt ett urval modern svensk 
skulptur. Den grafiska samlingen, som helt hämtades från Natio
nalmusei gravyravdelning, måste betecknas som utomordentligt re
presentativ. Sådana grafikens storm ästare som Manet, Meryon, 
Munch, Zorn, W histler och W illumsen företrädas av fullgoda blad, i 
flera fall av hela grupper. Den svenska grafikens allm änna utveck
ling under den senaste m ansåldern är dessutom klart och mång
sidigt belyst. Det har länge varit Nationalmusei önskan att ge 
landsorten ett tillfälle att se ett gott urval av modern svensk skulp
tur. Den blomstringstid, som den svenska bildhuggarekonsten 
utan tvivel f. n. upplever, manifesterar sig väsentligen i större 
monumentala verk, uppställda över så gott som hela vårt land. 
Skulptur på utställningar förekommer sällan utanför huvudstaden. 
Under det gångna arbetsåret erbjöd sig emellertid inom National
museum en osökt möjlighet att få till stånd en samling svenska 
skulpturer av sådana mindre mått, att de läm pa sig att skicka med 
en vandringsutställning. En stor del av museets samling moderna 
svenska statyetter och byster har, som tidigare nämnts, måst för 
en tid framåt magasineras. Genom älskvärt tillmötesgående från 
vissa konstnärers sida kunde denna samling dessutom kompletteras 
i sådan omfattnig, att denna del av utställningen trots dess föga 
betydande skala erbjuder möjligheter till en ganska god överblick 
över nutidens stilsträvanden inom den svenska skulpturen. Så
lunda har museet utöver sitt eget bestånd fått disponera verk av 
följande skulptörer:
A hlberg, O l o f ; Min son, huvud. Brons.

» » M anshuvud. Marmor.
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E ld h , Ca r l : Från  gatan. Brons.
» » Susanna. Brons.

E riksson , Chr istia n : Lilla lappen. Brons.
» » Gammalt bergtroll. Brons.
» » Carl Larsson, huvud. Brons.

J ohnsson , Iv a r : Putto i snäcka. Brons.
» » Yngling, huvud. Brons.
» » Manshuvud. Brons.

J onson , An d e r s : Moses, statyett. Brons.
» » Barnporträtt. Marmor.

Milles , Ca r l : Folke Filbyter. Gips.
» » Solsångaren. Torso. Brons.
» » Huvud till najad. Brons.

Sjögren , N i l s : Diana med hinden. Brons.
Strindberg , T o r e : Skiss till statyetten »14 år». Brons.

» » Studiehuvud. Brons.
» » Flickhuvud. Brons.

Program m et för skulpturavdelningen utarbetades av d:r Ström
bom och am anuensen Sjöblom, vilken under den förres bortovaro 
var förordnad som avdelningsföreståndare. I denna egenskap vid
tog d:r Sjöblom på mitt uppdrag alla för vandringsutställningen 
nödiga förberedelser. Genom Kungl. Järnvägsstyrelsens tillm ötes
gående fick även denna gång vandringsutställningen förm ånen att 
åtnjuta fraktfrihet på statens järnvägar.

Det första reseårets plan omfattade de större Norrlandssam hällena, 
till vilka skrivelser med erbjudande om konstsamlingen av mig u t
färdades. Stadsfullmäktige i följande städer accepterade erbjudan
det på de av mig uppställda villkoren: Gävle, Sundsvall, Härnösand, 
Östersund, Boden och Luleå. I Kiruna m unicipalsam hälle erbjöd 
sig Kirunavaara-Loussavaara Aktiebolag att liksom vid ett föregående 
tillfälle svara för utställningskostnader och risker. Till Umeå, där 
stadsfullmäktige avstyrkt en motion om anslag, blev utställningen 
tack vare landshövding Ringstrands verksam m a intresse inbjuden att 
på enskilda konstvänners bekostnad gästa stadens museum.

Under m ars m ånad företog Sjöblom på m itt uppdrag en förbe
redande tjänsteresa till dessa orter, varvid han dels förde under- 
derhandlingar ined behöriga myndigheter, dels på varje ställe höll
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två föredrag, ett om skulptur och ett om grafik. Efter återkom 
sten till Stockholm uppgjorde han planen till utställningens katalog, 
och deltog i dess utarbetande tillsammans med am anuensen Weng- 
ström och extra anställda tjänstem annen fil. d:r Nils G. W ohlin. 
Därvid uppdelades arbetet så, att Sjöblom utom redaktion av det 
hela åtog sig att författa den pedagogiska översikten och de bio
grafiska notiserna till avdelningen för m odern svensk skulptur. 
W engström skrev företal och biografiska notiser till avdelningen 
grafik, samt W ollin utförde den egentliga katalogtexten.

För att historiskt uttyda intrycket av skulptursam lingen utarbe
tade d:r W ollin dessutom tvenne serier fotografier, åskådliggörande 
den svenska bildliuggarkonsten genom tiderna. Dessa anordnades 
i album  och ligga på utställningen tillgängliga för allmänheten.

Populärt hållna artiklar rörande utställningen hade på förhand 
utformats tor att jäm te klichéer tillhandahållas ortstidningarna. 
Tvenne illustrerade broschyrer om grafisk konst och författade av 
amanuensen W engström, blevo färdiga i tid att medsändas utställ
ningens övriga populärvetenskapliga m aterial: »Grafisk konst» och 
»De grafiska teknikerna», den senare ingående som n:r 2 i serien 
»Nationalmusei Småskrifter».

Nationalmusei femte vandringsutställning'.
N.M. grav. 709/1913. Ander , Kn u t : Skördefolk återvända från a r

betet.
» 685/ » » » Konvalescens.
» 682/ » » » En livsfråga.
» 680/ » » » Violinspelare.
» 707/ » » » Självporträtt.
» 686/ » » » Modell.
» 35/1916. Bauer , J ohn: Huldra.
» Ia/l905. B ergström , A lfr .: Skeppsholmen.
» 4a/l910. » S igge: Verner von Heidenstam.
» 27/1912. » » Filip stad.
» 28/ » » » Vinterlandskap.
» 105/1888. B oberg, F e r ie : Korsgång.
» 109/1892. » » Gårdsinteriör.
»' 22/1924. D eelsbo , Ca r l : Kyrkbacken.
» 637/1921. E lgström, O.: Spöket.
» 102/1925. E ngström, A lb .: Hjalm ar Lundbohm .

6
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. grav. la/l898 . E ugen, P rins: Molnet.
» 402/1924. F ridell, Ax.: Venedig.
» 85/1923. » » Tatjana.
» 609/1926. » » Stockholm med Vasabron.
» 6b/l903. Gerle, Aron : Vid Siljan.
» 448/1917. Henning, Gerh .: Komposition.
» 447/ » ■ » » »
» 55/1915. » » »
» 129/1918. Hjertén-Grünewald: Bärtha.
» 32/1891. Hägg, Ax. Herm.: Burgos.
» 86/1895. » » » Amiens.
» 62/1890. » » » Flytande torg.
» 104/1900. » » » Notre Dame de Paris.
» 63/1890. » » » Toledo.
» 467/1906. » » » Assisi.
» 31/1891. » » » Burgos.
» 666/1882. » » » Chartres.
» 210/1884. » » » Peterborough, England.
» 47/1908. » » » Beims.
» 70/ » » » » Söder.
» 46/1900. » » » Leon i Spanien.
» 548/1921. Isan der, Gust.: Stortorget, natt.
» 642/1921. » » » sommardag.
» 350/1924. J ohansson-Thor, E. : Slättbild.
» 90/1923. » » » Kusten vid Glum slöv
» 496/1917. » » » Höstarbete.
» 87/1923. » » » Salen på Gislöv.
» 638/1917. » » » Fårkätten.
» 166/1925. J olin , E in a r : Gata i Alger.
» 279/1910. Lange, E rik : M ansporträtt, helfigur.
» 521/1896. Larsson, Ca r l : Naken modell.
» R 18. » » Modell 1896.
» » 12 II » » Em pir e.
» » 9 » » Graziella.
» » 3 » » Mor och barn.
» 55a/l905. » >> Kerstis främmande.
» R 42 II. » » Kari och Kersti.
» » 48. » » Axel Tallberg.
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. gray. R 53. L arsson , Carl : Oscar Levertin.
» » 54. » » Modell vid kamin.
» » 78 III. » » Flicka på huk.
» Ib/l908. » » Röda guldband.
» 4/1903. » » Tittut.
» 6b/l907. » » S:t Göran och draken.
» 117/1919. Magnus-Lagercrantz, S.: Blomsterkorg.
» 59/1922. Magnusson, G.: Borgarrådet Yngve Larsson.
» 605/1926. N ilsson , Ax.: Stockholm, Smedsudden.
» 631/1921. N ordling , Ge r d a : Flottbron; från Stock-

holms hamn.
» 506/1917. N orlind , E rnst : Skånsk bondgård.
» 604/1917. » » » by.
» 594/ » » ■ » Havsvik.
» 622/ » » » Örnen.
» 71/1919. » » Flygande örn.
» 73/ » » » Storkar, stående.
» 19/1907. » » Kväll.
» 21/1907. » » Månsken.
» 400/1924. P ercy, A. C:son : Ingrid.
» 1664/1913. P etersen , Carl O.: Kalkoner.
» 63/1924. » » » Plöj are.
» 89/1925. Sahlén , Arthur : Riddarfjärden.
» 78/1924. Sallberg ,, H a r a l d : Vår över Stockholm.
» 650/1926. »' » Stockholm, Utsikt från

Mariahissen.
» 646/1926. » » Paris, Kyrkan S:t Ni

colas du Chardonnet.
» 483/1917. Sandels , Gö sta : Venus.
» 16/1916. » » I tankar.
» 487/1917. » » Vattenfall.
» 474/1917. » » Efter skeppsbrottet.
» 476/1917. » » Naken modell.
» 482/1917. » » Venus i havet.
» 480/1917. » » Gosshuvud.
» 478/1917. » » Hisingen.
» 479/1917. » » Kyrkfolk.
» 80/1924. Siegård, P ä r : Korsnedtagningen.
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N.M. grav. 33/1922. 
» 32/1922.
» 627/1926.

»

»
»
»
»,

»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

5/1913. 
32/1925. 

6/1915. 
435/1914. 
656/1915. 
D. 130 II. 
D. 135.
A. 150 I. 
D. 150 I. 
D. 155IV. 
D. 159 II. 
D. 162.
D. 184 II. 
D. 187 II. 
D. 46.
D. 81.
D. 80 IV. 
D. 71 III. 
D. 63 IV. 
D. 62 II. 
102/1924. 
348/1926. 

9/1904. 
37/1918. 
71/1921. 
40/1918. 
78/1921. 
43/1918. 
72/1921. 
84/1921. 

S.n.
»
»

» »

Sköld , O tti:: Arna.
» » Arna sittande.

Stallarholm , U n o : Stockholm, Utsikt från
Strandvägen.

Strååt, H jalmar: Piano.
» » Uthuslängor.

Sundström , H.: Vinthundar.
» » Torg.

T rulson, An d .: Kvarn.
Zorn, A nd .: Oscar II.

» » Modell, som skrattar.
» » M. von Heijne.
» » Madonna.
» » Guitarrspelerska.
» » Vid pianot.
» » Negress.
» » Självporträtt.
» » Alb. Engström.
» » Georg von Rosen.
» » Henry Marquand.
» » Skål i Idun.
» » I omnibussen.
» » Askväder.
» » Gigarettrökerska.

Åslund , E l is : Fjälldal.
L arsen , J oh:s : Lom.
Skovgaard, J.: Dammen vid Betesda. 
W illumsen, J. F.: Landskap.

» » » Moder kysser sitt barn.
» » » Mont Grammont.
» » » Edit.
» » » Spansk arbetare.
» » » Ciitana dansar.
» » » Valsöndag.

Munch, E dv . : Sjuk flicka.
» » Par vid stranden.
» » Ensamhet.
» » Månsken.



69

. graIV. 71/1913.
» 419/1912.
» 418/1912.
» 85/1916.
» 99/1921.

427/1913.
» 426/1917.
» 70/1913.
» 464/1917.
» 452/ »
» 467/ »
» 92/1921.

» 465/1924.
» 9/1919.
» 2/1903.

37/1920.
» S.n.
>>
»

»
274/1919.

» 162/1919.
» 16/1908.
» 160/1919.
» 159/1919.
» 252/1919.
» 16/1922.
» 646/1915.
»
»

146/1910.
S.n.

111/1921.
» 112/1921.
» 102/1906.
» 623/1927.
» 325/1924.
» 570/1921.
» 193/1924.
» 46/1908.

Munch, E dv.: Aug. Strindberg.
» » Eva Mudier och Bella Edvards.
» » Kvinna med långt hår.
» » » » rött »
» » Madonna.
» » Dödsscen.
» » Jalousie.
» » Självporträtt.

Sörensen , H en r .: Kvinnohuvud.
» » Gosshuvud.
» » Kvinnobild.

W erenskiöld , E.: W ergeland paa Vesle-
hrunen.

» » Allvarligt samtal.
» » Vinterlandskap.

B esnard , Alr.: Kvinnohuvud.
Co r o t , Ca m i l l e : Byttare i skogen.

» » Italienskt landskap.
C o tt et , Ch a r les: Vid elden.
D a u m i e r , H.: Orkester.

» » Blåstrumporna.
» » Det första betalade porträttet.
» » Aftonen kl. 9.
» » Ungkarlens dag.
» » På teatern.

D egas, E dga r : På Louvren.
L egrand, L o u is: Dansöser.

». » Självporträtt.
» » Svart och vitt. Ur serien

De små från baletten.
» » Snickarefamiljen.
» » Älskande.

L egros, A l p h o n se : Kvinnor i kyrkan. 
L e p e r e , A u g : Hamnen.
Manet , E.: Svart och vitt.

» » Vid arbetslampan.
Matisse , H.: Läsande dam.
Meryon , Ch .: Chimären.
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N.M. grav. 45/1908. 
» 115/1920.

154/1907. 
» 85/1900.
» 105/1921.
» 110/1921.
» 102/1908.
» 418/1917.
» 274/1921.

151/1910. 
» D. 45.
» » 1 7 .
» » 107.
» » 182.
» S.o.
» .»
» »
» »
» »
» 25/1920.
» 629/1917.
» 160/1907.

» S .n . 
N.M. skulpt. 1221.

» 1249.
» 943.

K. hj. 8.
N.M. skulpt. 1184. 

» 1028.
» 983.
» 988.
» 1177.
» 925.
» 895.
» 871.
» 1126.
» 1127.

Meryon, Ch.: La Morgue.
Millet , J. F r .: La Lavatteuse.

» » » Jordarbetare.
Raffaélli, J. F . : Höst.
Renoir , Aug.: Flicka i hatt.

» » Bollspelande flickor.
Steinlein , A. T.: I väntan.

» » » De obarm härtiga rika.
de T oulouse-La utrec: Affisch.
B rangwyn, F r : Canale grande.
H aden , F. S.: Stadsbild.

» » » »
» » » Harry Kerly, Putney.
» » » Fiskare på Thamesfloden.

N icholson, W.: Lord Kitchener.
» » Kipling.
» » Drottning Victoria.

Klinger , Ma x : An die Schönheit.
» » Und doch.

L iebermann, M.: Gatubild.
P ennel , J o s e f : New York.
W histler , J. A. M. N.: Scen på Thames-

floden.
Rops, F.: Vid slutet på fåran.
Arsenius , C. G.: Häst.
B ergman-Ta u b e : Barnhuvud.
B örjesson , J ohn: Tröst.
Collin , J oh:s : Marie-Claire som barn.

» » Neger.
E dström, D avid: Arbetare.
E ldh , Ca r l : Sittande flicka.
E lmquist, H ugo: Bläckhorn.
E ngström, L.: Lapphuvud.
E riksson, Chr .: Elof.

» » Kärvbinderskan.
» » Flickan från Bretagne.

H enning , Ge r h .: Leende faun.
» » Satyrhuvud.
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N.M. skulpt. 1135. H enning , Ger h .: Faun och kvinna.
» 1136. » » Potifars hustru.
» 1144. » » Skymning.
» 1112. H ultström , Ka r l : Joh n  Bauer.
» 1178. J ohnsson , Iv a r : Knäböjande kvinna.

K. Hj. 28a. L anner , O lg a : W hip.
N.M. skulpt. 993. Milles , Ca r l : Holländska fiskarkvinnor  

blåst.
» 1183. » Ru t h : Gosse på kryckor.
» 1119. Santesson , N.: Får och herde.
» 1017. Strandman, O.: Dansen.
» 888. Vallgren , V i l l e : I klagan.
» 828. Åkerman, D. M. V .: Övergiven.
» 1129. H enning , Ge r h .: Liggande kvinna.
» 1029. E dström , D a v id : Herkules som barn.

Särskilt utställningstekniskt m aterial var denna gång nödvändig- 
att anskaffa, t. ex. m onter-anordningar och passepartout-ram ar ef
ter nya typer, som utexperimenterats inom avdelningen. I likhet 
med vid de båda närm ast föregående vandringsutställningarna om
besörjde Nationalmuseum också nu på förhand anskaffande av en 
affisch, som genom övertryck kunde användas på varje utställ
ningsort. Som dekorativ bild för denna brukades Manets berömda 
litografi »Blanc et noir», vilken i original förekommer på utställ
ningen. Tryckningen utfördes också nu i rokotryck av A.-B. Kopia. 
Sedan samtliga förberedelserna för utställningen voro avslutade i 
april sändes den ganska skrym m ande och ömtåliga samlingen den 
31 april. Transporten och m onteringen leddes även denna gång av 
förste vaktm ästare Eric Sjöberg. Första besöket gjordes i

Gävle.
Lokal var som tidigare Stadshusets festvåning, som tack vare 

Drätselkammarens tillmötesgående denna gång kunde helt byggas 
in i skärmväggar klädda med papp (Korsnäs mass-papp) av läm p
lig färg och yta. Rummen, som i sitt vanliga skick äro olämpliga 
för utställningsändam ål omvandlades på detta vis till en m ycket vac
ker expositionslokal, där konstverken kommo väl till sin rätt. Le
vande blommor från stadens egna växthus förhöjde intrycket av 
anordningarna.
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Öppnandet skedde den 17 maj kl. 3 e. m. i landshövding 
Lübecks närvaro och med anföranden av stadsfullmäktiges ord
förande och av intendenten Strömbom. Utställningen demonstre
rades då och vid flera senare tillfällen av amanuensen Sjöblom. 
Besök av skolor och läraregrupper ordnades även genom honom. 
Med tanke på den stora publikens övervägande intresse för oljelargs- 
tavlor hade m an anledning att vänta sig en långt mindre tillslut
ning från allmänhetens sida än vid föregående utställningar. E r
farenheterna i Gävle gåvo också mycket snart vid handen, att sä 
var fallet, dock ej i den utsträckning, som man befarat. Den to
tala besökssiffran uppgick till omkring 900 personer. — F rån  Gävle 
sändes utställningen den 15 juni till

Sundsvall, för att där på stadsfullmäktiges önskan hållas öppen 
samtidigt med den stora hantverks- och industriutställningen. Natio
nalm useum  fick enligt tidigare överenskommelse sig anvisat utrym 
men i Lärlings- och yrkesskolan; dessa voro väl belysta och i övrigt 
ganska väl läm pade för ändamålet. Uppmonteringen skedde under 
ledning av am anuensen Gunne , som även representerade museum 
vid öppnandet och därvid samt senare höll visningar för allm änhe
ten. Amanuensen Uggla, som återkomm it i tjänst den 4 juli, uppreste 
i augusti för att jäm te provtjänstgöranden kand. Lindgren leda u t
ställningens stängning och övervaka dess flyttning till Kiruna. Dess
förinnan anordnade han tre visningar med tekniskt orienterande 
föredrag. — I Sundsvall uppgick besökareantalet till nära 800 
personer.

I Kiruna kom utställningen denna gång att hållas under ovan
liga förhållanden, d. v. s. m itt under den stora gruvstrejken. An- 
ordnare var intendenten Strömbom med biträde av kand. Lind
gren. Även denna gång uppläts den s. k. bolagsskolan. Med hjälp 
av de skickliga hantverkare, som disponenten Granström ställde 
till förfogande, kunde byggnadens största rum  omskapas till för
träffliga utställningssalar, där samlingarna komino väl till sin rätt. 
Öppningsdagen den 28 augusti anordnades visningar för såväl den 
stora allm änheten som för särskilt inbjudna, däribland gruvbola- 
gets chef och högre tjänstemän. Såväl Strömbom som Lindgren 
höllo därvid föredrag.

Längre fram under utställningstiden, då skolorna börjat, höll 
också här på Nationalmusei inbjudan herr Emil Johansson-Thor



73

ett par föredrag med praktisk demonstration av de grafiska tekni
kerna. Dessa blevo mottagna med mycket stort intresse.

Man kunde haft anledning förmoda att en utställning i ett sam 
hälle med tiotusen strejkande och delvis sysslolösa arbetare skulle 
bli föremål för väldiga skarors tillströmning. Besökaresiffran, om
kring 1 200 personer visar emellertid en fullt norm al anslutning, 
sannolikt mest från de i egentlig mening kulturintresserades sida. 
De strejkande synes ha varit allt för upptagna av den politiska 
spänning, som låg i luften för att kunna ägna intresse åt något 
sådant som en utställning. — I syfte att sprida kännedomen om 
god konst anordnades under sista veckan en visning av m önster
gillt utförda färgreproduktioner. Av dessa, som voro på lämpligt 
sätt inramade, såldes ett avsevärt antal.

Till Boden överflyttades samlingarna för att under tiden 5 okt.— 
5 nov. hållas öppen i Gamla officersmässen. Anordnare var fil. 
kand. Gustaf Lindgren, som den 10 sept. antagits som extra am a
nuens vid museet. Lokalen, som i ursprungligt skick var föga 
lämplig för konstnärliga ändam ål, omordnades på ett smakfullt vis
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av Lindgren. Utställningens öppnande skedde högtidligt den 5 okt. 
kl. 7 e. m., varvid stadsfullmäktiges ordförande herr E. A. Bränn- 
m an höll ett anförande och kand. Lindgren demonstrerade sam 
lingarna. Tidpunkten för utställningens uppehåll i Boden läm pade 
sig väl för skolbesök. Under Lindgrens ledning begagnade sig också 
samhällets skolor flitigt av tillfället att se konst. I sam band ined 
utställningens avslutande höll även amanuensen Uggla några de
m onstrationer av densamma.

I Luleå uppläto stadsfullmäktige, som tidigare, stadshotellets fest
våning för utställningen, som under amanuensen Ugglas överinse
ende ordnades på ett sätt, som vann mycket erkännande även i 
ortspressen. Den öppnades den 11 november i biskop Bergquists 
närvaro. Uggla representerade Nationalmuseum och höll under 
visningen ett längre konsthistoriskt orienterande föredrag. Han de
m onstrerade under närm ast följande dagarna utställningen för skol
ungdom en m. fl.

På m itt uppdrag höll herr Johansson-Thor den 28 november 
tvenne tekniska föredrag med demonstrationer. Utställningen stäng
des i Luleå den 5 december efter att ha besökts av något över 1000 
personer. Under de m örka och ur utställningssynpunkt även i 
övrigt ogynnsamma julveckorna förvarades samlingarna ouppac
kade på m useet i Umeå, för att där uppm onteras strax efter nyår.

Det är m in förhoppning att alla de värdefulla erfarenheter, som 
Nationalm useum  gjort vid föregående fyra vandringsutställningar, 
skola vara tillgodogjorda och praktiskt omsatta i denna femte. Till 
sin inre utrustning äger denna i hög grad karaktären av ett am bule
rande konstm useum, som smidigt kan anpassas efter varje orts förut
sättningar. Jag kan dock ej undanskym m a de stora brister, som låda 
vid denna organisation. För att under några korta veckor fylla 
sin bestämmelse, kräver en vandringsutställning en förhållandevis 
långt m era aktiv skötsel än ett stadigvarande museum, och denna 
bör handhavas kontinuerligt av en sakkunnig person, som är a t
tachérad enbart vid denna uppgift. En sådan ledare bör under hela 
utställningstiden finnas till hands och ordna skolors, studiecirklars och 
andra speciellt intresserades besök. Med depositionsavdelningens nu 
varande otillräckliga personal är en sådan kontinuitet i ledningen ute
sluten. Ja, med de senaste årens betydande ökning i avdelningsled- 
ningens inre arbete i Stockholm skulle jag ansett det med m itt
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äm betsansvar oförenligt att igångsätta en ny vandringsutställning 
utan förstärkning av den sakkunniga personalen. Jag har tidigare 
näm nt herr Johansson-Thors betydelsefulla bidrag till arbetet vid 
vandringsutställningen. Tack vare enskilt intresse för avdelningens 
arbete och stor frikostighet har dessutom den allra nödvändigaste per
sonalförstärkningen kunnat anskaffas för ungefär ett år framåt, mot
svarande pågående vandringsutställnings omloppstid. Det oaktat 
har det för museet varit förenat med stora svårigheter att ha dag
liga löpande arbetsplikter på så stora avstånd från huvudstaden, 
som utställningen befunnit sig. Dessa förhållanden kan jag ej un
derlåta att fästa E. K. Maj:ts uppm ärksam het på.

Så väl inarbetade i allmänhetens medvetande, som dessa utställ
ningar redan äro, finnas, för såvitt jag kan se, f. n. de bästa yttre 
betingelser för att av dem utveckla ytterst betydelsefulla bildnings- 
institut. Men därtill krävs, att de genom nödig personell utrust
ning skänkas den kontinuitet och planmässighet, som varje utöver 
tillfälliga framgångar syftande verksam het kräver.

Föredrag ocli visningar.
Under det gångna året har Nationalmusei föredragsverksamhet 

utvecklats till en långt större omfattning än tidigare. Frånsett de 
till vandringsutställningen knutna föredragen, har denna verksam 
het utvecklats i huvudstaden. Den har dels bedrivits i form av 
rörliga visningar inom museibyggnaden, dels som föredrag in
för sittande publik. Då Nationalmuseum alltjäm t saknar föreläs
ningssal, vilket givetvis utgör alltm era kännbar brist i dess p rak
tiska anordningar, ha dessa föredrag m åst hållas ute i staden. Där
vid har museet även detta år haft förmånen sam arbeta med Stock
holms Arbetareförening, varigenom hela denna nya verksam het ej 
kommit att för m useet draga med sig några kännbara ekonomiska 
konsekvenser. En helt ny gren av verksam heten är den hem in
redningskurs, som museet anordnat i samverkan med Birkagårdens 
Folkhögskola. Ett särskilt tryckt program har före höstterm inens 
början utarbetats av Strömbom i samverkan med Arbetareförenin
gens föreläsningsledare ingenjör Philip och den av mig anställda 
studierektorn vid hem inredningskursen fil. kand. fröken Elsa Wilc- 
kens. Program met har tryckts i 2 000 ex. och distribuerats till 
lämpliga institutioner och personer. Konstnären herr Gustaf Holm
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gren har på m itt uppdrag biträtt vid den ganska livliga publicitet, 
som denna föredragsverksamhet krävt. Stockholmspressen har vi
sat den sitt synnerligen välvilliga intresse och i ej ringa grad bi
dragit till den onekligen stora framgång, som krönt dessa nya an
strängningar i konstbildningens tjänst.

Föredrag' inom museet.
Under årets lopp ha följande föredrag hållits inom museet:
Amanuensen Akke Kumlien:
»Några måleritekniska grundproblem».

Intendenten Strömbom:
» Modernt måleri».

Visningar.
Såsom i det tryckta programmet tillkännagivits, har allm änheten 

under höstterm inens lopp haft tillfälle att få sakkunnig ledning 
under besöken i samlingarna. Denna möjlighet har emellertid blott 
i ringa utsträckning begagnats. Däremot ha visningar för skolbarn 
och lärare särskilt i samband med sommarens ferieresor till huvudsta
den, anordnats i en omfattning, som krävt sin särskilda organisation.

Det tillfälliga anslag på 1 500 kronor, som E. K. Maj t efter un
derdånig framställning från Kgl. Skolöverstyrelsen och National
m useum  beviljade museet möjliggjorde, att samtliga de skolresebe- 
sök, som avlades i samlingarna, kunde ske under sakkunnig led
ning och efter en på förhand uppgjord plan. I god tid hade näm 
ligen avdelningen tillskrivit samtliga skolklasser, som enligt Skol- 
resebyrån skulle besöka Stockholm under sommaren, och i stort 
antal även fått mottaga svarskorten ifyllda med alla behövliga upp
lysningar. Visningarna voro under Strömboms ledning anförtrodda 
åt fil. lic. Thure Nyman, fil. kandidaterna Carl Johan Lamm, Gustaf 
Lindgren, sam t fil. stud. Hans Rabén. För lärarnas orientering i 
museet hade fil. d:r Nils G. W ollin på m itt uppdrag utarbetat en 
särskild vägledning: »Skolresebesök i Nationalmuseum», innehål
lande utom ett bildurval med förklarande texter även planer med 
förslag till olika vandringar i museet.

Detta slags konstpedagogik är i det hela obruten m ark  inom 
vårt undervisningsväsen. Många och stora svårigheter hade dessa 
intresserade unga konsthistoriker att övervinna eller att läm na åt
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vunnos uppm untrande i fortsättningen, och som jag i underdånig 
skrivelse redan framhållit, anser jag lämpligt att under instundande 
sommar anordna liknande visningar, såväl inom museet som inom 
vissa av de kungliga lustslottens samlingar, framför allt Gripsholms 
och Drottningholms.

Trots den ovanligt regniga och kalla väderleken var den utländ
ska turistström m en till vårt land högst betydande; en stor del av dessa 
tusentals långväga främlingar besökte också Nationalmuseum. Då 
fram ställningar om m useivisningar på främ mande språk tidigare ofta 
gjorts av utländska turister, lick under högsäsongen kandidaterna 
Lindgren och Nyman av mig i uppdrag att hålla sådana visnin
gar, vilka blevo rätt väl frekventerade.

Kurser i konststudium.
Kurser i konststudium  och museibesök l or lärare är en angelä - 

lägenhet, som länge stått på Nationalmusei önskelista; under vand
ringsutställningarna ha sådana kurser regelbundet brukat ordnas 
för landsortens lärare. Också med huvudstadslärarna har avdel
ningen vid ett par föregående tillfällen upptagit underhandlingar i 
detta ämne. Under den gångna hösten kunde detta önskemål 
emellertid förverkligas, främ st tack vare förste folkskoleinspektören 
d:r Nordlunds intresse för saken. I egenskap av ordförande i »Peda
gogiska lärokursen» tog denne nämligen initiativet till denna för
sta orientering i konstsam lingarnas utnyttjande i skolundervisnin
gen. Efter samråd med honom  och med kursens sekreterare för
ste överläraren i Johannes folkskola Frans Lindvall utarbetade 
d:r Strömbom en serie av fyra föredrag och därm ed två samm an
hängande museivisningar. Föredragen, som behandlade de bildade 
konsternas stilistiska element, höllos på Athenum inför en stor 
och intresserad publik. Även om m an med föredragshållaren in
skränker sig till att betrakta denna kurs som ett första experiment 
i en önskad riktning, förefaller mig den samverkan, som härm ed 
inletts mellan Stockholmslärare och statens centrala konstm useum, 
både glädjande och värd att för framtiden utvecklas. En sådan 
utveckling borde m an dock enligt m itt och avdelningschefens för
menande framför allt söka leda mot kontinuitet och planm ässig
het. Utan tvivel finns f. n. i lärarekretsar en utbredd önskan om
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att tillgodogöra m useernas samlingar som m aterial för den mo
derna skolundervisningen. Härtill kräves dock en så djup insikt 
i själva samlingarna, som blott kan nås genom långvariga musei- 
studier. Lika nödvändigt är att utröna, hur dessa samlingar skola 
kunna utnyttjas för skolans ordinarie undervisningsplan, och där
vid praktiskt utforma hrukbara metoder. Utan tvivel fram står i 
ett sådant samm anhang behovet av lärarekrafter, speciellt in rik
tade för att pedagogiskt upprätthålla förbindelsen m ellan museet 
och skolor; museilärare med ungefär samma plikter, som de am e
rikanska s. k. Museum Docents, vilka av vissa skolor äro anställda 
för att ordna samarbetet mellan klasserna och museet.

För att gå dessa och liknande frågor något närm are in på livet 
anordnade »Pedagogiska sällskapet i Stockholm» en dislmssions- 
afton, vartill icke blott lärare utan även chefer och tjänstem än vid 
huvudstadens museer inbjudits. Inledare var Strömbom, som i ett 
föredrag »Samarbetet mellan skolan och museerna» samm anfattade 
erfarenheterna från Nationalmusei pedagogiska verksam het och från 
sin studieresa i U. S. A. I sitt slutförande framlade han till dis
kussion frågan om museilärare och förordade perm anent samarbete 
m ellan i första hand huvudstadens museer ocli skolor. Diskus
sionen blev långvarig och uppslagsrik. Bland de uppslag, som 
dryftades, förtjänar särskilt att beaktas den tanke på en intresse- 
central eller byrå för museernas pedagogiska utnyttjande, som am a
nuensen Palmgren framlade. Sällskapet beslöt med anledning av 
vad som fram komm it under diskussionen, att tillsätta en kommitté 
av skolm än och museifolk för att utarbeta planer för fram tida sam 
arbete och att undersöka möjligheterna att få kom m unalt stöd för 
sakkunniga lärarkrafters utbildning. I denna, som senare utsågs, 
invaldes jag som representant för Nationalmuseum.

Hemiiiredningskurs.

Med den sociala syftning, som Nationalmusei konstbildningsarbete 
under senare år naturligen utvecklats mot, har det synts mig konse
kvent och riktigt, att museet söker göra en insats i tidens strävan 
på att skapa vackrare och värdigare hem. På m itt uppdrag har 
därför intendenten Strömbom under sommaren utarbetat grund
linjer för en heminredningskurs samt sökt för densamma intressera
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lämpliga lärarekrafter. Denna kurs i heminredning, som anord
nades under höstens lopp i samarbete med Birkagårdens folkhög
skola, mottogs med så stort intresse, att varje veckas föredrag måste 
upprepas för att ge alla anm älda deltagare tillfälle åhöra dem. Kur
sens praktiska anordningar sköttes av fröken W ilkens. En avgift 
av 4 kr. erlades av de 120 deltagarna; den samm anlagda summan 
härför hade jäm te musei- och Birkagårdens bidrag dock ej räckt 
till täckande av om kostnaderna, om ej A.-B. Nordiska Kompaniet, 
tack vare generalkonsul Joseph Sachs intresse för saken, ställt 
lokaler och all behövlig praktisk attiralj gratis till förfogande. Kurs
ledningen var därvid tillförsäkrad all frihet att välja och kritisera 
det material, som brukades för anordningarna. Då jag dessutom 
försäkrat mig om, att varje avsikt att utnyttja kursen i reklam 
syfte var utesluten, ansåg jag att Nationalmuseum var oförhindrad 
att begagna ett så utomordentligt tillmötesgående från det stora 
varuhusets sida. Därför vill jag också här med tacksam het näm na 
detta prov på vidsynt förståelse för det m oderna konstbildnings- 
arbetets praktiska betydelse.

Följande föredrag jäm te demonstrationer av rums- och möblerings- 
anordningar höllos under kursen. Nationalmusei och Arbetarför
eningens serie konstföredrag. (Viktoriasalen tisdagar kl. 8 e. m.) 
Vårterminens föreläsningsprogram, som utarbetades av Arbetare
föreningens styrelse jäm te Strömbom, var ägnat »den m oderna konst
industriens viktigaste grenar.» Föredragen höllos av bekanta konst
hantverkare samt industri- och museimän.

Samtliga illustrerades med talrika ljusbilder.

Den 17 januari.

» 24 »

» 31 »

Den 7 februari.

» 1 4  »

Arkitekt Carl Malm sten: »Hemmets inredning». 
(I anslutning till Malmstens då pågående utställ" 
ning i Liljevalchs konsthall.)
Direktören vid Sv. Slöjdföreningen, dr. Gregor 
P a u l s s o n : »Den moderna konstindustrien». 
Arkitekt C. Malm sten: »Möbelkonst och konst- 
stilar, I».
Arkitekt C. Ma l m st e n : »Möbelkonst och konst
stilar, II».
Civilingenjör Axel O d elber g : »Riktlinjer inom 
den nutida porslinsindustrien».
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Den 21 februari.

» 28 »
» 6 mars.

» 1 3  »

» 20 »

» 27 »

» 3 april.

» 10 »

» 1 7  »

Civilingenjör L ennart W å h l st e d t : »Textila m a
terial».
Fröken Karin W ästberg : »Textil form». 
Hovkonstgjutare H erman B ergman: »Ett skulptur
verks tillkomst i brons» (ill. med film och ljus
bilder).
Hovkonstgjutare B ergman: »Modern bronsgjut- 
ningskonst». (ill. med film.)
Konstnären E dvard H a l d : »Modernt konstglas, 
(ill. med film.)
Disponent Karl Algot Ja h n sso n : »Silver ocli 
guld i modern konstindustri», (ill. med film.) 
Disponent J a h n sso n : »Smycken och ädla stenar 
i modern konstindustri» (ill. med film). 
Skulptören N ils Sa n tesso n : »Äldre svensk tenn- 
gjutarkonst, I».
Skulptören N ils Sa n t e sso n : »Äldre svensk tenn- 
gjutarkonst, II».

Term inen avslutades med tre utflykter till konstsam lingar:

Den 19 maj (två visningar). H. Iv. H. PRINS EUGENS samling på 
Valdemarsudde. H. K. H. hälsade själv gästerna väl
komna. Samlingarna demonstrerades av intendenten 
Strömbom.

» 20 » Thielska galleriet. Förevisare: Strömbom.
» 17 » Drottningholms teatermuseum. Förevisare: Intenden

ten dr. Agne B eijer .

Samtliga föredrag voro mycket väl besökta.
Höstterminens program av Strömbom tillsammans med förestån

daren för Arbetareföreningens föreläsningsinstitui, ingenjör P hilip , 
hade följande sammansättning:

Intendenten Ragnar H oppe  höll följande föreläsningar:
Den 9 okt. »David».

» 16 » » Ingres» .
» 23 » »Gros och Géricault».
» 30 » »Delacroix».
» 6 nov. »Corot».
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Den 13 nov. »Millet och Rousseau».
» 20 » »Daumier».
» 27 » »Courbet».
» 4 dec. »Manet».
» 11 » »Monet, Sisley och Degas».
» 18 » »Renoir».

I samverkan med Birkaskolan anordnades följande föredrag:

Den 8 okt. Dr. Andrea  Andreen-Sv ed ber g : »Hemmet».
» 15 » » S ixten Strömbom: »Ljus och färg i heminteriören».
» 22 » Arkitekt A. E. H j o r t : »Hemmets möblering, I».
» 29 » » » » » ». » II».
» 5 nov. F ru  E lsa Gullberg: Textila m aterial och tekniker

och deras bruk.
» 12 » Dr. N ils G. W o llin : »Belysningen i hemmet».
» 19 » » » » » »Hemmets utsmyckning».
» 26 » » H enry B. Go odw in: »Pryd ditt hem med växter».

Amanuensen Kumlien höll även denna term in på m itt uppdrag 
måleritekniska föredrag i Nationalmusei nederländska avdelning.

Museets ljusbildssamling har detta år ökats med 750 num mer, därav 
102 utgörande gåvor av avdelningsföreståndaren. Sammanlagda 
antalet uppgår nu till 3 930 st.

Samarbete med landsortens konstmuseer.

Intresset för konstm useal verksam het har under de senaste åren 
blivit allt m era fram trädande ute i landet. På åtminstone tre håll 
har Nationalmusei decentraliseringsplan varit en kraftig hävstång i 
utvecklingen: Karlstad, Hälsingborg och Visby. Nationalmusei de- 
positionsavdelning har också under året nedlagt ett betydande ocli 
planmässigt arbete på att bistå dessa nya konstinstitutioner i deras 
framväxt. Till samtliga ha stora och värdefulla depositioner av 
äldre och nyare konst överlämnats. Personligen har jag på platsen 
haft tillfälle att sätta mig in i dessa museers lokala problem  och 
med stor tillfredsställelse iakttagit arbetets snabba gång. Strömbom 
har på m itt uppdrag i detalj följt detta arbete, deltagit i planering 
och utformning och i Visby personligen utfört installationen.
7



Gotlands fornsal, Visby. Konstavdelningen 1928. Sal med modern konst 
från Nationalmuseum.

Gotlands fornsal, Visby 1928. Tillfällig utställning av Korsbetningsfynden och den 
från Nationalmuseum deponerade oljemålningen Hellquist: Valdemar Atterdag

brandskattar Visb\r„



Gotlands fornsal, Visby. Konstavdelningen 1928. Rum med 1700-talskonst ur 
Fornsalens egna samlingar.

Gotlands fornsal. Konstavdelningen 1928. Rum med överljus. Konstverk till
höriga dels Nationalmuseum, dels Fornsalen.
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Detta konstm useum  är inkomponerat i Gotlands fornsals senast 
förvärvade byggnad, det s. k. Gamla kronobränneriet. R itningarna till 
dess apterande för konstmusealt ändam ål ha utarbetats av arkitekten 
Hakon Ahlberg efter samråd med Strömbom och intendenten för 
Fornsalen Itu  Ella Hellgren. Konstavdelningen är installerad i två 
våningar, varav den nedre innehåller en modern samling och vinds
våningen en mindre kollektion måleri och konstslöjd från 1500- 
och 1600-talet; större delen av den äldre konsten av den historiskt 
germ anska prägel, som väl går samm an med den gamla hansesta- 
dens traditioner. Visbymuseets konstavdelning invigdes högtidligen 
den 1 juli, varvid såväl jag som Strömbom voro närvarande ocli 
fingo mottaga museiföreningens tack för det arbete Nationalmuseum 
här nedlagt.

Verksam heten vid Karlstads och Hälsingshorgs nya konstm useer 
har under året gjort raska framsteg. I Karlstad har installations
arbetet redan tagit sin början. — I Hälsingborg närm ar sig detta 
sin fullbordan. Avdelningsföreståndaren kom mer att under näst
kom m ande vår slutföra sina uppdrag med anordningarna av de- 
positionssamlingarna.

Vid de under sommaren pågående stora utställningarna i Udde
valla och Jönköping har avdelningen läm nat sitt verksam m a stöd 
Aid anordning och urval av därm ed förknippade konstexpositioner. 
Amanuensen Sjöblom ledde anordningen a\T konstutställningen i 
Uddevalla, Strömbom deltog som jurym an i förberedelserna till 
Jönköpingsutställningen.

Under det gångna året har avdelningen på anm odan av Riks- 
gäldsfullmäktige arbetat på den svåra uppgiften att söka skapa 
en m era estetiskt tilltalande helhet i anordningen aA' Adssa rum i 
riksdagen. Så har den nytillkom na s. k. partisalen fått en ståtlig 
utsm yckning genom ditplaceringen a v en rad 1600-tals tavlor, ATilka 
på fullmäktiges bekostnad blivit restaurerade och inram ade.

Utställningar inom samlingarna.
Följande utställningar ha under året anordnats i museet:

1 jan .— 1 aug. Egyptiska, grekiska och romerska fornsaker, de
ponerade aÂ fru Em m a Zorn. (Antiksalen.)

1 jan .—28 febr. Gravyrer efter Poussin. (GraAyrsalen.)



27 jan .— 12 febr. Ryska ikoner, tillhörande handelsrådet R. Zeiner- 
Henriksen, Moskva, Bergens faste Billedgalleri m. fl. (Sa
len för tillfälliga utställningar.)

3 m ars—15 april. Handtecknings- och gravyrsamlingens nyför
värv åren 1926— 1927. (Gravyrsalen.)

20 april—3 juni. Kinesiskt konsthantverk u r svenska samlingar.
(Salen för tillfälliga utställningar.)

Samma tid. Planscherna till H. Rivière: La céramique de l’Ex
trême Orient. (Gravyrsalen.)

27 april—6 maj. Arkitekturritningar av Nicodemus Tessin d. ä. 
och d. y. (Övre trapphallen.)

12 maj—17 juni. F ranskt måleri från David till Courbet. (Konst
närsförbundets sal, m oderna salen och närliggande ka
binett.)

15 jun i—18 nov. Gustaf W ilhelm Palm : akvareller och handteck
ningar (Gravyrsalen.)

27 juni—12 juli. Gåvor och adresser, överlämnade till H. M. Ko
nungen på H. M. Konungens 70-årsjubileum.

Samma tid. En samling danska målningar, överlämnade till Na
tionalmuseum med anledning av H. M. Konungens 70- 
årsjubileum. (Salen för tillfälliga utställningar.)

20 ju li—1 sept. Minnesutställning av Albrecht Dürers grafik. (Sa
len för tillfälliga utställningar och gravyrsalens passage.) 

14—30 sept. Spansk konst i svensk enskild ägo. (Salen för till
fälliga utställningar.)

5—28 okt. Deutscher W erkbunds utställning. »Neues Bauen.» (Salen 
för tillfälliga utställningar.)

Utgivna arbeten.
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1927. Under

dånig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för National
museum VIII 77 s.

Nationalmusei årsbok 1928, tionde årgången, redigerad av t. f. 
intendenten Stavenow, innehåller uppsatser av professor Otto Küm- 
mel, (Berlin), intendenten Agne Beijer, intendenten Ragnar Hoppe, 
intendenten Osvald Sirén, t. f. intendenten Åke Stavenow, am anu
ensen Evald Uggla samt Krönika för tiden 1 juli 1927 till 30 jun i 
1928.
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Följande katalogarbeten och vägledningar över museets sam lin
gar ha under året utkomm it:

Tjugofem tavlor ur Nationalmusei samlingar med text av inten
denten Strömbom.

Collection de Peintures du Musée National, Catalogue descriptif. 
Maîtres étrangers, (à l’exclusion des Scandinaves). U tarbetad av 
intendenten O. Sirén under m edverkan av f. intendenten O. Gran
berg för de nederländska målningarna, av am anuenserna Sjöblom 
för de tyska och Gunne för de franska m ålningarna.

Skolresebesök i Nationalmuseum. På Nationalmusei chefens upp
drag författad av Nils G. Wollin.

Nationalmusei utställningskataloger :
N:r 26. Utställning av äldre kinesiskt konsthantverk ur svenska 

samlingar. Utarbetad av intendenten Erik W ettergren och am a
nuensen Åke Stavenow.

N:r 27. Nationalmusei femte vandringsutställning. Grafisk konst 
och svensk skulptur. Utarbetad av am anuenserna Axel Sjöblom, 
G unnar W engström och Nils G. Wollin.

Nr. 28. Svenskt m åleri 1880 — omkring 1900. Utarbetad på 
grundval av Nationalmusei tredje vandringsutställnings katalog av 
intendenten Sixten Strömbom och amanuensen Carl Gunne.

N:r 29. Utställning av gåvor och adresser i anledning av H. M. 
Konungens 70-årsjubileum. Utarbetad av am anuenserna Åke Sta
venow och Ernst Kjellberg.

N:r 30, 31. Utställning av modern svensk bokkonst i Oslo Kunst- 
industrim useum  och i Det Danske Kunstindustrim useum , Köpen
ham n. Utarbetade av t. f. intendenten Åke Stavenow.

Nationalmusei småskrifter, 2. De grafiska teknikerna, författad av 
am anuensen Gunnar Wengström.

Tjänstem ännen ha under året offentliggjort:
Gau ffin , Ax e l : Carl G. Laurins senaste arbeten. Ord och Bild 1928.
------: Artiklar i dagspressen.

W ettergren , E r ik : Peloponnesiska höstdagar.
— —: Tentoonstelling van Zweedsche kunst Amsterdam (Svensk 

konstutställning). Inledning i katalogen och artiklar om 
de utställande konstnärerna.

-------: Artiklar om konst och teater i Göteborgs Handels Tidning.



87

W ettergren , E r ik : (Tillsammans med Åke Stavenow.) Äldre kine
siskt konsthantverk. Nationalmusei utställningskataloger 
nr 26.

Strömbom, S ix t e n : Egyptens konst, (ingår som del i Bonniers 
Allm. Konsthistoria).

------ -: Tjugofem tavlor i Nationalmuseum.
-------: Christian Eriksson. Ord och Bild.
-------: Artiklar i Svenska Dagbladet och i Konstrevy.
H oppe , Ragnar: Företal till Sveriges Allm. konstförenings katalog 

över H jalm ar Gabrielssons samling.
-------: Målningssamlingen. Modern konst. Krönika i National

musei årsbok 1928.
— — : Bouchers teckningar i Nationalmuseum. Konsthistoriska stu

dier och essayer, tillägnade August Halir påhans60-årsdag.
— — : I Paris efter fyra år. Lukasgillets jultidning Finn, Lund.
— — : Jean Antoine Houdon. Svenska Dagbladet.
-------: Les beaux arts suédois. La Revue Beige dTm portation et

d’Exportation.
------ : Edouard Manet och hans m ålningar i Nationalmuseum och

andra nordiska samlingar. Nationalmusei årsbok 1928.
-------: Konstartiklar i Konstrevy och Studiekamraten.
S iren , O sv a ld : har på grund av utrikes vistelse ej lämnat upp

gifter om  sin produktion.
Stavenow , Åk e : John Bottigers 70-årsdag. Ord och Bild.
-------: Svenskt silver. Svensk konstverkskalender.
— — : (Tillsammans med E. Wettergren.) Äldre kinesiskt konst

hantverk. Nationalmusei utställningskataloger nr 26.
-------: Gåvor och adresser i anledning av H. M. Konung Gustaf V:s

70-årsjubileum. Nationalmusei utställningskataloger nr 29. 
-------: Modern svensk bokkonst. (Utställning i Oslo och Köpen

hamn). Nationalmusei uställningskataloger nr 30, 31. 
-------: Götiskt silver. Konstvetenskapliga studier och essayer, till

ägnade August H ahr på hans 60-årsdag.
-------: Äldre keram ik på kinesiska utställningen i Nationalmuseum

1928. Svenska Slöjdföreningens tidskrift.
— — : Möderne svensk bokhaandverk. Norges Haandverk.
— — : Franska 1700-talsmöbler i Nationalmuseum. Svensk Nytto-

konst.
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Stavenow , Å k e : Svensk keram ik under 1700-talet. De senaste årens 
nyförvärv. Nationalmusei årsbok 1928.

—■ — : Avdelningen för konsthantverk. Nationalmusei årsbok 1928.
-------: Artiklar i Nordisk Familjebok.
------- : Redigerat Nationalmusei årsbok 1928.
W åhlin , Ka r l : Redigerat Ord och Bild, 37 årg.
Sjöblom , Ax e l : Målningssamlingen. Äldre konst. Krönika i Na

tionalmusei årsbok 1928.
------- : Artiklar om konst i Sydsvenska Dagbladet.
-------: Medverkat i redigerandet av Tidskrift för Konstvetenskap,

årg. 12.
— — : (Tillsammans med Gunnar W engström och Nils G. Wollin.)

Nationalmusei femte vandringsutställning. Nationalm u
sei utställningskataloger nr 27.

W engström , Gu n n a r: (Tillsammans med Axel Sjöblom och Nils G.
Wollin.) Nationalmusei femte vandringsutställning. Na
tionalmusei utställningskataloger nr 27.

— — : De grafiska teknikerna. Nationalmusei småskrifter nr 2.
— — : Artiklar i Studiekamraten.
Kjellber g , E r n s t : Tidningsartiklar.
Gunne , Ca r l : Från David till Courbet, den franska utställningen 

i Stockholm. Ord och Bild.
U ggla, E vald E:so n : Per Krafft d. y. och samtida svenskt por

trättm åleri. Akademisk avhandling.
-------: François Baudiot och hans kortvariga verksam het i Sverige.

Konstvetenskapliga studier och essayer, tillägnade August 
Hahr på hans 60-årsdag.

-------: Kungl. Teaterns porträttsamling. 3 artiklar i Kungl. Tea
terns programblad.

-------: H jalm ar W icanders samling av m iniatyrer. Nationalmusei
årsbok 1928.

W ollin , N ils G.: Svenskt glas. Svensk hantverkskalender.
------- : Svensk keramik, d:o.
-------: (Tillsammans med Axel Sjöblom och Gunnar Wengström.)

Nationalmusei femte vandringsutställning. Nationalmusei 
utställningskataloger nr 27.

-------: Lantmäteristyrelsens hus. Svenska lantm äteriet 1628—1928.
-------: Skolresebesök i Nationalmuseum.
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W ollin, N ils G.: Hemmet och den m oderna smaken.
— — : The swedish decorative art. Arts and Crafts Year-book.
— — : Sveriges offentliga m onum ent efter 1909. I. Stockholm. Alma

nack för alla.
— — : Funktionalistiska interiörer. Hem i Sverige.
-------: Elektrisk belysningsarm atur. Svenska Slöjdföreningens års

bok 1928.
— — Artiklar i Bonniers Konversationslexikon och Nordisk F a

miljebok.
-------: Redigerat Svensk Nyttokonst och deltagit i redigeringen av

Svenska Slöjdföreningens Tidskrift.
J ungmarker, Gu n n a r : Elis Chiewitz, Svenskt Biografiskt Lexikon. 
-------: Konstartiklar i Lindblads Lexikon.
— — : Handtecknings- och gravyrsamlingen. Krönika i National-

musei årsbok 1928.
H ernmarck, Ca r l : Thure Nicolaus Cederström, Svenskt Biografiskt 

Lexikon.

Nationalnmsei nämnd

har under året hållit 20 samm anträden.

Statsinköp av svenska konstnärers arbeten.
Jäm likt stadgarna för Nationalmuseum av den 31 december 1921 

hava följande underdåniga förslag ang. inköp blivit till Eders Kungl. 
Maj;t ingivna. Därvid har intendenten Hoppe i stället för före
ståndaren för avdelningen för skulptur och m åleri sam rått med mig.

A. För Skulptursamlingen.

Den 12 januari. Pris Kr

J ohnsson , Iv a r : Moder och barn, staty i krederat lindträ 7 000: —

Den 18 februari.
L u n d q v i s t , J o h n : Uppståndelsen, grupp .......................  6 000:

Den 29 mars.
E l d h , Ca r l : Ung flicka, staty i m a rm o r ..........................  12 000: —
(därav 10,000: — kr. från anonym givare.)
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B. För Målning ssamling en.

D en 14 m ars. Pris Kr.

Kumlien , A kke: Gata i Biarritz, o ljem å ln in g ...................... 250: —
Å gren , O l o f : V inodlarens gård, o ljem åln in g ...................... 1 000: —
--------: Bygge, o ljem åln in g ................................................................  500:-—

D en 8 septem ber.

E ngström , L ea n d e r : Röttle kvarn, oljem ålning ..............  4500: —
H allström , E r ic : Torget i Sundbyberg, vinter, o ljem ål

ning ..................................................... ................................................ 1 400: —
S imonsson , B ir g e r : Porträtt av Fru de N., oljem ålning 2 000: —  
W allin , E l l is : Sydfranskt landskap, o ljem å ln in g ..........  300: —

D en 12 decem ber.

D etthow , E r ik : Sittande ung dam , o ljem å ln in g .............  500: —
Grahn , H jalm ar: Interiör m ed två figurer, oljem ålning 400: —

C. För Handtecknings- och gravyrsamlingarna.

D en 14 mars.

H illgren , B r o r : 5 illustrationer till H. C. Andersens
saga »Lyckans galoscher», p en n teck n in gar ...................... 100: —

Munth e , A l f : 6 utkast till dekorativa arbeten, därav 2 
akvareller, 1 skiss i limfärg, 2 blyertsteckningar, 1 
tu sch teck n in g ......................................................................................  500: —

D en 8 septem ber.

J ohansson-T hor , E m il: Gården vid havet, b lyertsteck
ning ....................................................................................................  200: —

Ku sel , E r n s t : L isskulla, blyertsteckning ........   30: —
L indström , Ma r t in : Vid vävstolen, blyertsteckning ......  100: —
N ordling , Ge r d a : Utsikt från Hornstull, akvarellerad

blyertsteckning ....................  40: —
Sahlén , Ar t h u r : Stockholm  i exteriör, III:e sam l., trä

snitt ..........................    50: —
Sjöberg , Ax e l : Ej drar på kobben, tuschlavering ..........  400: —
Strååt, H.t almar: Sågaregatan, akvarellerad pennteck

ning .....................................................................................................  250: —
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Pris Kr.

Sundström , Ha r r ie t : Kaniner, b lyertsteckn ing.................. 75: —
— — : Utanför ett värdshus, akvarell .......................   100: —
—  — : Manöver, b lyertsteckning .......     20: —
J ungstedt, Ku r t : 18 akvareller och teckningar .........  ... 1 650: —
W rangel, J u r g en : 21 raderingar till H eidenstam s »D ik

ter», provtryck sam t 3 b lyertsteck n in gar .......................... 500: —
Ö berg , J o se f : V interbild, akvarellerad pennteckning ... 150: —

Den 12 decem ber.

H ennigs, Gösta v o n : I klädlogen, ak varell.........................  400: —
F ridell , Ax e l : Vid aftonlam pan, torrnålsgravyr..............  150: —
Sahlén , Ar th u r : S tockholm  i exteriör, IV:e portföljen,

färgträsn itt........................................................................................... 50: —
S köld, Ot t e : Arabgosse, b lyertsteckning .............................  1 0 0 :—
F ougstedt, Ar v id : Porträtt av P iccasso och M odigliani,

akvarellerad blyertsteckning .....................................................  500: —
D etthow , E r ik : 2 torrnålsraderingar.....................................  50: —
W allert , Ax e l : 5 teckningar och 1 akvarellerad teckning 300: —

D. Avdelningen för Konsthantverk.

D en 9 juni.

Ryberg, T.: Byrå av jacaranda och m ahogny .................. 450: —
Munthe , Al f : Lykta m ed m ässingsställn ing och bro

derad dekor, utförd i E lsa Gullbergs textilatelier ....... 225: —

Den 12 decem ber.

Ängman, Jacob: Juvelskrin  av silver .....................................  3 500: —
B ergstrand-P oulsen , E lisa beth : Bruden, k e r a m ik .........  200: —
L undgren , T h yra : D ansande flickor, blom stervas, ke

ram ik ................     65: —

Tjänstemännen
(semester, tjänstledighet, vikariat sam t inträdda förändringar).

Öv er intendenten Gauffin har åtnjutit 44 dagars sem ester sam t 
tjänstledighet för utrikes studieresor i 49 dagar och för sjukdom  i 
8 dagar, jäm likt m useistadgarnas § 28.
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Intendenten Wettergren har åtnjutit 21 dagars semester. Han har 
åtnjutit 214 dagars tjänstledighet för att handhava chefskapet över 
Kungl. Dram atiska Teatern, samt 2 dagars tjänstledighet för sjukdom. 
Han har i 45 dagar upprätthållit tjänsten som överintendent.

Intendenten Strömbom har åtnjutit 45 dagars semester sam t tjänst
ledighet för studieresa till Amerika under 115 dagar. Han har i 
30 dagar upprätthållit tjänsten som överintendent.

Intendenten Hoppe har åtnjutit 45 dagars semester sam t tjänst
ledighet för studieresor i 9 dagar och för sjukdom i 28 dagar. Han 
har i 15 dagar upprätthållit tjänsten som överintendent.

Intendenten Siren har åtnjutit 45 dagars semester. Han har åt
njutit 15 dagars tjänstledighet för studieresor till utlandet samt 2 
dagars tjänstledighet för sjukdom.

T. f. intendenten Stavenow har tjänstgjort å avdelningen för konst
hantverk under årets första del som amanuens 6 dagar i veckan. 
Han har under denna tid förestått avdelningen för konsthantverk 
96 dagar och under årets senare del alla dagar. Han har åtnjutit 
30 dagars semester och tjänstledighet för sjukdom 9 dagar.

Konservator Jaensson har tjänstgjort för utdelande av frikort och 
kopieringstillåtelser under januari—april alla dagar utom m åndagar 
1 timme (fredag 2 timmar) m aj—augusti en dag i veckan 2 tim m ar 
sam t septem ber—december 3 dagar i veckan; därav 1 dag 2 timmar.

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

Amanuensen Kumlien har åtnjutit tjänstledighet under året för 
upprätthållande av lärarebefattningen i m ätningsteknik vid Kungl. 
Konsthögskolan.

Amanuensen Sjöblom har tjänstgjort å avdelningen för måleri och 
skulptur 3 dagar i veckan, januari—april samt 6 dagar i veckan 
m aj—årets slut. Han har åtnjutit semester 30 dagar. Han har 
förestått avdelningen för depositioner och slottssamlingar 101 dagar, 
hand tecknings- och gravyravdelningen 27 dagar och avdelningen 
för måleri och skulptur 12 dagar.

Amanuensen Wengström har tjänstgjort i handtecknings- och gra
vyravdelningen 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 dagars se
mester. Han har åtnjutit tjänstledighet under 9 dagar för utrikes 
studieresa och för sjukdom under 122 dagar. Han har under 82 
dagar förestått näm nda avdelning.
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Amanuensen Kjellberg har tjänstgjort som sekreterare samt å antik- 
och skulptursam lingarna 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 
dagars semester. Han har förestått handtecknings- och gravyrav
delningen 7 dagar, avdelningen för m åleri och skulptur 26 dagar, 
avdelningen för konsthantverk 30 dagar. Han har under maj månad 
varit förordnad att uppehålla professorns i klassisk fornkunskap 
och antikens historia vid Uppsala universitet examinationsskyl- 
dighet.

Amanuensen Gunne har tjänstgjort å avdelningen för m åleri och 
skulptur under januari—april 3 dagar, maj 6 dagar i veckan. Han 
har åtnjutit 30 dagars semester och tjänstledighet för enskilda an
gelägenheter 196 dagar. Han har förestått näm nda avdelning 22 
dagar.

Amanuensen Uggla har tjänstgjort å avdelningen för slottssam
lingar och depositioner 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit se
mester under 13 dagar och tjänstledighet för vetenskapligt arbete 
under 184 dagar. Han har den 25 maj avlagt disputationsprov 
vid Uppsala universitet över en avhandling med titeln Per Krafft 
d. y. och den 31 maj blivit promoverad till fil. d:r.

Fröken G. Looström har tjänstgjort som museets kam rer 6 dagar 
i veckan. Hon har åtnjutit 22 dagars semester samt tjänstledighet 
för sjukdom 15 dagar.

Extra befattningshavare Wollin antogs 20 januari och har tjänst
gjort på avdelningen för slottssamlingar och depositioner 3 dagar 
i veckan, t. o. m. september månad. Han har åtnjutit tjänstle
dighet 27 dagar i m ars och 28 dagar i ju li—augusti, och därefter 
90 dagar.

Extra befattningshavare Lindgren antogs 10 september. Han har 
tjänstgjort på avdelningen för slottssamlingar och depositioner 31 
dagar.

Extra befattningshavare Jnngmarker antogs den 19 oktober. Han 
har tjänstgjort i handtecknings- och gravyravdelningen 4 dagar i 
veckan.

Extra befattningshavare Hernmarck antogs den 15 november. Han 
har tjänstgjort på avdelningen för konsthantverk 6 dagar i veckan 
under halva november och 3 dagar under december månad.
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Tjänsteresor.

Överintendenten Gauffin har företagit tjänsteresor till Storängen 
den 4/1; Malmö 4/2—11/2, 29/3—5/4, 2 6 / l l—3 0 /ll ;  Uppsala 25/5, 
29/9; Drottningholm 27/5, 16/9; Visby 28/6— 1/7; Hälsingborg 9— 
10/7, 3 l/7 — 1/8; Gripsholm 28/8; Rosersberg 23/9; Ystad 15— 18/11; 
Falun  9— 10/12; Karlstad 16—18/12.

Intendenten Wettergren har företagit tjänsteresor till Gävle 19— 
20/2; Ökna, Tystberga 25—27/2.

Intendenten Strömbom har företagit tjänsteresor till Gävle 9— lO /l; 
13— 16/5; Karlstad 12— 13/l, 17— 19/9; Jönköping, Hälsingborg, 
Malmö 1—8/6; Jönköping 15— 17/6; Visby 19—22/6, 28/6—1/7; 
Rosersberg 27/6; Gripsholm 7/7: Hälsingborg 23—25/7; Kiruna 
20—30/8; Drottningholm 19/l0; Kalmar 27—30/10; Helsingborg 
och Malmö 11— 13/11, Malmö 3—4/12.

Intendenten Hoppe har företagit tjänsteresor till Malmö 14— 
23/3, 13—19/5, 24—25/7; Uppsala 30/4; Malmö, Lund och Eslöv 
18—23/10.

T. f. intendenten Stavenow har företagit tjänsteresor till Uppsala 
10/6; Jönköping och Örebro 7—ll/7 ;  Drottningholm 29/10; Oslo 
30/IO— 12/l 1; Köpenhamn 3—9/l2, de båda sistnäm nda städerna 
för att ordna utställning av svensk bokkonst.

Konservator Jaensson har företagit tjänsteresor till Storängen 4/11; 
Örebro 18— 19/6; Strömsholm 14/8; Drottningholm 7/10.

Amanuensen Sjöblom har företagit tjänsteresor till Jönköping 24 
—2 7 /l ; Gävle, Härnösand, Umeå, Luleå, Boden, Kiruna, Östersund, 
Falun, Sundsvall 5/3—4/4; Gävle 13—17/5; Gripsholm 22/5; Udde
valla 8— 18/6.

Amanuensen Wengström har företagit tjänsteresor till Uppsala 30/4; 
Drottningholm 24/5, l/6 , 5/7.

Amanuensen Kjellberg har företagit tjänsteresa till Drottningholm 
17/8.

Amanuensen Gunne har företagit tjänsteresor till Sundsvall 9/6, 
20—23/6.

Amanuensen Uggla har företagit tjänsteresor till Ulriksdal 28/7, 
8/9; Gripsholm och Mälsåker 31/7—2/8; Rosersberg 10/8, 30/8; 
Strömsholm 14/8; Sundsvall 16—25/8; Drottningholm 20/l0 ; Boden 
och Luleå 1— 15 /ll.
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Extra befattningshavare Wollin har företagit tjänsteresa till Ro- 
sersberg 27/6.

Extra befattningshavare Lindgren har företagit tjänsteresor till 
Ulriksdal 28/7; Mälsåker 2/8; Rosersberg 10/8; Sundsvall och Ki
runa 18/8—1/9; Kiruna och Boden 24/9—9/l0.

Skrivbiträdet fröken von Horn har företagit tjänsteresa till Grips- 
holin 1/8.

Besöken
under de olika m ånaderna fördelades på söckendagar sålunda:

M å n a d Fridagar Fri kort Betalande Summa
Före-

visnings-
medel

Januari.......................... 1,841 289 831 2,961 415:50
Februari ................. . 3,253 891 840 4,984 420: —
Mars ............................. 2,588 694 859 4,141 429:50 !
April .............................. 2,289 368 1,024 3,681 512:— I

Maj................................. 3,986 1,186 2,803 7,975 1,401:50 !
Juni ............................. 6,087 2,181 . 4,107 12,355 2,053:50
Ju li................................. 4,292 653 2,956 7,901 1,478:— !
Augusti.......................... 4,422 263 3,084 7,769 1,542; -
September .................... 2,849 342 1,563 4,754 781:50
Oktober.......................... 2,544 623 980 4,147 490: -
November ................... 1,955 571 505 3,031 252:50
December....................... 1,034 342 441 1,817 220:50 ^

37,120 8,403 19,993 65,516 9,996:50 j

Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken under sön- och helg
dagar hava uppgått till o 111kr. 107,000, vadan totalantalet besökan
de under år 1928 kan beräknas till i runt tal 172,000 personer.

Konservering och restaurering av tavlor.

Konservator Jaensson har under år 1928 utfört konservering och 
restaurering av följande Nationalmuseum eller de kungl. slotten 
tillhörande m ålningar:

Nationalmusei galleri: N.M. 2660 Campagnola, S:t Hieronymus, 
772 Boucher, M odehandlerskan, 2122 Claude Monet, utsikt över ha
vet, N.M. förr. 194 Teniérs, interiör m. fig. N. M. 1540 E. Österman,
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Gammal dam i svart, 2677 Richter, dam porträtt, 2336 P. Krafft 
d. ä., portr. av Eleon. Marg. Conradi, 2676 C. Netscher, herrpor- 
trätt, 408 Pourbus, Frans d. y., kejsarinnan Anna, 2140 van He
messen, Maria och barnet i ett landskap, 2700 Syberg, Aften og 
erotik, 571 Vernet, landskap med ham n, 2704 Hellquist, Peder Sun- 
nanväders intåg i Sthlm, N.M. Bih. 497 Lundberg, dam porträtt, 
1566 Roslin, familjen Jennings, 2423 Liljefors, stövare och räv.

Nationalmusei depositions- och slottssamlingar: N.M. 2673 W acklin, 
M ansporträtt, N.M. 2674 W acklin, dam porträtt, Grhlm 1902 Tho
mas, Peringskölds porträtt, Grhlm 1396 Ehrenstrahl, Carl XI till 
häst, K.M. 1278 Okänd, tärningsspel, N.M. 65 Castiglione, land
skap, N.M. 1074 Stravius, dött villebråd, K.M. 254 Gaetano, boskap, 
K.M. 323 Gaetano, boskap, Grhlm 1884 L. Pasch, Lovisa Ulrika 
N.M. förr. 153 Blackstadius, ström karlen spelar för två bondflickor, 
Grhlm 1403 Krafft d. ä., Gustaf IV Adolf som barn, Grhlm 208 
Ehrenstrahl, Durietzis porträtt, K.M. 69 Tempesta, Sabinskornas 
bortrövande, K.M. 1344 Bassanernas skola, Kristus gisslas, N.M. 
751 Gano San Jacopo, N.M. 162 S. Rosa, landskap m. fig., N.M. 
142 Reni, Maria, N.M. 217 Okänd, Kristus, N.M. 83 Dolci, S:ta Ce
cilia, N.M. 832 Claude Lorrain, landskap. C. XV. 414 A. Behn, alle
gori över Carl XII:s födelse (gouache). K.M. 312 okänd, landskap, 
Grhlm 1660 Okänd, ovalt Carl XII:s porträtt, Grhlm 650 Mierevelt, 
Axel Oxenstierna, Grhlm 951 Okänd, Johan Banér, Grhlm 981 
Ehrenstrahl, von Königsmarck, Grhlm 1228 W uchters, C. G. W ran- 
gel, Grhlm 1596 de Woge, R. J. von Lingen, N.M. 2041 Lauréus, 
kring punschbålen, N.M. 1087 E. Lundgren, knäböjande pilgrim, 
N.M. 1400 Taraval, jaktemblem  och döda fåglar, N.M. 1151 Hör
berg, stuginteriör m. bondfolk, N.M. 1152 Hörberg, d:o d:o, N.M. 555 
A. von Ostade, krogscen, N.M. 665 L. de Vadder, landskap, N.M. 
förr. 293 W erner, Deborah, N.M. 1820 Lindholm, höbärgning, N.M. 
1301 d ’Anthonissen, sjöstrid, N.M. 1655 Falguiére, polererska, N.M. 
1378 Hilleström, självporträtt, C. XV. 66 okänd svensk mästare, 
kapten Rothliebs porträtt, N.M. 404 v. Dyck, Kristi gravläggning, 
N.M. 1525 Nordling, dynlandskap, N.M. 2055 Nordgren, interiör 
med tig. N.M. förr. 202 Troili, läsande gumma, Grhlm 1114 D. von 
Kr a til, Carl XII, Grhlm 1401 Ehrenstrahl, Ulrika Eleon. d. ä. N.M. 
304 P. von Asch, landskap m. vattenfall, N.M. s. n. J. Holck, en-
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gelsk fiskare, N.M. s. n. ok. norsk konstnär, N.M. s. n. E inar From, 
berglandskap, N.M. s. n. L. Skramstad, Grhlm 1158, ok. konstn., 
Maria Anna av Portugal. N.M. 1842 Fägerplan, officer sporträtt, Drh. 
170 Leinke, general till häst, K.M. 790 ok. it. mäst., fruktstilleben, 
K.M. 830 ok. it. mäst., fruktstilleben. N.M. 984 Krafft d. ä., Gustaf 
IV Adolf som barn, N.M. 890 Valentin, Johannes döparen, Grhlm 
2002 Hilleström d. ä,, Gustaf III:s hov, N.M. 794 Monnoyer, stort 
frukt- och blomsterstilleben. Dessutom smärre justeringar på c:a 
100 målningar, som deponerats i Karlstads och Hälsingborgs rnu- 
séer.

Ur Gripsholmssamlingen för 1928 års riksdag sanslag :

Grhlm nr 124, 1306, 1331, 1337, 1339, 1341, 1342, 1350, 1351,
1353, 1354, 1361, 1368, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1384, 1388,
1400, 1405, 1406, 1407, 1421, 1424, 1430, 1432, 1500. S:a 29 st.,
vilka senast 1 juli 1929 skola vara åter på sina platser.

Ur Drottningholmssamlingen för 1928 års riksdag sanslag:

Drhlm nr 117, 657, 489, 292, 372, 53, 501, 35, 44, 45, 43, 41, 27, 
28, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 9, 645, 329, 331, 654, s. n. KM ? S:a 28 st., 
vilka senast 1 juli 1929 skola vara åter på sina platser.

Ur Ulriksdalssamlingen:

C XV, 64, 118, 332, 351, s. n., s. n., s. n. 447, 60, 378, Grh. 897, 
S:a 11 st., vilka senast 1 juli 1929 skola åter vara på sina platser.

Studier och kopiering.

Fritt tillträde till samlingarna har under år 1928 beviljats 811 
personer, varav 418 män och 393 kvinnor.

Motsvarande siffror under närm ast föregående år voro:

1927 1926 1925 1924 1923

M ä n .................................................................................. 387 359 406 417 380
K v in n o r ......................................................................... 357 331 357 374 279

T il lsa m m a n s 744 690 763 791 659
8
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Efter uppgivet ändam ål fördelades dessa för år 1928 sålunda:

Män Kvinnor Summa

K o p ie r in g  i k o n sta v d e ln in g e n  ...................... . 60 29 89
S tu d ie r  i h a n d te e k n in g s -o c h  g r a v y rsa m lin g en 61 13 74 !

» i sk u lp tu r sa m lin g e n  .................................... 14 8 22
» o c h  k o p ie r in g  i k o n sts lö jd ssa m lin g e n 71 218 289
» i a llm ä n h e t  ...................................................... 212 125 337

T illsa m m a n s 418 393 811

I)e personer, som erhållit denna tillåtelse äro:

Män Kvinnor
j |

Summa

K o n stn ä r e r  o c h  teck n a re  ................................... . 126 104 230 j
L ä rju n g a r  v id  K o n s th ö g sk o la n  ....................... 79 37 116

» » ö v r ig a  h ö g s k o l o r ......................... 46 10 56 !
» » T e k n isk a  sk o la n  ......................... 68 142 210
» h o s  en sk ild a  k o n s t n ä r e r ................. 49 52 101

Y rk esid k a re  ............................................... ....................... 39 43 82
S k r if ts tä lla r e  o c h  k o n s t v ä n n e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5

1 6 ' i
T illsa m m a n s 418 393 811 !

Av under året kopierade målningar komma på:

a) italiensk-spanska skolan. ......... . 7 kopior efter 7 konstnärer
b) nederländsk-tyska » ............... .... 18 » » 18 »
c) engelska » ................... 3 » 3 »
d) franska » ................... 10 » » 10 »
e) dansk-norska » ................... 5 » » 5 »
f) finska » •■••••...... 3 » » 3 *
g) svenska » ................... 39 » » 39 »
h) m iniatyrsam lingen.............................. 5 » » 4 »

Tillsammans 90 kopior efter 89 konstnärer



Tabell över Nationalmusei allmänna medels, extra anslags och donationers 
disposition under budgetâi’et 1927 — 1928.

I
Behållning 
från före
gående år

Inkomster Summa i
|

Utgifter
Behållning 
till näst

kommande år
Summa

635: — 11,610: 90 12,245: 90
A l l m ä n n a  m e d e l :

Förevisningsmed el . ......... .............. ............ 9,607: 65 2,638: 25 12,245: 90
1,645:69 9,333: 88 10,979: 57 Fotografimedel ....................................... . 9,462:06 1,517: 51 10,979: 57
3,729: 26 3,332:47 7,061: 73 Katalogmedel ........... ................................... 6,750. — 311: 73 7,061: 73
6,058: 25 8,274: 98 14,333: 23 Gripsholmsmedel .................................... 9,534: 04 4,799: 19 14,333: 23

999:90 
192:19 —

999:90 
192: 19

E x t r a  a n s l a g :

Förtecknande av de av konung Carl XV 

Transport av Löwenadlers samling ....... ! ~ 999:90 
192: 19

i
999:90 
192:19

182,723: 29 57,373: 12 240,096: 41
D o n a t i o n e r  m .  m . :

J. S. Gieseckes Donation ........................... 59,979: 56 180,116:85 240,096: 41
8,349: 56 5,000: — 13,349: 56 Femårsfonden............................................... i — 13,672: 80 13,672: 80

100,000: — 4,500: — 104,500: — J. H. Scharps Donation .................... . 4,500: — ! 100,000: — 104,500: —
10,054: 87 476:46 10,531: 33 J. Lamms Prisfond ........ .............. ........... — ! 10,531: 33 10,531:33
10,521:06 511:16 11,032: 22 i  J. Lamms Stipendiefond ........................... 1  — 11,032:22 11,032:22

!  51,470: 25 2,619: 67 54,089: 92 Weberska Fonden .................................... . 2,619: 67 51,470: 25 54,089: 92
!  30,000: — i  1,500: — 31,500: — i  P. Beijers Donation __________ _______ _ i  1,500: — 30,000: — 31,500: —

119,083:76 119,083: 76 S Österlindska Fonden................................... ! — j 119,083:76 |  119,083:76
|  — i  2,824: 50 2,824: 50 1 Kinesiska utställningens medel ............... 2,824: 50 1 — 2,824: 50

525,463:08 107,357: 14 632,820: 22 106,777:48 i  526,365:98 1 633,143:46 j
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Tabell över utgifter å av Nationalmuseum dispo-

Anslagstitelns
nummer

V e rk 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 tek  och m u s e e r .

N ation a lm u seu m :
20 a Nationalmuseum, förslagsanslag ........................................................
20 b Målnings- och skulptursamlingarnas ökande, reservationsanslag
20 c Inlösen av levande svenska konstnärers arbeten, reservations-

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

anslag ............................................................................... .....................
20 e Samlingarnas vård och underhåll samt expenser, reservations

anslag ................................................................................... . ................
20 f Ökande av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag.......
20 g Boksamlingen, reservationsanslag........................................................
21 Förstärkning av anslaget till samlingarnas vård och underhåll

samt expenser, reservationsanslag ................................................
22 Ökning av arbetskrafterna vid avd. för depositioner och slotts-

samlingar, reservationsanslag............................................................
23 Vandringsutställningar m. m., reservationsanslag...........................
24 Försäkring och transport av konstföremål, reservationsanslag...
25 1 Konservering av handtecknings- och gravyrsamlingarna, reserva

tionsanslag...................................... ....................................................
26 j Portföljer för vissa äldre samlingar av handteckningar och gra-

| V3rrer, reservationsanslag ................................................................
27 Konserveringsarbeten för statens tavelsamling å Gripsholms slott,

reservationsanslag................................................................................
i

N  5. D ive r se .

3 Extra utgifter, reservationsanslag........................................................
5 Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag ...........
6 Tryckningskostnader, förslagsanslag....................................................
9 Dyrtidstillägg till befattningshavare i statens tjänst, förslagsanslag

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

1926—27. VIII B. 24 Etikettering av samlingen av konsthantverk ...............................
1917. VIII B. 14 Inredning av utställningssal ....................... ........................................

Summa



nerade riksstatsanslag budgetåret 1927—1928,

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

m e r  u tg i f t e r  
å andra 

anslag än 
reserva
tions
anslag.

Reserva
tion

från före
gående år

Anvisat

Inkomster
för

anslaget
(särskilda
uppbörds*

medel)

Summa
Utgifter

för
anslaget

Reserva
tion till 
nästföl- 

jande år
Summa

154,200: — 29: 56 154,229: 56 162,340: 20 162,340: 20 8 ,110:  64
100 30,000: — 3,877: 60 33,977: 60 33,977: 60 — 33,977: 60 —

2,876: 38 25,000: — — 27,876: 38 24,500: — 3,376: 38 27,876: 38 —

— 6,500: — 5,250: 79 11,750:79 9,403: 07 2,347: 72 11,750: 79 —

_ 11,000- — 3,000: — 14,000: — 14,000: — — 14,000: — —

1,107: 80 8,000: — 6,944: 67 16,052:47 15,962: 35 90: 12 16,052: 47 —
— 3,000: — — 3,000: — 2,998: 05 1: 95 3,000: — —

— 5,000: — 22: 62 5,022: 62 5,022: 62 — 5,022: 62 —
_ 7,500: - _ 7,500: — 7,492: 62 7: 38 7,500: — —

694:49 5,000: — 3,286: 12 8,980: 61 8,342: 79 637:82 8,980: 61 —
— 2,500: — 216: 75 2,716:75 2,716: 75 — 2,716: 75 —

42: 05 5,000: - — 5,042: 05 3,074: 46 1,967: 59 5,042: 05 —

— 5,000: — — 5,000: — 1,500: — 3,500: — 5,000: — —

14,504: 70 12,000: — — 26,504: 70 9,031: 55 17,473: 15 26,504: 70 —

77: 06 8,397: 94 8,475: — 8,475: — 8,475: —
— 19,248: 88 789:59 20,038: 47 20,038: 47 — 20,038: 47 —
— 1,000: — — 1,000: — 1,000: — — 1,000: — —
— 29,446: — — 29,446: — 29,446: — — 29,446: — —

2,265: 33 2,265: 33 299: 45 1,965: 88 2,265: 33
66: 82 — — 66: 82 — 66: 82 66: 82 —

21,734: 63 337,792: 82 23,417: 70 382,945: 15 359,620: 98 31,434: 81 391,055: 79 
— 8,1 10:  64
382,945: 15

8 ,1 1 0 :  G'i



I 02

Ekonomi. Sammandrag av räkenskaperna under 
budgetåret 1927—28.

Katalogmedel ha influtit med .................. ..............  Kr. 3,332: 47

Vid försäljning av:

Lilla svenska målningskatalogen
813 ex ........................... ........................... Kr. 1,098: —

Stora katalogen (utländska mästare)
äldre uppl. 27 ex. .............................. » 25: 50

Skulpturkatalogen (restupplaga, realisa-
tionspris) 120 e x . ................................. » 37: 80

Utländska m ästare (nya uppl.) 177 ex. > 672: 25
Nationaimusei Småskrifter n:r 1 60 ex. » 27: —

» Utställningskat. n:r 23
32 ex ...................................................... » 16: —

Nationaim usei Utställningskat. n:r 25
466 ex ...................................................... » 315:97

Diverse äldre ka ta loger.......................... » 46: 41
M eddelanden från Nationalm useum ...... » 38: —
Di\rerse reproducering m. m . ■ ............... » 470: 05
N ytryck......................................... ............... » 585: 49

Kr. 3,332: 47

Fotografimedel ha influtit med ....................................  Kr. 9,333: 88

Donationsm edel:
J. S. Gieseckes Donation.

Inkomster ......................... ........................................  Kr.
varav:

H yresm edel-..........................................  Kr. 50,286: 70
Räntor ............... ...................................  » 113:61
Utdelning från Stockholms Stads

B randförsäkringskontor................  » 280: —
Kapitalökning (avbetalning å inteck

ningslån) ..............................................  » 3,492: 81
Genom onlföring.................................... » 3,200: —

57,373: 12

Kr. 57,373: 12



Fastigheternas skuld utgjorde vid budgetårets
början ..............................................................................  Kr.
samt vid budgetårets slut ........................................  »

Fastigheternas värde upptages för
Drottninggatan 59 t i l l ...................  Kr. 415,000: —
för Holländaregatan 11 t i l l .........  » 275,000:— Kr.

För inköp till konstsam lingarna ha disponerats:
till Målningssamlingen .................  Kr. 26,833: 10
» Konstslöjdssamlingen ...............  » 225: —
» Handtecknings- & Gravyrs. .. » 2,000: — Kr.

Till Femårsfonden har överförts.................................  »

J. H. Scharps Donations räntor ha överförts till
Målnings- & Skulptursam lingarnas ökande .........  Kr.

Weberska Fondens räntor ha överförts till
Konstslöjdssamlingen ...................  Kr. 2,245: 20
Handtecknings- & Gravyrsamlin
garnas ökande.................................  » 375: — Kr.

P. Beijers Donations räntor ha överförts
till Konstslöjdssamlingen ............................................ Kr.

Österlindska Fondens räntor uppbäras i sin helhet 
av fru Hilda Österlind enl. testamentet.

Stockholm den 31 mars 1928.

238,878: 20 
235,385: 39

690,000: —

29,058: 10 

5,000: —

4,500: —

2,620: 20 

1,500: —
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Underdånigst 

Axel Gauffin.





S I X T E N  S T R Ö MB O M

RESERAPPORT FRÅN U. S. A.





Under elva års tid har Nationalmuseum nu bedrivit det aktiva 
arbete för konstens spridande och konstintressets utveckling här i 
landet, som möjliggjordes genom inrättandet av museets avdelning 
för slottssamlingar och depositioner 1917.

Under denna tid av inre och yttre uppbyggnad har museets och 
avdelningens ledning i första hand varit m ån om att inrikta verk
samheten efter de förutsättningar, som redan funnos inom vårt lands 
kulturella liv samt att i så känslig kontakt med dessa som möjligt 
utveckla den på sätt, som kunde tänkas bli av varaktigt gagn för 
vårt folks andliga förkovran. Uppmärksamhet har också ägnats 
åt de liknande kulturella strävanden, som samtidigt fram trädde i 
andra land. t Europa är det fram för allt Belgiens och Englands 
konstbildningsvänner, som samlat dessa strävanden till perm anenta 
institutioner. Det stora föregångslandet för det folkliga konstbild- 
ningsarbetet har emellertid under sistförflutna decenniet varit och är 
allt fortfarande Nordamerikas Förenta Stater.

De amerikanska museernas och konstföreningars bulletiner och 
årsberättelser ha under de senaste tjugu åren bragt bud om en allt 
starkare utveckling på detta område. Och omdömesgilla europeer, 
som studerat amerikanska bildningsförhållanden ha kunnat berätta, 
hur museerna i U. S. A. äro på väg att vinna en kulturell och social 
betydelse, fullt jämförlig med universitets- och biblioteksväsendets 
därute.

I min egenskap av närm aste ledare för Nationalmusei konstbild- 
ningsarbete har det därför länge synts mig önskvärt att få göra en 
studieresa till U. S. A. för att på ort och ställe ta del av hur m u
seernas verksamhet bedrives.

Möjligheten härtill yppade sig redan för ett par år sedan, då Sty
relsen för Lengmanska fonden behagade bifalla min anhållan om 
resebidrag genom att tilldela mig ett stipendium stort 2 000 kr. och 
kort därpå Sverige Amerika-stiftelsen visade min verksamhet i Na- 
tionalmusei tjänst en än större uppm untran genom att bevilja mig 
ett av sina s. k. universitetsstipendier, vilket utom 1 000 dollars
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kontant resebidrag och biljettförmåner på de svenska amerika- 
båtarna innebar denna stiftelses värdefulla beskydd och rekom 
mendation under vistelsen i Staterna. På grund av växande göro- 
mål och personalförändring inom depositionsavdelningen vid museet 
blev det emellertid nödvändigt att gång efter annan fram flytta verk
ställandet av min reseplan utöver den av Sverige-Amerikastiftelsen 
bestäm da terminen. Tack vare stiftelsens stora tillmötesgående blev 
emellertid nödigt uppskov beviljat ända till nyåret 1928, efter vil
ken tidpunkt stipendiet ovillkorligen skulle indragits.

Efter av museichefen tillstyrkt ansökan av den 7 dec. 1927 bevil
jade mig K. Maj:t i nådigt brev av 10 dec. 1927 tillstånd att med 
bibehållen lön få företaga resan, dock med skyldighet att åter vara 
i tjänst senast den 1 maj innevarande år.

Avfärden skedde den 21 januari med Svenska Amerikalinjens 
ångare »Drottningholm», som försenad av ihållande storm lade till 
vid bolagets kaj i New York den 2 februari.

New York kom därefter att under två m ånader bli huvudorten 
och utgångspunkten för mina studier och resor i U. S. A.

Redan dagen efter debarkeringen fortsatte jag västerut. Därvid 
hade jag tack vare privat gästfrihet förm ånen att i bil få färdas 
den om kring 2 500 km långa vägen från New York till Chicago. 
Sträckan, som utgör cirka Va av staternas maximibredd, lät mig 
under fem dagars färd få en glimt av de praktiska förutsättningarna 
för de kulturella problem, jag skulle studera: New Jerseys och Dela- 
waredistriktens industriorter, Pennsylvaniens åkervidder och stor
städer med Alleghanybergens kolgruvor och oljekällor, Maine’s och 
Illinois’ oerhörda slätter och fabriksområden.

En dags uppehåll gjordes i Pittsburgh, där jag besökte Carnegie 
Institute och tog del av dess samlingar och organisation. Rent musealt 
äro dess anordningar föråldrade, men under den nuvarande chefens, 
direktör Avinovs ledning har nyligen igångsatts en reorganisation, 
som lovar att ge detta rika och livaktiga hem för vetenskap och konst 
en fullt värdig och tidsenlig form.

I konstbildningshänseende har Carnegieinstitutet, tack vare sina 
väldiga ekonomiska resurser och tack vare ledningens goda vilja, 
förutsättningar att i alldeles särskild grad bli ett andligt centrum 
för hela världsdelen. Därifrån organiseras, sedan flera år tillbaka, 
stora utställningar av europeisk konst, vilka efter att ha visats i
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Pittsburgh sändas ut till några av de största museerna i U. S. A. 
Att döma av vad jag haft tillfälle att iakttaga, motsvara dessa expo
sitioner knappast alltigenom den högsta nivån i Europas konst. Men, 
som inr Homer S:t Gaudens, galleriets älskvärde chef, framhöll för 
mig, det amerikanska utställningsväsendet måste i långt högre grad 
än det europeiska ta hänsyn till genomsnittspuhlikens smak. Genom 
ett planmässigt höjande av den konstnärliga nivån på dessa utställ
ningar hoppas m an att successivt höja även publikens smak. H u
vudsaken är, m enar man, att folk ej av svårbegripliga konstverk 
stötas hort från utställningarna. Garnegieinstitutets samlingar äro 
på vissa äldre europeiska museers vis hopställda av såväl na tu r
vetenskapliga föremål som av konst och konstindustri. Att museets 
utveckling ej har fört till en administrativ söndring utan till en intim 
samverkan de olika föremålen emellan, är ett faktum , värt att no
tera. Märkligt är också att iakttaga, med vilken fin konstnärlig om
sorg om naturens skönhet som t. ex. de zoologiska samlingarna an 
ordnas. (I detta avseende torde de överträffa det mesta som m an 
f. n. får skåda i Europa, m åhända med undantag av det utsökt vac
kert monterade naturhistoriska museet i Göteborg.)

Chicago.

I Chicago, bilresans slutpunkt, gåvo de stora museerna anledning 
till ett flera dagar långt uppehåll. Förutom  universitetssamlingar 
finnas två väldiga museer, Chicago Art lnstitute  och Fields Museum  
of Natural Historg. Båda dessa, som i likhet med de flesta am eri
kanska museer äro enskilda stiftelser, höra till de största institutio
nerna i sitt slag inom världsdelen. Fields museum, inrym d i en helt 
ny monumentalbyggnad, äger utom sina zoologiska, paleontologiska, 
geologiska och andra rent naturvetenskapliga samlingar, även etno
grafiska avdelningar av delvis stort konstnärligt värde. Anordnin
garna göra ett imposant intryck; man har dock ej lyckats undgå 
den tröttande verkan, som en enbart logisk massuppordning medför.

Den egentliga konstinstitutionen i staden här (betecknande nog 
för amerikanska förhållanden) ej namnet museum utan Art Insti- 
tute. Detta anger, att institutionens verksamhet ej är begränsad till 
att förvara, utställa och vetenskapligt bearbeta konstsam lingar utan 
också är inriktad på mera aktivt konstbildningsarbete.



no

Chicago, 111.: Michigan Boulevard med Chicago Institute of Fine Arts.

Chicago Art Institute utgöres sålunda dels av musealt ordnade 
samlingar av konst och konstindustri, dels av en skola för konst 
och konstindustriell yrkesutbildning.

Chicago Art Institute ligger tätt intill den stora stadens trafik- 
centrum  med dess bangårdar och skyskrapor. En blick på själva 
byggnadskomplexet säger oss, att det vuxit fram  under skiftande 
uppfattning om anstaltens syften. De äldre partierna med den kon
ventionella praktfasaden mot Michigan Boulevard tillkommo u r
sprungligen som kongress- och expositionsbyggnad vid världsutställ
ningen 1893. Interiören med dess banhallsliknande glasgård (direkt 
överljus) röjer ännu starkt dess ursprungliga ändamål. Tätt bakom 
denna byggnad öppnar sig stads järnvägens nedsänkta bangård, och 
i omedelbar anslutning till dess terrassm ur ligga konstskolornas 
synnerligen enkla, men praktiska lokaler. (Man har inte något abso
lut behov av arbetsro i U. S. A.!) En överbyggnad för över järnvägs
spåren till de nyaste museipartierna, en fullt tidsenlig envåningsfyr- 
kant (lokaler med sidol jus) kring en intim gård. Mot sidogatan sk ju-
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ter ut en ännu senare tillkommen flygel, som hyser institutets nyaste 
dotterföretag, en skolteater.

Samlingarna är o synnerligen omfattande; de utgöras av ett kvan
titativt högst betydande urval europeiska, am erikanska och asiatiska 
originalföremål; härtill kommer en rik samling kopior och avgjut- 
ningar, belysande konstutvecklingen i Gamla världen.

Detta museum tjänar dels skolans verksamhet dels den stora all- 
mänhet ens intres se.

Skolan, som f. n. besökes av ett tusental elever, har sina lokaler 
i direkt anslutning till museet. Den amerikanska iver och arbets
glädje, med vilka studierna där bedrivas, skänker åt hela institutio
nen en alldeles särskild prägel av sjudande verksamt liv.

Institutets direktör, m r Robert B. Harshe är till sin utbildning och 
tidigare verksamhet konstnär (målare och etsarc); dess souschef och 
skolföreståndare, dr Charles Fabens Kelley, en högt ansedd veten
skapsman, akademisk pedagog och publicist.

Det var för mig en ovärderlig vinst att redan i början av min stu
dieresa få sätta mig in i ett stort konstinstituts verksamhet så ingå
ende som här blev mig möjligt tack vare m r Harshe’s och dr Kelleys 
tillmötesgående. Samlingarna äro arrangerade med lin reda och 
konstnärlighet. I de tekniska anordningarna finns åtskilligt nytt 
att beakta. Institutets aktiva arbete präglas av sträng metod och 
praktisk organisation, m ärkbar allt från de affärsmässigt ordnade 
kassa- och personalkontoren till skolklassernas undervisning och 
övningar. Dock synas mig de sistnämnda ha i allt för hög grad base
rats på rutin och schema. Denna iakttagelse kom jag senare att göra 
vid flera, ja de flesta av de Art Schools jag besökte. För mycket 
rutin, för litet personliga uttrycksvärden visade sig också som resul
tat vid uppvisningarna av elevarbeten.

Chicago Art Institute förfogar över en rikedom av lärarekrafter, 
musealt kompetenta personer, vilka äro till stort gagn vid under
visningen såväl för de egentliga skolkurserna som för allmänheten.

Denna del av institutets verksamhet, dess vägledande undervis
ning inom museet, dess Educational W ork  har bedrivits och utveck
lats under ett par decennier. Under fortsättningen av mina studier 
vid de amerikanska museerna konstaterade jag att Chicagoinstitu- 
tets konstbildningsarbete ej blott står på höjden med vad som f. n. 
presteras utan  också i sin organisation kan betraktas som typiskt
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för hela denna art av verksamhet därute. Jag vill därför oriente
rings vis ingå något utförligare därpå än vad som kommer att bli 
fallet i samband med redogörelserna för mina studier på andra orter.

Den organisation, som har sig anförtrodd allmänhetens vägled
ning och konstbildningsarbete, ledes av museets underdirektör och 
skolchef dr Kelley, som vid sin sida har en stab av ordinarie m ed
arbetare med miss Florence Odell, en konstvetenskapligt utbildad 
assistent, i spetsen.

I verksamheten ingå dels ledning under enstaka museibesök, dels 
periodiska kurser. Vägledning vid enstaka besök lämnas (utan före
gående anmälan) på bestämda tider vissa dagar i veckan. Extra vis
ningar anordnas efter särskild överenskommelse till skolklasser från 
andra samhällen, föreningar och tillfälliga grupper.

För särskilt intresserade bland den vuxna publiken hållas också 
(en förmiddagstimme varje vecka) med ljusbilder illustrerade före
drag i ett klassrum. Dessa behandla dels enstaka ämnen av allmänt 
konstbildande eller monografisk art dels sam m anhängande histo
riska översikter. Ordinarie föreläsare äro miss Odell och hennes 
assistenter. Emellanåt inbjudas också gästföreläsare från  stadens 
universitet eller från andra museer. En rätt enastående form av 
föredrag brukas här om söndagarna: autom atiska ljusbilder med 
utförlig, projicierad text. De äro synnerligen livligt besökta.

Sitt mesta arbete nedlägga emellertid museets instruktörer på 
ungdomens museibesök och dess därmed förknippade studier.

För den skull ha regelbundna förbindelser med stadens skolor 
organiserats, och en särskild barnens museiavdelning har skapats. 
Dessutom anordnas varje lördag (fridag i amerikanska skolor) s. k. 
lördagsklasser med teckningsundervisning och, för mera försig
kom na elever, t. o. m. lektioner i målning efter museiföremål och 
levande modell.

På föräldrarnas begäran ha slutligen också för fem- och sexårin
gar hållits ett slags kindergarten-klasser med modellering, utklipp- 
ning efter modeller jämsides med besök i The Childrens Museum.

Vid folkskolorna och high school-klassernas besök tjänstgöra som 
ledare (utom museets egna instruktörer), också av stadens skolsty
relse avlönade lärare, vilka fått särskild utbildning för denna tjänst 
vid museet. Det faller av sig självt, att museets egen stab ej kan 
räcka till för de tusentals barn, som varje vecka besöka samlingarna.



Jag hade tillfälle att närvara vid några sådana visningar liksom 
vid en lördagsklass och en kindergartengrupp. Det var påfallande, 
vilken överlägsen pedagogisk rutin ledarna förvärvat sig. Deras för
måga att på ett smidigt och roande sätt läm pa sig efter auditoriets 
förutsättningar var ofta beundransvärd. Deras sakliga och konst
närliga fram ställning rörde sig vanligen pä ett centralt och väsent
ligt plan. Syftet med skolklass-visningarna är inte blott att rikta in 
barnens intresse på rent artistiska värden. Man vill också öppna 
deras ögon för konsten som ett allmänt bildningsmedel. Man an
vänder konsten för att hos denna traditionslösa ungdom bygga upp 
en kulturell bakgrund för deras livsåskådning. Deras lärare söka 
därför planera museibesöken i anslutning till skolans humanistiska 
ämnesundervisning. Vissa av museitimm arna få barnen begagna till 
att avteckna föremål inom den samling, där besöket är förlagt. D är
igenom vinnes naturligtvis ej blott ökad färdighet i frihandsteck- 
ning utan också en mera bestämd uppfattning om tingens form och 
skönhet. I det hela lägger m an mycken vikt vid att redan från bör
jan utveckla barnens förmåga att fatta världen med ögonen. De 
amerikanska museipedagogerna bruka också fram hålla, att deras 
handledning ej är en skola för konstnärliga dilettanter utan syftar 
till en visuell uppfostran, nödvändig för att uppväga den ordinarie 
skolans mera abstrakta undervisning och den enbart praktiskt rik 
tade syn på världen, som livet i storstaden fordrar.

Denna allmänt konkreta inriktning förklarar, att man i det s. k. 
Childrens Museum  ej blott möter konstföremål såsom sagotecknin- 
gar och roande skulpturer utan också grupper av växter och upp
stoppade djur, ägnade att fästa barnens uppm ärksam het på form 
och färg i naturens värld.

En mycket omtyckt övning under lördagstimm arna är att u r m in 
net måla eller skulptera en bild av ett åskådat föremål. Metoden 
har visat sig mycket klargörande för barnens allm änna uppfattning.

En mycket viktig sida av museets verksamhet är dess utställnin
gar. Mr Harshe upplyste mig om att under föregående arbetsår an 
ordnats icke m indre än 150 större och m indre tillfälliga utställningar, 
vilket onekligen är ett förvånande stort antal. Många av dessa expo
sitioner anordnades i direkt samband med museets pedagogiska verk
samhet, några sändes till andra städers museer och bibliotek som 
låneutställningar.
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Att exakt kontrollera verkan av dessa konstpedagogiska ansträng
ningar låter sig ej göra. Det rör sig varje år om hundratusentals 
unga museibesökare och hundratals kursdeltagare, av vilka de flesta 
undandraga sig ledningens kontroll bland millionstadens eller lan 
dets befolkning. I den mån det är görligt, söker m an emellertid 
vinna personliga förbindelser med de unga eleverna. Man försöker 
till och med att hålla sig i regelbunden kontakt med föräldrarna. 
Särskilt för småklassernas vidkommande anordnas föräldramöten 
varje lördag, då barnens anlag och resultat diskuteras. På äkta am e
rikanskt vis utarbetas överskådliga register med uppgifter om varje 
barns namn, ålder, sociala förhållanden, framsteg vid undervis
ningen etc. På grundval av dessa upprättas emellanåt statistik. 
1 fall då ett barns utveckling kunnat följas under flera år i sträck, 
kunna sådana uppgifter bli till verkligt värde, i all synnerhet, då 
statistiken illustreras av elevens egna teckningar och andra synliga 
studieresultat. Särskilt begåvade elever söka sig ej sällan in i 
den högre konstskolan. För obemedlade elevers fortsatta studier 
finnas särskilda stipendier, av dessa ungdomar som komma från 
slum kvarteren eller ghetton. Konstskolan är i sin tur m ån om att 
skaffa utbildade elever anställning och uppgifter som teckningslä- 
rare,1 eller som reklam- och varumönstertecknare.2

En stor dragningskraft utöva de konserter (orkester) som givas 
varje söndag, och äro tillgängliga mot en mycket låg entréavgift. 
K vartettaftnar förekomma mitt i veckan. Tack vare The Goodman 
Memorial Fundation om fattar Chicago Art Institute även en teater
avdelning, om fattande skola och offentlig scen. Dess verksamhet 
står i direkt samarbete med konstskolan. (Dekorationer, dräkter 
etc. utföras av konstelever.) Ledaren är m r Stevens, en mera känd 
kraft bland yngre amerikanska regissörer. Även en musikskola är 
förbunden till Chicago Art Institute. Dess elever och lärare bruka 
medverka vid kvartettaftnarna.

1 De amerikanska skolornas och läroverkens teckningslärare få vanligen utbild
ning i sådana A r t  s c h o o ls  som den ovan anförda.

2 För dessa yrkens sociala och ekonomiska betydelse ha amerikanarna fått upp 
ögonen; industrien och affärsvärlden söker också att på det kraftigaste stödja deras 
artistiska förkovran.



Detroit.
Frän Chicago anträdde jag återfärden till New York den 13 feb

ruari över Detroit och Cleveland. I Detroit, centrum för Amerikas 
bilindustri har — m r Fords omskrivna konstfientlighet till trots — 
skapats ett Institute of Arts, vilkets verksamhet och organisation 
synes mig tillhöra det yppersta inom sitt område. Dess skapare är 
den tyskfödde museimannen Wilhelm Valentiner, även i Europa 
erkänd som en av vår tids förnäm sta konstkännare, särskilt inom 
nederländskt måleri. Byggnaden är resultat av en fransk-tysk sam 
verkan. Dess arkitekt har nämligen varit den franskfödde mr Paul 
Gret, numera verksam, om jag är riktigt underrättad, i Philadelphia.

Detta institut är i motsats till de allra flesta museer i U. S. A. icke 
ett privat utan ett kom munalt företag. Detroits stad har på ett stor
artat vis sörjt för dess materiella välfärd; vid sidan av den kom mu
nala hjälpen ha betydande understöd lämnats av industriens m agna
ter och av andra rika privatpersoner, som dr Valentiner i stor u t
sträckning lyckats intressera.

Museets plan och uppbyggnad har bestämts av de senaste decen
niernas erfarenheter på området och tillgodoser konstinstitutets alla 
verksam hetsgrenar.3 (Teater- och musikskolor ingå dock ej i Detroit 
Art Instituts nuvarande funktioner.)

De moderna amerikanska konstinstituten eftersträva att jämte 
biblioteken utgöra det borgerliga samhällets kulturella centrum. I 
enlighet härm ed har Institute of Art i Detroit förlagts med folk
biblioteket som närm aste granne i en park vid en av stadens för
nämsta gator.

Det utgöres av en en vånings marm orbyggnad på hög souterrain. 
F rån  mittpartiet utgå symmetriskt dubbla flyglar, vilka jäm te för
bindande ytterlängor omsluta två gårdar. Det hela sammanhålles 
av en horisontal taklinje och är samlat i stränga klassiska former 
till en lugn och värdig helhet.

F rån  den öppna platsen mot gatan kommer m an genom en ståtlig 
huvudtrappa upp i själva museet. Vestibulens m ått äro ekonomiskt 
tilltagna. Mittpartiet — något högre än sidolängorna — innehåller 
hallar av mera representativ karaktär: några trappsteg över- vesti-

3 Utom i Detroit finnes blott i S:t Louis ett kommunalt museum av någon större 
omfattning. Nationens egendom är bland de större museerna blott T h e  N a t i o n a l  
M u s e u m ,  ingående i S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  W a s h i n g t o n ,  D. C.
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Detroit: Institute of Fine Arts. Exteriör.

bulen lyfter sig en vacker sal av romerska proportioner och med 
högt belägna fönster. Denna är avsedd för skulptur och vävda tape
ter. Vid festliga tillfällen brukas den också som mottagningssalong.

Innanför hallen ligger ett stort atrium  med av velum avbländat 
glastak. I likhet med t. ex. den äldre ljusgården i Köpenhamns 
glyptotek är detta rum  ordnat som en vinterträdgård med plaskande 
fontän. Endast några få konstföremål finnas utställda där; tystna
den och bekväma sittplatser erbjuda vederkvickelse åt dem som 
vandrat sig trötta i museisalarna. Vissa dagar i varje m ånad hållas 
där konserter.

Rummen ha i de flesta fall sidobelysning. Väggarnas färghållning 
utm ärkes av förnäm t lugn; vad taken beträffar skulle säkert något 
sparsam m are bruk av målad dekoration än vad som nu är fallet 
varit fördelaktigt. Samlingarna äro vackert ordnade i sidolängorna. 
Anordningsprincipen är den som Bode första gången tillämpade vid 
Kaiser Friedrichsmuseets installation: en kronologisk följd av utställ
ningsrum, där valda pjäser av arkitekturfragm ent, skulptur och mö-
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Detroit Institute of Fine Arts: Rum med nederländsk konst.

belkonst samverka med tavlorna till ett harm oniskt helt av tidstil 
och konstnärliga personligheter.

Här och var ha partier av originalarkitektur inkomponerats i tids- 
sviten: en romansk kapell-interiör, ett gotiskt burspråk samt fasaden 
av ett aristokratiskt trähus (från kolonialtiden) med bevarade inte
riörer i två våningar. I gårdarnas fasader ha inm urats fina prov på 
italiensk, spansk och fransk stenarkitektur. Dessa inkorporeringar, 
som utförts med stor teknisk smidighet och fin smak, bidra na tu r
ligtvis i högsta grad till att skapa en suggestiv historisk bakgrund 
till de betydande samlingar av måleri och skulptur, dr Valentiner 
under loppet av några få år förvärvat. 1 samlingarna ingå utom 
amerikansk konst och konsthantverk, europeiskt och asiatiskt m å
leri, skulptur och konsthantverk.

Vid sidan av mottagningshallen äger institutet en stor sal för till
fälliga utställningar. Dr Valentiner har där — tack vare sina fö r
bindelser med am erikanska samlare och med New Yorks stora konst
handlare — tid efter annan kunnat anordna synnerligen m ärkliga 
låneutställningar av äldre europeiskt måleri, vävda tapeter och mö-
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belkonst. Det har visat sig, att dessa expositioner haft en betydande 
förm åga att väcka de rika Detroit-bornas lust att för egen och för 
museets räkning förvärva skön konst. Under mitt besök pågick en 
sådan utställning, samm ansatt av icke mindre än 23 oljemålningar 
av Titian. Denna utomordentligt intressanta samling av en enda 
m ästares verk gav mig en första inblick i de väldiga förvärv av dy r
bar europeisk konst Amerika gjort efter kriget. (För denna utställ
ning har förf. läm nat en utförlig redogörelse i Svenska Dagbladet.)

I Detroit-institutets souterrain-våning äro inrym da grafiska sam 
lingar, förvaltningslokaler, studierum, föredragssalar, lunchrestau- 
rant för publik och tjänstem än samt magasin och verkstäder.

Källaren därunder hyser värm epannor av en synnerligen säker 
och praktisk typ. Huset uppvärmes nämligen med s. k. lågtempere- 
rat vatten (ej över 50° G.), som i källaren uppvärmes och distribue
ras med ånga, vilken i sin tur kommer 15 kvarter ute i staden från 
en kommunal ångcentral. Elementen äro i utställningsrumm en in
monterade under fönstren bakom låga breda mässingsgaller, i för
stugorna ha de lagts i stengolven under galler.

Detroit Art Institute invigdes 1925. Under de år, som förflutit 
sedan dess, har museets stab av tjänstemän, som ännu är tämligen 
liten, väsentligen varit upptagen av verksamhet direkt till sam lingar
nas fromma. Trots allt det arbete, som där presterats, har dock in 
stitutet efterhand även trä tt i funktion på det aktiva konstbildnin
gens fält speciellt med föredrag, demonstrationer samt utgivande av 
pedagogiska vägledningar till de perm anenta och tillfälliga utställ
ningarna.

Cleveland, Ohio.

The Cleveland Museum of art bedriver i motsats till t. ex. Chicago 
Art Institute ej egen skolverksamhet för utbildning av konstnärer 
och konsthantverkare. Men i dess omedelbara närhet finnes en av 
Amerikas större Art Schools, som på det mest organiska vis u tnyttjar 
museets konstnärliga och pedagogiska resurser. Museet, som för
fogar över betydande samlingar, har förvärvat sig anseende över 
hela kontinenten som en särskilt på det aktiva konstbildningsarbe- 
tet ledande institution. Här ha de ursprungligen från Toledo Art 
Institute emanerande pedagogiska idéerna utformats till en praxis, 
som förefaller synnerligen väl avvägd. Tillsammans med stadens
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berömda bibliotek och mecl dess naturhistoriska museum har m u
seet — enligt vad i amerikanska kulturkretsar allm änt erkännes — 
nått långt i riktning av att bli samhällets andliga centrum.

Inte minst beaktansvärd synes mig härvid vara det organiska sam
arbete som museerna uppnått med ledningen för stadens skolväsende 
(The Cleveland Board of education).

Cleveland, Ohio: Museum of Art. — Exteriör 
med huvudingången.

Under det decennium som Clevelands offentliga skolor bedrivit 
ordnade museistudier har m an skapat en pedagogisk praxis och en 
organisation av lärarepersonalen, som verka synnerligen fasta och 
klara.

En generalplan lägges till grund för varje läsårs samarbete mellan 
skolor och museer. Den göres upp (i stora drag) ett halvt år i fö r
väg av The Cleveland Conference for Educational Cooperation och 
tillrättalägges i detalj under term inernas gång. Det väldiga antalet 
elever (uppgående till flera tiotusental årligen) nödvändiggör en 
sträng tidsekonomi. Med den nära anslutning till det löpande skol-
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arbetet, som barnens museistudier fått, är det naturligtvis också ur 
äm nessynpunkt nödvändigt att följa en på förhand tillrättalagd plan.

Den avsikt, som m an genom detta samarbete söker förverkliga, är 
icke, som jag tidigare framhållit, speciellt artistisk. Studierna i konst
museet avse liksom studierna i naturhistoriska museet först och sist 
att utgöra ett komplement till arbetet i klassrummet: de få ge det 
levande och konkreta förstahandsintryck, som enbart det talade 
eller tryckta ordet ej förmår.

Bekantskapen med vackra kulturföremål väcker i mottagliga sin
nen en känsla för konst och skönhet. Vanligen är det blott hos ett 
fåtal av eleverna, som en sådan känsla kommer till tydligt uttryck. 
Museet söker bereda detta fåtal särskilda tillfällen att utbilda den 
smak och de skapande anlag, som under studietiden kunna fram 
träda. Parallellt med de allmänna klassbesöken i museet anordnas 
därför regelbundna kurser for de mera begåvade lärjungarna.

Den planmässighet, som kräves för förberedelsen till varje års 
arbeten, skulle naturligtvis under vissa omständigheter kunna inne
bära  en fara för att hela verksamheten Mekaniserades. Museets led
ning är heller ej blind härför, vilket också institutionens chef mr 
Frederic Allen W hiting framhöll för mig. Man är tvärtom m ed
veten om, att en opersonlig anda skulle beröva museets pedagogiska 
verksamhet hela den friska och känsliga karaktär, som den måste ha. 
»Museet bör för skolan vara som ett laboratorium, där nya och livs
dugliga undervisningsmetoder skapas», var ett uttryck jag hörde här 
liksom senare vid andra amerikanska museer. De krav, som ställas på 
ledarna för dessa visningar och därmed förenade studier inskränka 
sig därför ej blott till en ingående kännedom om samlingarna och 
ett efter åhörarna avpassat uttryckssätt. (Jag hade tillfälle att kon
statera att instruktörerna i dessa avseenden nått en hög grad av 
skicklighet.) Det fordras också ett levande och känsligt intresse för 
hur den unga publiken reagerar och en smidig förmåga att avpassa 
metoden efter densamma. De erfarenheter, som i arbetet göras av 
de olika instruktörerna, tillvaratagas därför med stor omsorg och 
diskuteras under de sammankomster, som studieledarna ofta hålla. 
Viktigare rön bli t. o. m. föremål för ingående studier av en sär
skild pedagogisk fackman, som i sin tu r framlägger dem i kom para
tivt och i vissa fall statistiskt för The Departement of Research of 
The Cleveland Public Schools. Av de allmänna rön, som där gjorts,
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Cleveland: Museum of Art. Plan av huvudvåningen.

Cleveland: Museum of Art. — Plan av bottenvåningen.

10
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m å särskilt fram hållas, att ju mera barnen få göra sina undersök
ningar på egen hand ju mera inhäm ta de; att barnen få långt större 
behållning av ett besök i samlingarna, om de några få dagar i förväg 
beredas därpå i klassrummet av en museilärare.

Dessa till synes självklara men dock långt ifrån allmänt beaktade 
rön ha lagts till grunden för museistudierna.

Studieledningen, the docent service, handhaves dels av museets 
egna undervisningsinstitut, The Educational Departement, dels av 
instruktörer (docents). De för museisamlingarnas vård anställda 
tjänstem ännen (ciirators) deltaga ej i vanliga visningar men hålla 
specialföreläsningar. Em ellanåt medverka också fram stående främ 
m ande föreläsare. Som ledare för det hela fungerar museets studie
rektor (Director of Educational W ork). Dennes verksamhet är i 
fackligt avseende självständig. Till hans skyldigheter hör i första 
hand  att i samförstånd med museichefen utarbeta en arbetsplan för 
varje år, att med hjälp av studieinstitutets personal (docents) genom
föra densamma. Honom tillkommer också att anskaffa personal 
och leda dess utbildning för tjänsten inom institutet. F. n. äro sju 
docents anställda till hans hjälp förutom de två museilärare, som 
Glevelands folkskolenämnd avlöna särskilt för skolbesöken.

Om studiepersonalens uppgift är att undervisa, måste den få till
räcklig tid att förbereda sig till sitt dagliga värv. Därtill (ages också 
de allra största hänsyn, framhöll studierektorn, m r Rositter Howard. 
Instruktörerna hålla i regel ej mer än två visningar dagligen, resten 
av deras arbetstid anslås till studier och till de för arbetet inte m in
dre viktiga sammankomster, där metod och teori diskuteras.

I museets bibliotek och reproduktionssamling står ett utom ordent
ligt rikt och praktiskt ordnat studiematerial till förfogande. E nbart 
museets samling av ljusbilder uppgår till flera tiotusental nummer. 
Den innehåller praktiskt taget allt material, nödvändigt för att ge 
en överblick över världskonstens historia. Samlingen står öppen 
för utlåning till stadens skolor.

De allmänna skolklassernas museistudier.
I motsats till vad som varit fallet vid tidigare anlagda museer i 

U. S. A., t. ex. Chicago Art Institute, ingick konstpedagogisk verk
samhet i Clevelandsmuseets program  redan från början, varför be
tydande utrym m en i (den 1916 invigda) byggnaden därtill reserve-
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rats i form av klassrum, föreläsningssal och särskilt för barn  utvald 
samling (Children’s Museum).

Museets samlingar äro i det hela mycket klart och känsligt ord
nade. Till grund för barnmuseets hopställning ligger samma prin
cip som på andra håll där sådana förekomma, t. ex. i Chicago: att 
visa sådana föremål (konstverk, dockor, naturalia, modeller, illustre
rade sagoböcker etc.), som väcka barnens allm änna intresse och 
öppna deras iakttagelseförmåga för annat än snävt praktiska före
teelser.

Småbarnsklasserna få under lärarens uppsikt frihet att röra sig 
i samlingarna. Läraren läm nar varje gång en vägledande förklaring 
över något särskilt föremål. En stor del av besökstiden brukas till 
teckning efter saker, som barnen själva få utvälja. Det ger inte 
blott utlopp åt deras naturliga verksamhetsbehov utan tvingar dem 
också att ingående lära känna föremålens form och konturer. Dess
utom sätter det dem i ett långt mera personligt förhållande till tingen. 
På ett mera försigkommet stadium få de också i färg meddela sina 
iakttagelser. De konstnärliga bilder (väsentligen handteckningar), 
som utställas, få barnen ej kopiera, men fritt eller ur m innet avrita.

Därigenom odlas deras iakttagelseförmåga och efter hand också 
omedvetet deras förståelse för olika stilar och tekniker. Dessa små- 
barnsklasser få även tillfälle att ta kännedom om enklare tekniska 
förfaranden, t. ex. hur en kruka drejas och brännes, eller hur ull 
spinnes, färgas och väves. Sådana demonstrationer väcka vanligen 
ett utomordentligt intresse hos dessa barn, som komma från  en indu
striell miljö, där hantverksarbete tillhör en gången tid.

Några historiska synpunkter fram hållas emellertid ej förrän de 
kunna direkt anknytas till ämnesundervisningen i skolan. Museets 
undervisning syftar därvid i första hand att ge liv och konkretion 
åt läxplugget och katedervisdomen — att bygga upp en konkret 
historisk bakgrund — i andra hand (och utan pekpinne) att väcka 
känslan för gångna tiders skönhet och uttrycksformer.

Lärometoden bygger här vidare på barnmuseets arbetssätt.
Man lägger stor vikt på, att barnen få känna sig fria och göra sig 

på ett personligt vis hemmastadda. Museibesöket, som vanligen i 
skolan förberetts av ledaren, inledes med en kvarts översikt över den 
historiska epok, barnen för tillfället studera. Detta korta föredrag 
hålles i på en gång koncis och underhållande form, och illustreras
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av några få väl valda ljusbilder. Därefter följer en demonstration 
av museets samlingar från  epoken. Några få för tiden särskilt be
tecknande ting studeras mera ingående. Resten av det vanligen två 
tim m ar långa besöket användes för avritning och minnesteckning. 
Varje ritning granskas av läraren eller den tecknandes kam rater i 
lärarens närvaro. Teckningarna bevaras i museet för pedagogiska 
studier; de bästa få hedern att komma med på de årliga utställ
ningar, som institutionen anordnar.

Under m itt besök i Gleveland hade jag tillfälle både att följa ett 
sådant klassbesök under förberedelserna och iscensättningen liksom 
jag också tack vare m r Howards älskvärda tillmötesgående fick gå 
igenom samlingar av sådana teckningar och av småbarnsklassernas 
arbetsresultat.

Jag måste erkänna, att även för en vuxen åskådare var denna lek
tion ej blott av ett allmänt pedagogiskt intresse utan roande, instruk
tiv, stund vis rent av spännande. Det var en public school-kl&ss (mot
svarande vår andra klass i folkskolan), som i sin historiekurs då 
genomgick en kort översikt av Hellas’ öden.4

Under förberedande lektionen i skolan gjorde sig m useiläraren 
underrättad om klassens kunskaper och allm änna nivå. Barnskaran 
gav för övrigt en verklig provkarta på folkblandningen i denna del 
av U. S. A. Bland 36 elever funnos 12 nationer företrädda — så vitt 
skilda som svenskar, tyskar, armenier, negrer och polska judar. F jo r
ton barn  voro födda i Europa, aderton hade föräldrar, som invandrat.

I lektionen uppdrogs muntligt ett snabbt, om läroboksförfattaren 
Van Loons framställningssätt påminnande fågelperspektiv av Grek
lands klimat, natu r och folklynne, av den hellenska andan och dess 
manifestationer. Föredraget följdes av hela klassen med ett intresse, 
som ibland tog sig mycket hörbara uttryck.

Besöket i museet skedde två dagar senare. Under inledningen på 
föreläsningsrummet rekapitulerades till femton ljusbilder huvuddra
gen av den föregående lektionen. Bilderna voro väl valda och foto
grafiskt ypperliga.5 Demonstrationen i museisalarna utgick från  en 
liten naturhistorisk modellgrupp, som föreställde ett feniciskt han-

4 På begäran anordnar museet i stadens skolor också låneutställningar av repro
duktioner, belysande visst historiskt eller geografiskt ämne. som någon skolklass 
för tillfället sysslar med.

5 Man upplyste mig om att museets läroanstalt f. n. ägde ej mindre än 30 olika 
sådana illustrerade lektioner iordningställda.
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delsfartyg på besök i Grekland, den gjorde ett kort uppehåll vid en 
m onter med avgjutningar av kretensiska sm åskulpturer, för att 
stanna i samlingen av grekiska original.

Läraren lät dem se och avteckna en bronshjälm , ett arkaiskt 
Apollohuvud och samlade slutligen deras uppm ärksam het kring en 
grupp vaser, vars form  och figurstil han lät barnen i största enkelhet 
göra reda för.G Under den sista halvtimmen lämnades åhörarna att 
vila eller fritt vandra omkring ute i samlingarna.

Till museets allm änna åtgärder för väckande av de ungas konst
intresse höra också de små vandringsutställningar, som sändas om
kring till stadens och traktens mindre folkbibliotek, de s. k. branch- 
libraries, vilka alla ingå i den storartade bildningsorganisation, vars 
m ittpunkt är Cleveland Public Library. Dessa små utställningar be
stå mest av grafiska blad men även av konstböcker och av en och 
annan oljemålning. De äro anordnade med tanke på att barnen oge
nerat skola kunna slå sig ned och teckna efter de föremål som sär
skilt fallit dem i smaken.

Särskilda studiemöjligheter för barn.

Av de studiegrupper av konstnärligt högt begåvade barn, som ge
nom tävlan varje höst uttagas från  olika skolklasser, från  Barn
museets mera tillfälliga publik och bland filial-bibliotekens unga 
tecknare, bildas i Cleveland liksom i Chicago och andra amerikanska 
museer s. k. lördagsklasser, vilka en gång i veckan teckna och m o
dellera efter föremål i samlingarna. De m era försigkomna av dessa 
ungdom ar få dessutom undervisning i ornamentsteckning och i olika 
hantverkstekniker: gossarna huvudsakligen i keramisk slöjd, flic
korna i vävnad och andra textila arbeten. Dessa lördagskurser äro 
kostnadsfria. Avgångsbetyg lämnas åt de elever, som med framgång 
följt kurserna under minst tre år. Museets lärare söka om möjligt 
följa deras senare verksamhet; de mest talangfulla kunna få fort
sätta sina konstnärliga studier vid Cleveland Art School. Ät behö
vande, högt begåvade elevers vidareutbildning läm nar museet i lik ' 
het med t. ex. Chicago Art Institute stipendier, vartill bidrag läm 
nats av skolan, museet och vissa enskilda klubbar.

0 På samma vis få skolklasserna gå igenom museets medeltida konstsamling 
och rustkammaren, de läsa om medeltiden och få dessutom göra modeller i papp 
av feodalborgar, harnesk och turneringsvapen.
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Museet söker även förmedla anställning (som ritlärare, rekl am - 
tecknare etc.) åt elever, som behöva söka sig ut i praktiskt arbe te 
direkt från  lördagskurserna.

För att uppm untra dessa och andra avgångna elever till fortsatta 
studier, stöder museet en grafisk ungdomsklubb, vilken sam m an
träder inom museet en söndag i varje m ånad för att åhöra ett före
drag, se på förevisningar av olika tekniska procedurer: etsning, trä 
snitt, litografering, experiment med textila mönster eller affisch- 
teckning.

Förströelser ocli nöjen för harn.
Om lördagarna, som är fridag i amerikanska skolor, söker museet 

dra lediga barnskaror till sig, göra dem förtrogna med samlingarna 
eller helt enkelt vänja dem dit för att så småningom väcka deras 
intresse och känsla för den andliga atmosfär, som där råder. I denna 
avsikt anordnas gratisförevisningar å dockteater, konserter,7 skugg
spel — om möjligt utförda av barn — samt emellanåt också film.

Om söndagseftermiddagarna hållas s. k. Museum hours. Det är 
då barn  i åldern från fem till sju år, som få komma och höra berät
tas en saga, illustrerad (ljusbilder) med teckningar, vilka i flera fall 
utförts av barnen själva. För barn i åldern över sju år hållas emel
lanåt illustrerade uppläsningar, vanligen hämtade ur folksagan eller 
myten (och helst i direkt samband med föremål i museet).

Aktiv verksamhet i samband med vuxna personers museibesök.
Att döma av museernas besökssiffror är den am erikanska publi

kens konstbildningsintresse ojämförligt mycket större än den euro
peiska publikens. Den utm ärkte belgiske museimannen M. Jean 
Gapart har t. ex. påpekat, att ett vanligt amerikanskt konstmuseum 
under ett genomsnittsår är 14 gånger mera besökt än Bryssels största 
museum.

Till de amerikanska museernas stora besöksfrekvens bidrar n a 
turligtvis i hög grad att de vanligen hållas öppna även på kvällarna. 
I Gleveland t. ex. får publiken stanna ända till kl. 10 e. m. F öru t
sättningen härför är att det artificiella belysningsproblemet lösts 
på ett tillfredsställande sätt. Någon fullt tillfredsställande lösning 
härpå har m an där lika litet som någon annorstädes lyckats prestera, 
trots m ångårigt experimenterande med avbländade ljuskällor och

Museet äger egen musikskola.
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s. k. dagsljuslampor. Men de resultat som vunnits för kvällsbelys- 
ning (ljusanordningar i m ontrer och dolda ram per ovan glastaken) 
och till förstärkning av otillräckligt dagsljus synas mig värda allt 
beaktande.

I det unga museets strävan att vinna den vuxna publikens intresse 
spelar också dess aktiva bildningsarbete en viktig roll. Även på detta 
område har m an nått goda resultat om också ej så iögonen fallande 
som för barnpublikens vidkommande. Museilärarens arbete är här 
inriktat på följande huvudfunktioner:

För den stora allm änheten:
Vägledning vid enstaka besök.
Vägledning vid ordnade besöksserier.
Offentliga föredrag (från kateder).

Av mera speciell art äro:
Kurser för praktiska fackskolor.
Fortsättningskurser för seminarier m. fl. skolor.
Estetiska bildningskur ser för folk i handel och industriell verk

samhet.

Vägledning- vid enstaka besök.

Vägledning för enstaka personer eller grupper lämnas efter på 
förhand gjord Överenskommelse. Den vanligaste formen är en all
män orientering i samlingarna. Under vandringen runt i salarna 
påpekar vägledaren museets yppersta ting och fäster uppm ärksam 
heten på deras mest karakteristiska egenskaper, deras förhållande 
till sin tid och sin upphovsmans övriga produktion etc. Den innersta 
avsikten med dessa visningar är att väcka känsla och förståelse för 
konst.

När så önskas, läm na museidocenterna även speciell vägledning 
genom någon av museets avdelningar, t. ex. samlingarna av textilier, 
av måleri eller av orientalisk keramik eller t. o. m. visningar av 
museets administrativa och praktiska organisation. Det senare lär 
ej så sällan förekomma; Glevelandmuseets organisatoriska beröm 
melse drar nämligen varje år dit en mängd besök av intresserade 
fackm än från skilda yrkesom råden och världsdelar, ej blott musei- 
och biblioteksmän utan också ledare av studiecirklar, kommunal- 
politici och andra. Vid sådana besök kan museets chef naturligtvis
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endast i undantagsfall göra les honneurs; värdskapet anförtros åt 
någon av musei-docenterna.

Vägledning’ vid ordnade hesöksserier.
Varje termin anordnas seriebesök, under vilka ett större område 

t. ex. gotikens arkitektur eller renässansmåleriets historia studeras 
i museets samlingar under sakkunnig ledning. Tillträde till dessa 
ä r fritt för museiföreningens8 medlemmar. Övriga deltagare erlägga 
en mindre kursavgift. Särskilda demonstrationer av textilavdelnin
gen hållas varje år för eleverna i The College for W omen of Western 
Reserve University. Dessa visningar ske i samband med kurser i 
historia och huslig ekonomi. Det bör också fram hållas ait museet 
ordnat kurser för ett blindinstitut och i samband därm ed utarbetat 
en särskild plastisk demonstrationsinetod.

Offentliga kurser, Offentliga kurser om minst sex lektioner an
ordnas mot särskild avgift i konsthistoriska och estetiska ämnen. 
M ånaderna före den stora turistsäsongen hållas särskilda kurser för 
att konsthistoriskt orientera Europaresenärer på de kulturplatser, 
dit de ämna sig.

Offentliga föredrag. Museets synnerligen välordnade9 stora före
läsningssal togs flitigt i bruk både av institutionens egna tjänste
män och av gästande talare. Föredrag hållas regelbundet varje fre
dagskväll under hela arbetsåret. Dessa bruka ej ordnas i serie utan 
vara fristående. Terminsprogrammcn uppta dels ämnen av allmänt 
estetisk natu r (sammanfattade under titeln Beauty in the Fine Arts) 
dels arkitektur (aktuella spörsmål bruka vara synnerligen väl till
godosedda) dels slutligen också arkeologi.

Vissa fredagskvällar under terminen ägnas musik och föredrag om 
musik. Ävenså ha förekommit stilhistoriska föredrag, där musik 
och bildkonst behandlats parellellt.

Varje söndagsafton hålles orgelkonsert i museets vinterträdgård.10

8 Gleveland-museet är liksom de flesta sådana institutioner i U. S. A. under
hållet av en privat förening, vars medlemmar erlägga årsavgift eller en stiftar- 
summa i ett för allt.

9 Två praktiska detaljer, värda att göra efter i svenska föreläsningssalar, obser
verade jag där lokaltelefon med ljudförstärkare, varigenom man mycket lågmält 
kan meddela sig med »laterna-magikerii», och på katedern en liten spegel att be
trakta ljusbilderna i. Tack vare den senare slipper talaren att under visningen 
vända sig bort från publiken.

10 I U. S. A. är orgeln, inte minst den stora piporgeln ett långt mera älskat in
strument än i Europa (kammarorgeln i vår lantliga missionskultur är ju ursprung-
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Till söndagen äro också förlagda en del föreläsningar som på ett 
alldeles särskilt vis tilltala befolkningen i det trädgårdsodlande Cleve- 
iandsdistriktet. Dessa behandla vad am erikanaren kallar Outdoor 
Art d. v. s. parkanläggning och trädgårdskonst och äro lagda såväl 
historiskt (t. ex. om gamla engelska parker och om spanska träd 
gårdar) som rent hortikulturellt (t. ex. »Hur m an anlägger en 
alltid blommande trädgård» eller »Planering av en formell träd
gård») .

Glevelandmuseet har också tagit radion i sin tjänst. Hittills har 
den väsentligen brukats för utsändning av konsertprogramm en men 
även korta, propagandamässiga föredrag om konst och om museets 
egen verksamhet ha radierats.

Lån ©verksamhet.

Jag har tidigare på spridda ställen berört museets utlånings verk
samhet. Denna är, förefaller det mig, en synnerligen beaktansvärd 
punkt i stadens socialt-kulturella decentralisationsarbete. Museet har 
här inom sitt fack sökt realisera samma tanke som Glevelands vitt 
berömda Public Library inom sitt. Museets låntagare äro dels sko
lor dels de s. k. branch libraries, d. v. s. det stora folkbibliotekets 
filialer, spridda run t det vitt utbredda stadsområdet.

Lånegodset utgöres av konstverk i original och reproduktion, 
planschverk och konstlitteratur, historiska och etnografiska modell
grupper.

Originalen utgöras till största delen av grafiska blad. E tt bety
delsefullt komplement till dessa äro de fullständiga samlingar av 
grafiska utensilier och provtryck, som i särskilt konstruerade rese- 
m ontrar skickas med utställningsbladen. Enstaka oljemålningar 
bruka deponeras för kortare tid i bibliotek och skolor.

Av reproduktionsm aterial intaga ljusbilder den ojämförligt vikti
gaste platsen. Stadens skolor begagna sig också allt mera av m öj
ligheten att u r museets rika dispositiv-samling häm ta ett fylligt 
illustrationsmaterial för sin historiska och geografiska undervisning.

ligen importerad västerifrån). De flesta offentliga samlingssalar därute byggas med 
orglar. Den moderna jättebiografen bör ha sin praktorgel; bland all sagolik lyx i 
amerikanska million är sliem får ej fattas en väl inbyggd piporgel, ej sällan så stor 
att den skulle förslå för en svensk domkyrka.
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Publicitet.

Clevelandmuseet lägger som alla amerikanska museer stor vikt 
uppå en väl skött publicitet. Katalogerna över samlingarna äro om
sorgsfullt redigerade, väl tryckta och illustrerade. Detsamma gäller 
kataloger och broschyrer över tillfälliga utställningar. Tryckta väg
ledningar tillhandahållas både över museet i dess helhet och enskilda 
grupper i samlingarna. Museets vackra lilla bulletin utkom m er varje 
m ånad med illustrerade artiklar över nyförvärv eller nya forsknings
resultat rörande föremål i samlingarna. Meddelanden om händelser 
och studiemöjligheter inom museet förekomma ymnigt. Dessa äro 
påfallande trevligt tryckta och praktiskt uppställda. Av fotografier 
och illustrerade brevkort finnes ett stort och vackert urval till salu.

Jag har här ovan mera utförligt behandlat Clevelandmuseets 
aktiva konstbildningsarbete än vad jag kommer att göra med m ot
svarande arbetsområde inom något annat amerikanskt museum. 
Anledningen härtill är icke blott att denna institution i det am eri
kanska museiväsendet med rätta intager en mycket aktad ställning, 
u tan  också att detta väl organiserade museum med sina relativt små 
dimensioner, måttligt stora samlingar och socialt betonade bildnings- 
institut synes mig kunna ha en viss förebildlig betydelse för den 
medelstora typ av konstmuseum, som efter hand tyckes komma att 
fram växa i de svenska landsortsstäderna.

New York.

Jag återkom den 18 februari till New York från  min resa i The 
Middle West. Under resten av min vistelse i U. S. A. blev alltså 
New York m itt mera stadiga tillhåll. Jag hade där utm ärkta studie
möjligheter i de stora museerna, fram för allt naturligtvis The Metro
politan Museum of Arts men även i smärre museer som t. ex. Hispa
nic Society. Och i den mån jag fick tillfälle, besökte jag även de 
utomordentliga privata konstsamlingarna, av vilka så många fin 
nas i New York. Dessutom finnas i de kringliggande städerna m u
seer av synnerligen sevärt slag: Brooklyns stora Museum of Fine 
Arts och John Cotton D ana’s originella lilla institution i Newark.
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Under mina studier här liksom överallt annorstädes i U. S. A. 
hade jag det största gagn av att vara Svearige-Amerikastiftelsens 
stipendiat. För de upplysningar och de introduktionsbrev, som stif
telsens president dr John Goodard Leech och dess sekreterare dr 
James Creese lämnade mig är jag dem stort tack skyldig, liksom 
dess svenska sekreterare, fröken Eva Fröberg, som allt från min 
resas förberedelsestadium vänligt stått mig bi med råd  och dåd.

Men under m ina studiers bedrivande hade jag främ st de ameri
kanska museimännens kollegialitet och öppna tillmötesgående att 
tacka för att jag fick se deras institutioner allt ifrån utvärtes verk
ningarna till långt ner i verkstäder och laboratorier och att jag fick 
lära känna något av den levande idealitet och nästan sportsmanslikt 
friska kam ratanda som bär upp deras stora och snabbt växande 
arbete.

De amerikanska privatsam lingarna ha rykte om sig att vara svår
åtkomliga för andra resande än furstar och världsberömdheter. De 
bästa relationer såsom museidirektörer och andra halvofficiösa in 
troduktörer bruka också erkänna sig maktlösa på denna punkt och 
hänvisa till ev. personliga förbindelser med de exklusiva milliardärs- 
hem, där samlingarna dväljas. Jag hade därför föga hopp att å t
minstone i New York få tillträde till andra än på sin höjd halvoffent
liga privatsamlingar. Tack vare en rekommendation från dr Valen - 
tiner i Detroit till en stor konsthandlare i New York lyckades jag 
efter min återkomst dock få se ej blott halvoffentliga utan också 
några av de mest exklusiva privatsam lingarna där ute. Det var sir 
Joseph Duveen, som bekant en av de mest inflytelserika m ännen i 
våra dagars konstm arknad och konstsamlarvärld, som med stor 
älskvärdhet ordnade förbindelserna för mig. Under m itt uppehåll i 
New York lät han mig för övrigt ha fri tillgång till sitt dyrbara 
konsthistoriska fackbibliotek, vilket allt jag ber att få tacksamt 
notera.

Under mina senare besök i Philadelphia och W ashington hade 
jag den oskattbara förm ånen att få påräkna personligt stöd från vårt 
sändebud i U. S. A., minister W ollmar Boström. Liksom tidigare, 
under sin ministertid i Madrid begagnar han med stor beredvillig
het sina goda förbindelser inom den högsta samlarvärlden för att 
där introducera svenska forskare.
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Metropolitan Museum. Huvudentrén mot Femte Avenyen.

Metropolitan Museum of Art i New York Cy.

Metropolitan Museum  verkar i likhet med t. ex. Louvren och Bri- 
tish museum på nykomlingen inte som ett museum utan som en 
värld. Det är väsentligen ett konstmuseum eller rättare sagt många 
konstmuseer, men det hyser också stora kulturhistoriska och arkeo
logiska avdelningar. Alla världsdelar och alla tider äro där före
trädda. Dess egyptiska samling är synnerligen rik och huvudsakli
gen hopbragt av museets egna expeditioner. Dess stora asiatiska 
avdelning äger många enastående vackra ting. Vad där visas från 
den klassiska Medelhavskulturen, ger en rik och klar föreställning 
om epokens anda och form karaktär. Det europeiska konsthantver
ket är tack vare Pierpont Morgans stora donation i det hela bättre 
företrätt än någonstans i världen utom i Louvren och South Ken- 
sington Museum.

Samlingarna av europeiskt måleri kan som helhet ej m äta sig med 
de förnäm sta gallerierna i vår världsdel, men vissa skolor t. ex. den 
nederländska och franska äro representerade på ett strålande vis.
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De senaste decenniernas m åleri är — i motsats till t. ex. Chicago 
Art Institute — nästan inte alls företrätt. Av den moderna franska 
skulpturen finnes däremot en alldeles utm ärkt samling med verk av 
Rodin, Bourdelle, Bernard, Mayol, Despiaux och andra.

Och vad slutligen Amerikas egen äldre civilisation beträffar har 
den nyss i The American Wing fått en förnämlig fristad, där den

Metropolitan Museum, New York. — Galleri 
med klassisk skulptur.

gamla kolonitidens hem kultur träder emot främ lingen med ett liv 
och en klarhet, som väcker sympati inte bara  för epoken utan över
huvud för allt vad det m oderna Amerikas anda äger gemensamt 
med The colonial age.

Metropolitan Museum äger flera museiföremål, som måste beteck
nas som underbara, t. ex. en hel egyptisk mastaba, ett etruskiskt 
rum, ett spanskt kloster för att inte tala om hela rum sinredningar 
från  berömda venetianska och parisiska hus.

Vad det ej kunnat förvärva i original av gamla världens konst har 
det skaffat sig i avbildning och avgjutning. Museets fotografisam-
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ling11 lär vara den näst största i världen; dess gipsav g jutningssam- 
ling, som upptar stora delar av huvudbyggnadens centrala ljusgård 
och bottenvåning, om fattar ej blott skulpturer utan även betydande 
arkitekturpartier.

Denna institution har efter amerikanska förhållanden en bety
dande ålder. Den fyllde för inte länge sedan femtio år.

Redan i museets yttre röjer sig en del av dess historia. Man kan 
knappast tala om en byggnad. Det är ett helt komplex och ett gan
ska heterogent komplex av byggnader, som breder ut sig inåt Cen
tral Park bakom  den officiella fasaden mot Femte Avenyen.

De flesta stora europeiska museer togo arv efter furstliga konst
gallerier och ägde alltså redan från början betydande samlingar, var
efter byggnaderna kunde lämpas. Då de num era större am erikan
ska museerna något eller några decennier senare började sin verk
samhet, voro deras grundsamling liten eller ingen. Den naturliga 
utvecklingen avspeglar sig också i förhållandet mellan institutionens 
rä tt så oansenliga kärnbyggnad och de långt mera betydande, se
nare tillkomna flyglarna.12

Den stötvisa utveckling, som avspeglar sig i byggningen, har be
tingats dels av museiledningens egen förmåga att tillgodogöra sin 
institution de stora förvärvsmöjligheterna ute i världen dels också 
och inte minst de amerikanska storsamlarnas ädla ambition att göra 
sina nam n odödliga genom att testamentera sina efterlämnade konst
skatter som slutna samlingar till museet. Dessa väldiga donationer 
bilda i U. S. A:s museiutveckling en slags kompensation till de från 
furstehusen ärvda samlingarna i de europeiska museernas.

Deras egenskap av slutna samlingar har dock allt ifrån  början 
visat sig vara ett faktum  på ont och gott. En konstnärlig homogen 
samling, som dessutom har sin inre styrka i personlig uppbyggnad 
och sovring, äger odisputabelt sitt värde som enhet långt efter sam 
larens tid. Däremot vilar något av »den döda handens» förlamning 
över en testamentariskt sluten samling, som ej fyller dessa allra hög
sta krav. Med tiden blir en sådan samling allt mera en obekväm 
lem i en växande museiorganisation; den kommer att h indra dess 
behov av rörlighet och koncentration.

11 Museet förfogar över egna fotografiateliers liksom över eget tryckeri, effektivt 
nog att kunna leverera samtliga vid institutionen behövliga tryckalster.

12 Nyare amerikanska museer binda redan från början anläggningen efter en 
generalplan. Om detta alltid är till fromma för institutionens sunda växt, vare osagt.
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Metropolitan Museum. Inmonterad hel interiör från kolonialtiden.

De testamentariskt slutna samlingarna äro också på väg att bli 
ödesdigra för de amerikanska museerna; och museernas ledning 
söker numera att för fram tiden slippa sådana bestämmelser. (I vad 
m ån denna önskan kommer att verka oförmånligt på maecenater- 
nas givmildhet är en fram tidsfråga av vital betydelse för de privat- 
subvenerade amerikanska museerna.)

Det är mestadels tavelsamlingar, som bli föremål för sådana testa - 
mentariska förordningar. Metropolitanmuseets målningsgalleri har 
ej heller kunnat undgå att präglas av testamentsbestämmelser och 
föga konstnärliga givares smak. Utan tvivel finnas där utom ordent
liga privatsam lingar inkorporerade. Jag behöver blott påm inna om 
sådana med rätta  beröm da samlingar som Henri Marquands, J. 
Pierponts Morgans eller Edw ard Altmans. Men å andra sidan kan 
ingen kritisk betraktare undgå att m ärka — vilket också öppet m ed
ges av museiledningen att en stark utgallring skulle vara till gagn 
för denna del av museets bestånd.

Samlingarnas uppställning står däremot i det hela på en mycket
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hög nivå. Isynnerhet de avdelningar, som skapats eller reorganise
rats under det senaste decenniet.

En av Metropolitan-museets mest påfallande egenskaper är dess 
vidsträckta utbredning. Med alla sina flyglar, korridorer och går
dar verkar det till en början mycket tröttande och tidsödande på 
den ovane besökaren. För museiledningen betyder denna vidsträckt
het givetvis en stor svårighet, helst tjänsterumm en där (liksom i vårt 
Nationalmuseum) ej äro koncentrerade till en administrationsavdel- 
ning utan  spridda bokstavligen från källarna till taket i hela kom 
plexet. En av den nuvarande chef direktörens stora insatser i m u
seets utveckling har varit den att han lyckats (åtminstone delvis) 
ett u tm ärkt förbindelsesystem. Dess förnäm sta organ äro:.

upplysningsbyrå med telefoncentral,
lokaltelefon (omkr. 200 apparater i bruk i samlingar och tjän 

sterum) ,

hissar för befordran av folk och föremål.

Upply sningsTbyrån.

Museets mekanism verkar inåt som utåt synnerligen strikt orga
niserad (på en europé med förlov sagt, kanske en smula överorga- 
niserad).

Redan vid ingången m ärker m an det mönstergilla sätt, varpå allt 
upplysningsväsen inom museet är ordnat. För praktiskt taget allt 
av publik natu r inom museet. Tryckta vägledningar eller m eddelan
den finnas tillgängliga (gratis eller för billigt pris). De älskvärda 
och bildade damerna vid disken kunna läm na upplysning om allt 
vad m an därutöver vill veta, som inte faller under den speciellt fack
liga avdelningsorganisationeii. Man måste medge att det ä r till stor 
from m a för den studerande allmänheten, om den redan vid ingån
gen till ett museum kan få reda på i vilken sal ett visst föremål fin 
nes utställt eller i vilken magasinsavdelning det i annat fall är fö r
varat. Förutsatt att denna upplysning är exakt. En så detaljerad 
upplysning kunde emellertid inform ationsbyrån vid ett tillfälle läm na 
mig med hjälp av fotografiförsäljningens lokalinventarium och m u
seets utm ärkta telefonsystem.
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Konstbildningsarbete.

Metropolitan-museet bedriver ett konstbildningsarbete, som efter
hand nått upp i rimlig proportion till samlingarnas omfattning och 
betydelse. En främ m ande besökare har, att börja med, lika svårt 
att överskåda denna verksamhet som samlingarna, vilket ju främ st 
beror på museets enorma utbredning. Även om fem, sex visningar 
samtidigt pågå där, m ärkas de dock i det hela föga av publiken.

Under loppet av några veckor hade jag tillfälle att sätta mig in 
i organisationen av denna verksamhet och följa den i dess olika 
funktioner. Museets studierektor, dess director of educational work, 
m r Huger Elliot, visade mig därvid det största tillmötesgående, lik
som medlemmarna av hans tio m an starka stab med aldrig svikande 
älskvärdhet läto mig ta del av arbetets detaljer.

Verksamheten är baserad på samma principer och följde samma 
huvudlinjer som i Chicago och Gleveland. Då jag tidigare utförligt 
redogjort för Cleveland-museets educational w ork, skulle det därför 
innebära en onödig upprepning att närm are ingå på alla dess 
detaljer. Jag vill därför endast fasthålla vid de sidor i denna verk
samhet, vilka fram träda väsentligt olika emot det jag förut iakt
tagit på de förutnäm nda museerna. Samma begränsning kommer 
jag att följa i min senare fram ställning av liknande verksamhet vid 
de institutioner jag på andra orter besökte.

Vissa olikheter väsentligen av praktisk organisatorisk art voro 
betingade av Metropolitan-museets dimensionsförhållanden liksom 
av dess mäktigare ekonomiska resurser. Som dessa ha föga av p rak
tiskt intresse för våra svenska museiförhållanden läm nar jag dem 
helt åsido. Andra synas mig däremot vara av den art, att jag här 
nedan punktvis vill beröra desamma.

Museala kurser för lärare.

Lärare äga rätt att själva leda sina klasser genom samlingarna.13 
Som regel ske skolklassernas besök emellertid under ledning av 
museets egna instructors (vanligen studerande i konsthistoria från  
Columbia-universitetet). Men med tanke på att skolbesöken år från

13 Till tjänst för lärarna och deras grupper stå också museets klassrum, där de 
kunna förbereda eller specialisera visningen även om så önskas med ljusbilder.

11
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år tillväxa i den proportion, så att det snart blir nödvändigt att 
barnens egna lärare överta detta ledarskap, ha särskilda lärarkurser 
(training classes) anordnats. Dessa äro främ st inriktade på att 
orientera lärarna i samlingarna och att låta dem komma till bestämd 
insikt om, vilka föremål som kunna bli direkt nyttiga för skolunder
visningen.

Detta är givetvis en nödvändighet, då skolbarnens uppm ärksam het 
i första hand ej bör bindas konsthistoriskt på föremålen. Men å 
andra sidan få barnens museibesök då först en djupare betydelse, 
när de ej blott tillföra dem en m ängd nya fakta utan också väcka 
och utveckla deras estetiska instinkter. Mycken tid under dessa 
kurser ägnas därför åt metodiska diskussioner och övningar.

Studier i museisamlingarnas praktiska utnyttjande.

Dessa studiekurser, som ledas av miss Grace Gornell, äro avsedda 
att visa personer i praktisk verksamhet, hur de skola u tnyttja muse
ets samlingar och läm na dem direkt hjälp i de problem med mönster 
och färger, som höra till deras speciella verksamhet eller vardagsliv. 
De ha lagts för folk av vitt skilda intressen: för mönstertecknare 
och modellritare, försäljare i dekorativa varubranscher, lärare, »hem- 
inredare» (ett i det moderna Amerika mycket utbrett yrke) och för 
alla, som över huvud taget intressera sig för god färg och form i 
m oderna produkter.

För kurserna hållna i ett särskilt klassrum erlägges avgift. Illu
strationer för framställningen hämtas från dels museets egna sam 
lingar i originalföremål, ljusbilder, fotografier, böcker, dels med 
varor, lånade från affärer i staden.

Studietimmar för utköpare och försäljare.

Sådana studietimmar anordnas vissa fredagsmorgnar i varje vecka 
under ganska fria former. Ledaren eller ledarinnan gör en kort 
kåserande fram ställning över formens, färgens, stoff sam m ansätt
ningens ekonomiska och estetiska betydelse, just för varornas olika 
branscher. Denna framställning illustreras av exempel och mot- 
exempel. Jag anför här nedan ur det tryckta programmet arbets
ordningar för fem studiegrupper:
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Grupp I (fyra fredagar): Om mönstret och dess allmänna prin
ciper;

Grupp II » 
Grupp III »

Grupp IV » 

Grupp V »

» Färgen och dess användning;
» Textila tekniker (Vävning, tryckta

textilier, broderier, spetsar);
» Om stilar i hemmets möblering (Rum

mets koloristiska instämning, stoffer, 
möbler, smärre u tstyrsel);

» Konsten tillämpad på person och
dräkt.

Studietimmar för »hem-inredare».

Kursen ändam ål är att visa konstens betydelse för hemmet och 
att bidra till konstens praktiska tillämpning i det dagliga livet. 
Arbetet ordnas i form  av föredrag och demonstrationer omväxlande 
med utförande av förslag: teckning av lätta mönster samt deras 
smakfulla utförande i broderi och andra tekniker, som studerats i 
museet och lämpats efter hemmens behov. Kursen om fattar 23 
fredagstimmar från  höst till vår, varvid följande schema följes:

1) Principerna för konstnärlig uppbyggnad;
2) Förslagsritning;
3) Tapeter och gardiner;
4) Övningar och förslag;
5) Principerna för kontrasterande färgtoner;
6) Övningar och förslag;
7) Sammanställning av draperier, stoppade föremål och mattor;
8) Övningar och förslag;
9) Principerna för färgkomposition;

10) Övningar och förslag;
11) Färg i rum sanordningar;
12) Övningar och förslag;
13) Färg i rum sanordningar;
14) Övningar och förslag;
15) Linje i dräkten;
16) Övningar och förslag;
17) Färg i dräkten;
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18) Övningar och förslag;
19) Hur få glädje och gagn av konsten;
20) Övningar och förslag.

Museets strävanden att konstnärligt söka intressera 
den amerikanska industrien.

För oss i Sverige, där Svenska Slöjdföreningen redan under ett 
decennium fört samarbete mellan industrien och konsten i praxis, 
innebära Metropolitan-museets strävanden att nå industrien intet 
principiellt nytt. Det torde emellertid få anses betecknande för de 
am erikanska museernas starka sociala ambition, att dessa s trä
vanden utgå från ett museum. I detta som i så m ånga andra av
seenden söka de amerikanska museerna efter moderna sam hälls- 
behov utveckla den aktiva inuseumsidé, som vid 1800-talets m itt 
utgick från  England och som där tog levande form i en sådan 
skapelse som South Kensington Museum med dess skolor och däri
från  inspirerade hantverks- och industriföretag.

Amerikas industriella produktionssystem har med en långt en
sidigare kraft än Europas renodlat den mekaniska nyttoformen, ja, 
gjort den på ett ofta brutalt och fult vis och långt ifrån alltid 
praktiskt. Inom vissa industrier eller rättare sagt inom vissa in 
dustriers försäljningsorganisationer, t. ex. bilfabrikationen har det 
å r från  år blivit klarare, att produkternas form ingalunda är en 
ekonomiskt likgiltig omständighet. Tvärtom, af färsreklam en har 
redan upptagit en vagns estetiskt tilltalande linjer och proportio
nering som ett värde att om räkna i dollars. Hela denna tankegång 
börjar småningom accepteras i den industriella affärsvärlden, och 
m useerna uppträda därvid som skönhetskapitalets finansinstitut. In 
dustrien får i sin tur göra skäl för sig genom att ge konsten fast 
ekonomisk m ark under fotterna. Det estetiskt sociala resultatet blir 
— hoppas m an — en stigande form kultur utefter hela sam hälls
skalan14.

14 Man bör måhända ej underlåta att nämna, att den fria konstens representanter 
i U. S. A. för sin del ej betrakta denna tanke helt utan misstro. De erkänna att form- 
kulturen inom maskinproduktionen endast har att vinna på samarbete med kom 
sten. De mena dock att hela det industriella systemet är för starkt betingat av 
mekaniska principer för att inte i längden verka förintande på den konstnärliga 
fantasi, som ställer sig i dess tjänst.
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Metropolitan Museum  sysselsätter sedan några år tillbaka som 
director of industrial work  en högt kvalificerad person, m r Richard 
F. Bach, uteslutande på denna front. Hans uppgift är att stimulera 
industrien att lägga om sin produktion efter de nya, m era konst
närliga linjerna. Hans verksamhet innefattar dels propaganda i 
ord och skrift — m r Bach brukar mycken tid till besök på kontor 
och fabriker — dels också handledning åt den nya industriens 
mönstertecknare och modellörer.

I sin handledning koncentrerar han till en början uppm ärksam 
heten på det allm änna förhållandet mellan form, m aterial och 
ändamål. För att belysa detta brukar han — åtminstone till en 
början —* ej blott eller ens företrädesvis museiföremål av det slag 
som är elevernas tillverkningsspecialitet.

Så blir t. ex. en textil mönstertecknare, som inbjudits till museet, 
vanligen ej genast visad på mattor, vävda tapeter, broderier och andra 
textilier i samlingarna, tvärt om lägger m an vanligen först i hans 
händer alster av flera helt andra tekniker, t. ex. metallbehandling, 
glasblåseri eller träskulptur. Studier av dessa avser att för eleven 
klargöra vissa dekorativa principer, gemensamma för all god form 
inom konsthantverket; det har också visat sig, att han efter denna 
allm änna orientering ej så lätt frestas till direkt kopiering, ett för
farande, som skämt det konstnärliga värdet på så mycket av 1800- 
talets dekorativa hantverk. — En annan viktig form för samarbete 
är, att fabrikerna vid utexperimenterande av nya mönster begagna 
sig av mr. Bach’s kritiska omdöme. Intresset för m r Bach’s väg
ledning har år för år tillvuxit, och hans bistånd sökes ej blott av 
företag i staten New York; han sam arbetar num era med en mängd 
fabriker, av vilka flera ligga flera dagsresor från New York. Led
ningen för Metropolitan-museet är mycket m ån om att ej låta re
sultaten av denna hjälpverksamhet helt försvinna i m arknadens 
m erkantila vimmel. Därför anordnar museet sedan tio år tillbaka 
varje vinter utställningar av sådana konstindustriprodukter, som till 
form  och mönster inspirerats av detta samarbete. Dessa utställningar 
ha visat sig mycket betydelsefulla som propagandamedel både bland 
producenter och konsumenter av en vackrare amerikansk var
dagsvara.

Parallellt med dessa uppvisningar har m an i museet också börjat 
anordna utställningar av europeisk konstindustri.



Den första i denna serie var den stora svenska utställningen, 
som hölls 1927. Om denna hörde jag överallt under min resa musei
m än och andra konstförståndiga tala med en beundran och ett in 
tresse, som i amerikansk uppfattning kommit hela vår nation till 
godo — och riktat mångas uppm ärksamhet på de stora värden, 
som finnas att häm ta i ett svenskt-amerikanskt kulturutbyte. Flera 
personer i fram skjuten ställning bad mig också här hemma fram 
hålla önskvärdheten av att få till stånd flera svenska utställningar 
av konst och konstindustri, vilka kunde cirkulera mellan olika 
museer i staterna.

Metropolitan-museet oeh universiteten i samarbete.
I samverkan med lärare från Columbia University och New York 

University anordnar Metropolitan-museet varje term in offentliga 
föreläsningsserier, som erbjuda storartade möjligheter till fördju
pande museistudier för den bildade publiken. De behandla dels 
konstteori, dels också i översiktliga fram ställningar den europeiska 
och asiatiska konstens historia. De besökas i första hand av uni
versitetens studenter men även i stor utsträckning av lärare och 
andra, som söka ett fackmässigt stöd för ledning i sina självstudier. 
De åhörare, som efter en genomgången kurs eventuellt vilja under
kasta sig prövning efter gällande norm, kunna erhålla akademiskt 
betyg på de insikter, de förvärvat. — Avgifter, som upptagas för 
varje särskild kurs (15 föredrag), växlar från 18 till 27 dollars.

Publicitet.

Metropolitan-museet står genom det tryckta ordet i en mångsidig 
och tät förbindelse med allmänheten. Samlingarna äro lätt till
gängliga tack vare illustrerade kataloger och vägledningar. Nyför
värv och evenemang inom museet behandlas i museets välredigerade 
m ånadspublikation samt i specialbroschyrer och tryckta listor. Även 
en barnens musei-tidning har periodvis utgivits. För övrigt söker man 
med brukliga reklammedel, annonser i de dagliga tidningarna, affi
schering på järnvägsstationer, omnibustak etc., fästa den stora all
mänhetens uppm ärksamhet på vad som försiggår i museet: utställ
ningar, konserter och föredrag.

Reproduktionsförsäljningen synes mig nära nog idealiskt ordnad.



Goda fotografier tillhandahållas i upplysningsbyrån till ett pris av 
en halv dollar stycket (storlek 18X24 cm). Avbildningar av flera 
tusen föremål i samlingarna finnas där i kopior. En fotografisk 
visningssamling, upptagande kopior av samtliga museets negativ, 
finnes uppställd i kortsystem (ordnat efter länder, konstarter och 
mästare) och står där till allmänhetens förfogande.

De officiella vykort, som där salubjudas, äro visserligen ej allt 
igenom av yppersta utförande. Ett mycket stort urval finnes dock. 
För studieändamål har upplagts serier, som säljas i omslag jämte 
förklarande texthäfte. Dessutom finnes för skolbruk utarbetad en 
tryckt förteckning, uppställd i kronologisk ordning och i ku ltur
historiska ämnesgrupper.

Museets konsthistoriska ljusbildsamling räknas som den mest om
fattande i U. S. A. Den står mot avgift till förfogande för utlåning 
även till föreläsare utanför New York. Den tages mycket tätt i 
anspråk. Det årligen utlånade bildantalet beräknas till c:a 300 000. 
Vid försändelser brukas en mycket praktisk emballering med filt- 
lameller och filtlås, varför bräckaget vanligen blir mycket ringa. 
(Man beräknar att högst 1 % av de pr post utlånade bilderna komma 
tillbaka spräckta eller krossade.)

Museet äger till utlåning dessutom en samling kinematografiska 
films. Dessa om fatta dels konstgeografiska serier (t. ex. »Egyptens 
ruiner» och »Dagligt liv i Nildalen»), dels demonstrationer av historisk 
krigsutrustning (t. ex. en turnering mellan bepansrade krigare). Dessa 
films ha blivit mycket uppskattade i skolorna. I det hela syntes mig 
dock det utomordentliga illustrationsmaterial, som den konstgeografi- 
skolfilmen kunde vara, ha långt m indre utvecklats i U. S. A. än man 
kunde vänta. De museimän, med vilka jag hade tillfälle resonera h ä r
om, ansågo orsakerna härtill ligga i den nuvarande amerikanska film
industriens rent storkommersiella inriktning och rekommenderade 
saken i de mera konstnärligt intresserade europeiska officinernas 
åtanke.
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Metropolitan-museet hålles öppet under vardagar från kl. 10 f. m. 
till 5 e. rn., lördagar till kl. 6 e. m., söndagar från 1 till 6. Lärare 
med sina klasser få besöka museet under alla tider det är öppet. 
Måndagar och fredagar äro emellertid särskilt reserverade för dem.
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Brooklyns Museum of Fine Arts.

Till Brooklyn-museet stå vi svenskar i en alldeles särskild för
bindelse. Vår konst och kultur äger i dess direktör dr John D. Fox 
en god och verksam vän, som genom personliga besök känner vårt 
land och som mer än en gång gjort Sverige stora tjänster. Så t. ex. 
har han i detta sitt museum och annorstädes ordnat utställningar 
av svensk konst, vilka varit mycket besökta. Han har sörjt för att 
vår m ålarkonst blivit företrädd i museets galleri, han har om svensk 
konst publicerat många artiklar, vittnande om hans varm a intresse 
och solida sakkännedom.

Vid m ina besök i Brooklyn Museum  träffade jag dr Fox flera 
gånger och hade därvid tillfälle konstatera, att hans intresse för 
vårt land och vår konst ej förminskats under årens lopp, tvärt 
om befästats. Han beklagade livligt att den stora svenska konst
industriutställningen förra året kom att anordnats i Metropolitan- 
museet och ej i Brooklyn, dit den verkligt konstintresserade New 
York-publiken — menade han — lika gärna söker sig som till 
museet i Central Park. Han hade nu emellertid förhoppningar på 
att få över en ny utställning av svenskt måleri, liksom han med 
glädje skulle se, att Carl Milles, liksom tidigare Ivan Mestrovic, ville 
begagna sig av Brooklyn-museets gästfrihet; han trodde att en väl 
ordnad och bedriven utställning av Milles skulle kunna bli en än 
större konstnärlig fram gång än den serbiske mästarens fram trädande 
blev inför amerikanska publiken.15

Om New York-publikens allmänna intresse för Brooklyn-museet 
vågar jag ej ha någon mening. Alldeles tydligt är emellertid, att 
de båda m useerna på den moderna konstens område ej konkurrera, 
men att Brooklyn-museets verksamhet där kom pletterar den relativt 
närbelägna systerinstitutionens, som hittills varit företrädesvis histo
riskt inriktad i sin utställningsverksamhet. Den del av New York- 
publiken, som intresserar sig speciellt för modern konst, har därför

15 Mestrovic’» utställning i Frankrike, England och U. S. A. för tre år sedan 
ordnades med bidrag av hans lands regering och i U. S. A. boende serber; man 
menade nämligen — vilket också bekräftades — att hans framträdande inför 
världspubliken skulle innebära en utomordentlig kulturpropaganda för Serbien. 
Inte minst i U. S. A. bar utställningen goda frukter både för den därute föga (och 
alls ej sympatiskt) kända Balkanstaten och för konstnären, som fick stora be
ställningar (bl. a. för Chicago stad).
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vant sig vid att uppm ärksam m a de utställningar, som dr Fox 
ordnat i sitt museum.

Avståndet från världsstadens centrum ut till Brooklyn-museet, är 
för övrigt ganska betydande; subway-resan tar med expresståg minst 
en halv timma, med m indre lyckligt hopställda förbindelser kan där
till lätt åtgå en hel timma.

Brooklyn-museets hus hör i m itt tycke ej till de m era lyckade 
byggnaderna i sitt slag. Till sitt yttre är det en stor, den närmaste 
parkomgivningen dominerande monumentalbyggnad, som genom 
sina m odernt klassiska form er röjer ett ganska färskt byggnads- 
datum. Anläggningen har för många års utveckling planerats som 
ett enhetligt utform at jättekomplex, varav m an ännu ej haft anled
ning uppföra mer än ungefär en tredjedel, fasaden åt den stora park- 
avenyen. Den stränga, rytm iskt stela karaktär, som fram träder i 
ytterarkitekturen, låter den uppm ärksamm e iakttagaren misstänka 
att arkitektens avsikt att skapa en utåt verkningsfull m onum ental
byggnad verkat ofördelaktigt bindande på de museala anordnin
garna. Innerarkitekturen bekräftar också denna misstanke. Rummen 
äro stelt grupperade, ha för små väggytor i förhållande till fönster 
och interkolumnier. Belysningen, i det hela taget oroligt sam m an
ställd av konkurrerande ljusfloder, verkar lika tröttande som i ett 
stort varuhus från  sekelskiftet, t. ex. La Samaritaine i Paris eller 
W ertheim i Berlin. Fönsteröppningarna äro också för stora, för tätt- 
sittande och allt för litet reglerade för New York-traktens ljus
förhållanden, som skifta från tropisk klarhet till nordiska grå
dagar.16

Dessa rums- och ljusanordningar göra det svårt att få en säker 
uppfattning om samlingarnas allmänna värde och karaktär.

Den centrala kupolsalen och kringliggande rum  äro reserverade 
för tillfälliga utställningar. Våningarnas rum srader upptagas av 
perm anenta samlingar. Administrativa rum  ligga i takvåningen, vil
ket är trevligt för tjänstem ännen, som få njuta av en vacker utsikt, 
men obekvämt för allmänheten.

Samlingarna erbjuda konkret material för studerandet av alla 
tiders och trakters civiliserade konst, dessutom rika prov på etnogra
fisk kultur. Som ofta i am erikanska konstmuseer framlägges här

16 Brooklyn ligger på ung. samma breddgrad som Neapel.



146

icke ett strängt estetiskt urval; man har varit mån om att tillgodose 
även kulturhistoriska, etnografiska och arkeologiska synpunkter.

På sitt vis kunna sådana museer verka som jättelika och meto
diskt iordningsställda projektioner av europeiska landsortsmuseer. 
(Man kunde blott önska att de europeiska städernas samlingar u t
nyttjades lika bra som de amerikanska museerna.) Där möter oss 
ett stort och intressant urval av modern amerikansk konst, en om 
fattande men ur europeisk synpunkt föga representativ samling av 
vår världsdels nutidskonst (väsentligen måleri och grafik), ostasia
tiska bronser och textilier, m åhända hemsända av missionärer; en 
betydande rad  av delvis praktfulla europeiska stilinteriörer, en stor 
ljusgård fylld av indianska och eskimåiska redskap och konstföre
mål o. s. v.

Vid de tillfällen jag besökte Brooklyn-museet pågingo där flera 
tillfälliga utställningar av stort intresse. Den av Garnegie-institutet 
organiserade vandringsutställningen av europeiskt måleri gästade 
där just då: museet själv hade anordnat en betydande exposition av 
am erikanska akvareller, där nam n som Winslow Homer och Sargent 
voro för denna tekniks vidkommande bättre representerade än jag 
dittills haft tillfälle se. Slutligen pågick en skulpturutställning av 
museets egna nyförvärv. Arbeten av Epstein (t. ex. den m ångom ta
lade »Hinduisk madonna»), Maurice Sterne, Bourdelle och andra 
ledande moderna skulptörer, röja tydligt museiledningens varm a in 
tresse för vår egen tids konstnärliga ideal.

Brooklyn-museets aktiva konstbildningsarbete.

Detta stora museum sysselsätter en för amerikanska förhållanden 
mycket liten stab, som till stor del utgöres av kvinnliga medlemmar. 
Dr Fox fram höll också att denna personal är flera gånger för liten 
och att arbetet under de sista åren ställt mycket stora, i flera fall 
allt för stora fordringar på dess krafter.

Detta är i alldeles särskild grad fallet med den avdelning, som 
har sig anförtrodd det aktiva konstbildningsarbetet. Denna gren av 
verksamhet har nämligen liksom vid de flesta amerikanska konst
museer på kort tid tagit en betydande omfattning och i verkligheten 
mångdubblat institutionens arbetsfronter.
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Detta stora arbete innefattar bl. a. organisationen av omkring 
60 000 skolbarns museibesök och i övrigt Museum extension-verk~ 
samheten i dess vanliga former: kurser för barns och vuxnas stu
dier och konstbildning, utställningar och publikationer.

Givetvis hade det hela ej nått den organisatoriska fasthet som t. ex. 
Cleveland-museets studieverksamhet, men det mötte ständigt ett 
växande från Brooklyn-bornas, särskilt lärarnas sida.

Någon särskild teckningsskola äger museet ej, men söker så kon
tinuerligt som möjligt samarbeta med den närbelägna Brooklyn Art 
School; liksom museet direkt samverkar med Brooklyn Higli School.

John Cotton Dana’s skapelse: Newark Museum 
Association.

Bland nyare kulturcentraler i U. S. A. söker Newark Museum Asso
ciation att hävda en plats i egen särklass. Dess originelle skapare 
m r John Cotton Dana har med allt eftertryck utreklam erat sin före
sats att i den nya institutionen förverkliga museumsideal, som stå 
det praktiska livet lika nära som de äldre museernas lågo det f jä r
ran. Hans program  innebär att bedriva museiverksamhet i en insti
tution, fullrustad med tekniska och pedagogiska hjälpmedel men 
utan större perm anenta skådesamlingar. Museets stora arbetsmedel 
är låneutställningar, som växla i tät följd.

Huvudprincipen i m r Danas verksamhet är inte helt ny eller ori
ginell. Redan 1881 framlades den av engelsmannen W illiam Stanley 
devons i en på sin tid mycket omdebatterad essai »The Use and 
Abuse of M useums». Jevons principer synas emellertid av m r Dana 
vara förverkligade på ett så tilltalande, praktiskt och personligt vis, 
att jag anser mig ha skäl att närm are redogöra för anstaltens a r
betssätt.

Mr Dana är alltid m ån om att fram hålla, huru museets institutio
ner framvuxit ur hans tidigare verksamhet som ledare för Newark 
Free Library, också det bedrivet och utvecklat i en tendentiöst p rak 
tisk anda. (Det var t. ex. det första offentliga bibliotek med särskild 
kommersiell avdelning.) Tidigt fylld av tro på den åskådliga upp- 
fattningsmetodens betydelse, började m r Dana redan på bibliotekets 
fria vägg-utrymmen anordna utställningar av föremål från de mest 
skilda fält: konst, mineralier, industriprodukter. För snart 20 år
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sedan fram kastade han frågan, om det i Newark inte kunde finnas 
anledning skapa ett särskilt museum, »där i första hand visades 
föremål, som ha speciellt intresse för denna stads befolkning och som 
skulle kunna hjälpa dem att göra sina intressen mera livskraftiga, 
produktiva och brukbara».

Inom några få år lyckades m r Dana genom sin outtröttliga em 
tusiasm  och praktiska förmåga att få sitt museum under tak och i 
full verksamhet. Han hade därvid till sina hjälpare lyckats för
värva några av spetsarna inom stadens industri och affärsvärld, 
och från  denna krets har lämnats honom medel till en ståtlig bygg- 
nad, årsavgiftens täckande, ävenså utställningsföremål.

Newark är, —■ som inte alla veta — en betydande fabriks- och 
handelsstad, produktionscentrum  för vissa betydande artiklar, läder
varor, keram iska artiklar, vävnader, finare instrument, bijouterier 
o. s. v. För 25 år sedan utgjordes Newarks arbetarebefolkning till 
nära  70 % av emigranter, mestadels tillhörande den slavo-latinska 
invandringsböljan kring sekelskiftet: ryssar, polacker, ungrare, tjec
ker, italienare; även Kina och Japan voro representerade i detta 
»New Jerseys Babylon». Denna heterogena samling m änniskor stod 
i det hela på ett lågt civilisationsplan, de levde som proletärer i 
små grupper och hade föga eller ingen vetskap om det samhälle 
eller den produktion, däri de medverkade. Men de voro ännu bärare  
av flera ytterst egenartade kulturer, vilka hos en följande am erika
niserad generation med all sannolikhet skulle försvinna, åtm instone 
till det yttre.

Mr D ana’s uppm ärksam het har varit riktad på båda dessa för
hållanden; han har därför sökt nå m änniskorna genom sitt museum 
och bibringa dem en överblick över deras samhälle, dess arbetsliv 
och befolkningens ännu så egenartade levnadsvanor.

Han har därvid i lika hög grad inriktat sig på att locka de äldre 
att fortsätta sin uppfostran som på att ge impulser och vetande 
åt den uppväxande ungdomen. Efter den enkla grundsatsen: »lär 
känna den trak t och de möjligheter du har omkring dig, skaffa dig 
sedan kunskap om det som ligger längre bort», har han år efter å r  
med klart och fyndigt anordnade utställningar visat m änniskorna 
i Newarks proletärkvarter, vilken intressant värld de leva och verka i. 
Han har låtit dem se den geologiska grund som de bygga på, låtit 
dem följa indianernas vanor och kamp mot de vita erövrarna,
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åskådliggjort denna första puritanska befolknings hårda tillvaro. 
Han har styrkt alla dessa invandrade främ lingars självaktning genom 
att på s. k. Homelands Exhibitions fram visa deras hemlands seder 
och existensformer som något, vilket även i deras nya förhållanden 
ä r värt att bevaras och uppm ärksamm as.

Han har hedrat Newarks industrier med att utställa dess produkter 
med samma omsorg som m an exponerar dyrbara konstverk. För 
alla dessa människor, vars arbetsdag förflyter vid en enda pro- 
duktionsdetalj i en enda fabrik eller i en trång bostad har han gång 
efter annan i konkreta föremål brett ut översikter över hur varje 
industri fungerar, visat dess produkter i olika tillverkningsstadier, 
dess råvaruanskaffning, deras m arknadsvägar. Han har i fattig
kvarteren t. o. m. sökt upp gamla hantverkare och för ett yngre helt 
industrialiserat släkte visat, hur ullen spinnes på slända, hur en 
kruka drejas eller hur en japanes bereder sina lackarbeten.

Man har också lagt ned stora mödor och stora kostnader på att 
tillföra publiken kulturella intryck från  det m oderna Europa (t. ex. 
genom Deutsche W erkbunds stora utställning 1912), liksom man vid 
tillfällen, då vissa föga kända länder trä tt i förgrunden för tids- 
medvetandet, sökt genom översiktliga expositioner av bilder, kart- 
modeller, natur- och konstprodukter läm na en konkret och levande 
fram ställning därom. Detta var t. ex. fallet vid Staternas konflikt 
med Columbia 1918, då Newarks museum genom en mycket upp
m ärksam m ad utställning lyckades väcka så stort sympatiskt in
tresse för detta land och dess befolkning, att opinionen för en fredlig 
avspänning därav kännbart lär ha påverkats i U. S. A.

Då det för museet gällt att i konkurrens med biografer, missions
hus och danslokaler vinna en djupt obildad befolknings intresse, 
ha mycket stora fordringar ställts på dessa utställningars förmåga 
att roa.

Att m r Dana’s förmåga som arrangör och psykolog därvid visat 
sig fullt värdig hans idealistiska verksamhetslust, röjes tydligt av 
de (även för am erikanska förhållanden) mycket höga besökssiff
rorna från dessa utställningar. Statistiken därifrån visar, att siffror 
på 50 upp till 100 000 besökare under en två m ånaders utställning 
ej är o sällsynta.
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Barnuppiostrande verksamhet.

Museet utför ett mycket stort arbete enbart för det unga släktets 
fostran och utbildning. Man följer här liknande principer som i de 
s. k. barnm useerna och Childrens Museum Clubs på andra håll, dock 
med den skillnaden, att m r Dana’s praktiska och universella lägg
ning åsatt arbetsmetoden sin personliga prägel. Inriktningen är så
lunda ej speciellt estetisk utan åskådligt allmänbildande.

Verksamheten är koncentrerad till en ungdomsklubb. Självstän
diga studier i samlingarna omväxla där med visningar, teckning, 
lekar, tekniska övningar. Tävlingar utlysas vid terminens slut, var
efter resultaten uppvisas på utställningen.

För den åskådliga undervisningen vid skolorna i staden (och 
staten New Jersey) arbetar museet genom en praktiskt ordnad u t
låning av modeller och utställningsföremål i original. Denna verk
samhet har vuxit ut till stora m ått och skötes genom en särskild 
byrå vid museet, vilken disponerar mycket stora samlingar av vis- 
ningsföremål med skyddande emballage; för distributionen begagnas 
en täckt paketvagn lik den de stora varuhusen bruka. Listan på 
utlåningsförem ålen upptar mycket skiftande rubriker: japanska 
dräkt-dockor, uppstoppade fåglar, modell av ett schweiziskt chålet, 
av en riddarborg, eskimåhydda, mineralier, fjärilar, kaffebuskens 
frukter i olika stadier, stålproduktion, grafiska redskap och prov
tryck, fysikaliska apparater, textila arbeten o. s. v.

Detta är med andra ord vad vi kalla ett skolmuseum, som fått 
hjul under sig och reser frän skola till skola.

Anordningarna inom Newark-museet röja stor fyndighet, peda
gogisk omtanke och noggrant genomförd organisation. Genom att 
utställa allt under glas och i möjligaste m ån undvika skiljoväggar 
i våningarna kan vaktpersonalen inskränkas till ett m inimum och 
publiken lämnas att fritt röra sig inom hela museet. Med detta 
system följer givetvis stora ekonomiska och kanske även moraliska 
fördelar — publiken uppfostras till självkontroll — men samtidigt 
avstår museet från så betydande värden som lugna bakgrunder och 
den m era omedelbara åskådlighet, som föremål utan glasskydd 
erbjuda.

Museet ligger i Newarks bank- och affärscentrum, m itt i det 
praktiska liv, som det tagit till sin uppgift att tjäna och förädla.
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Några museer i Massachusetts.
Den resa som jag under en veckas tid i början av mars gjorde 

till Boston och Worchester, Mass., gav mig tillfälle att på nära håll 
få en glimt av Nya England-kulturens museala skapelser. På en 
europé — särskilt efter en tids New Yorks-vistelse — verkar bekant
skapen med denna kultur mycket angenäm. Utvecklad (och redan 
något stelnad) i gamla engelska traditioner verkar den på oss lika 
begriplig och hum an som den typiska nyamerikanism en förefaller 
svårfattlig, mekaniserad, kvantitetsbetonad. E 11 i New Englands- 
kretsar starkt utbredd (ofta starkt tendensiös) kulturkonservatism 
antyder emellertid att dessa förnäm a traditioner ej blott befinna 
sig på förkalkningsstadiet utan också äro starkt hotade av ny
amerikanismen, vilken följt i den storindustriella framryckningens 
spår. Det hade varit av utomordentligt stort intresse att komma i 
tillfälle att djupare få studera brytningarna mellan nytt och gam
malt, särskilt i museiväsendet. Så vitt jag kunde iaktta, ske tidens 
andliga brytningar ingenstädes i staterna under så extrema former 
som här.

Jag vill emellertid i det följande redogöra för mina intryck bl. a. 
från två framstående, inbördes mycket divergerande museers verk
samhet: konstmuseerna i Boston och W orchester.

Boston.
Cambridge.

Under mitt studieuppehåll i Massachusetts bodde jag tack vare 
dr Leechs vänlighet som gäst i en av de akademiska klubbarna, 
den trevliga och traditionsrika Colonial Club vid Harvard, Cam
bridge utanför Boston. Med dess på en gång kultiverade och an
språkslösa komfort hade detta hem för akadem iker ett alltigenom 
anglosaxiskt tycke. För den, som några veckor levat i New Yorks 
larmande och bensinstinkande storstadsatmosfär, var det dubbelt 
vilsamt, att i det lilla akademiska samhället möta en nordisk m ars
vinter med tystnad och ren snö.

Fogg Art Museum.
Inom Harvard-universitetets område ligger det nyss invigda Fogg 

Art Museum. Dess byggnad ansluter sig i ytterarkitekturen förnäm t 
till universitetshusens stränga tegelarkitektur. Invändigt omsluta
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dess fyra längor en glastäckt gård, vars fasader med arkader u t
form ats i spansk renässanshållning. De olika våningsplanen äro 
klara, rum m en måttligt stora, enkelt inredda med putsade väggar 
och i några fall spända med linneväv och sidendamast. Belys
ningen anordnad med sidoljus i de två undre våningarna, överljus 
i tak våningen. Tyngre skulpturer ha placerats i bottenvåningen, den 
värdefulla tavelsamlingen en trappa upp. Två trappor upp ligga 
studiesalar och atelierer.

I m useivåningarna ha rummen direkt förbindelse med varandra. 
De mot gården öppna arkadgångarna tjänstgöra som förbindande 
korridorer mellan de olika våningarnas lokaliteter.

Konstverken äro spatiöst och känsligt placerade. Arkitektur och 
museianordningen göra ett klart och harm oniskt intryck, väl av
passade som de äro för en förnäm  studiesamling.

Boston Museum of Fine Arts.

Det stora konstmuseet i Boston har under sin nu mer än halv
sekellånga tillvaro skaffat sig anseende som en av de främ sta in
stitutioner i sitt slag inte blott i U. S. A. utan i hela den civiliserade 
världen. Denna berömmelse grundar sig på såväl dess samlingar 
som på dess vetenskapliga verksamhet och dess museala an 
ordningar.

Dess stora byggnadskomplex, relativt nyss uppfört i en enhetlig 
klassicerande arkitektur, är fritt beläget inom ett parkom råde långt 
utanför stadens af färskvarter. Det torde vara få museer i världen, 
som uppförts efter så ingående experiment med material, belysning 
och övriga anordningar. Man hade därvid ej blott tillgodogjort sig 
de teoretiskt begrundade erfarenheterna från tyska museianlägg- 
ningar vid sekelslutet. Man hade på platsen uppfört en särskild 
experimentbyggnad, där varje mera problematiskt rum  i den bli
vande anläggningen utprövades i avseende på belysning, volyms- 
och m åttförhållanden. Planen för det hela grundad på flygel- och 
gårdssystem, varför den på grund av samlingarnas stora utrymmes- 
behov kommit att bredas över en betydande areal och dessutom i 
vissa partier synnerligen komplicerad. Det senare förhållandet torde 
få anses utgöra anläggningens väsentliga svaghet. Man har sökt 
upphjälpa detta genom att på fiera ställen i byggnaden utplacera
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våningsplaner med vägvisare; det oaktat föreföll det i vissa partier 
svårt att snabbt orientera sig.

I det stora hela måste m an dock erkänna att detta väldiga bygg
nads- och installeringsproblem fått en synnerligen skicklig och för
näm  lösning.

Samlingarnas mest berömda verk finnas inom avdelningarna 
Egypten, Ostasien och Fransk m ålarkonst 1800-talet. De faraoniska 
skulpturer från Gamla rikets tid, vilka tillförts museet genom av- 
delningsföreståndarens, den frejdade arkeologen Reisners, utgräv
ningar, höra i flera fall till de yppersta konstverk — som fått lämna 
Egypten.

I den utomordentliga kinesiska samlingen, av vilken blott en del 
åt gången kan hållas utställd, ingår stora delar av den bekanta 
Fenollosa collection.17 Avdelningen F ranskt 1800-talsmåleri är långt 
ifrån så representativ som t. ex. Chicago Art Institutes motsvarande 
galleri (om i detta inräknas Ry erson collection), men äger dock en 
grupp av ojämförligt intresse i sin stora, redan under konstnärens 
livstid förvärvade samling m ålningar och teckningar av J. F. Millet. 
Tillsammans med dessa världsberömda samlingar äger Boston - 
museet rika och betydande samlingar av europeiskt måleri och 
konsthantverk, liksom det förfogar över stort bibliotek och foto
grafisamling.

Programmet i museets samlarverksam het behärskas av ett u t
präglat historiskt intresse, intresset för moderna kulturföreteelser 
fram träder däremot obetydligt. Som i de flesta europeiska museer 
är arbetet inom institutionen därför väsentligen inriktat på konser
vering, uppställningsanordningar, forskning och en vetenskaplig före- 
läsningsverksamhet, som i hög grad vänder sig till stadens akade
miska kretsar.

Det populära konstbildning sarbetet inom detta stora fackmuseum 
intar däremot en förhållandevis mindre fram trädande plats; insti
tutionen betraktas i detta avseende som mera lärdom saristokratisk 
och konservativ än andra stora amerikanska museer, som äro satta 
att verka i en långt naivare kulturmiljö.

Dess Educational W ork  är dock inte så obetydligt att jag här skulle 
ha rätt att förbigå det i tysthet.

17 En annan betydande del av Fenollosa-samlingen finnes nu i Freer-museet, 
Washington, D. C.

12
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Det aktiva konstbildningsarbetet där ledes av en studierektor, mr 
Henry Hunt Clark, som samtidigt är föreståndare för den i museets 
omedelbara närhet belägna Boston Art School, en rent facklig an 
stalt. Han har för några fä år sedan efterträtt m r Huger Elliot, 
som num era är Metropolitan-museets director o f educationcd work. 
Enligt vad m r Clark meddelade mig, har verksamheten till metod 
och om fattning föga förändrats sedan m r Elliots tid. Föreståndaren 
ägnar huvudparten av sin tid åt arbetet i Boston Art School; inom 
museet sköter han, utom själva ledningen av konstbildnings tjänsten 
— blott en detalj däruti: föreläsningsserier i principerna för konst
uppfattning (art appreciation). Att döma av det föredrag, jag fick 
nöjet avhöra i en sådan serie begagnar m r Clark härvid en strängt 
form analytisk metod. Framställningen satte ganska stora krav på 
åhörarnas förmåga till konstnärlig abstraktion. Auditoriet, som be
stod av en del lärare från stadens läroverk, samt elever från  Boston 
Art School, voro emellertid vana tecknare och förtrogna med prin 
ciperna för bildkomposition.

De löpande detaljerna i arbetet utföras av en ung dam med 
konsthistorisk universitetshildning och stor allmänbildning, miss 
M argaret L. Wheeler, biträdd av två assistenter.

Verksamheten i museet inskränker sig till vägledning för skol
klassbesök, vilka på läsrummet förberedas med ljusbilder av ledarin- 
nan. Även s. k. storyhours förekomma. Varje lördag reserveras för 
frivilliga teckningsklasser, som rita, måla och studera i samlingarna.

Två dagar i veckan visas museet under sakkunnig ledning (fritt) 
för allmänheten. Subskriberade kurser anordnas för klubbar, för
eningar och andra grupper, som så önska.

Till vissa skolor ha i samarbete med avdelningen Visual Education 
of Boston School Department kringsänts en låneutställning av egyp
tiska föremål.

I m ån av tillgång till tid söker miss Wheeler i sin verksamhet 
också kontakt med de praktiska yrkenas folk. Samarbete med vissa 
industrier har sedan några år etablerats. Boston, en av de minst 
industrialiserade storstäderna i U. S. A., äger dock betydande textil
fabriker. Vissa positiva resultat ha redan vunnits ur samarbetet 
med dessa.

För de stora varuhusens personal ha särskilda kurser ordnats. 
Boston äger nämligen mycket hög smaknivå. Betecknande för affärs-
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ledningens strävanden att stimulera publikens estetiska intresse är, 
att de ej sällan anordna stora utställningar av konst och konst
industri. Under de dagar jag uppehöll mig i staden såg jag annon
seras, att till det största av varuhusen hade överflyttats så gott som 
hela Salon d’Automn från Paris. — Ledningen i dessa magasin 
låta liksom de förnäm sta varuhusen i New York sina försäljare 
inom vissa avdelningar och sina dekoratörer under arbetstid genom
gå särskilt anordnade smakbildningskurser i museet.18

Boston-museet har för övrigt ej upptagit någon annan allmän 
propagandaverksamhet på sitt program  än utlåning av ljusbilder och 
kringsändande till skolorna av illustrerade plakat, belysande stil
arter och tekniska förfaranden i konsten. Denna senare slags publi
citet inleddes på sin tid av m r Elliot och fick under några år en stor 
omfattning men för numera en tynande tillvaro.

Bortsett från vissa samlingars kataloger, som f. n. saknas eller 
förekomma i provisoriska upplagor, står Boston-inuseets publicitet 
rörande sina egna samlingar på ett mycket högt plan. De speciella 
vägledningarna äro förträffligt skrivna och väl tryckta. Reproduk- 
tionsförsäljningen bjuder på ett rikt urval av omsorgsfullt utförda 
fotos och ljustryckta vykort. Museet har emellertid ingen egen foto
graf anställd utan låter som vårt Nationalmuseum en firma i 
staden ombesörja behövlig plåttagning och kopiering.

Museet hålles ej öppet om kvällarna annat än för vissa bildnings- 
föreningar och efter särskild överenskommelse. M åndagar hålles 
det stängt; detta i motsats till flera andra am erikanska museer, t. ex. 
Metropolitan, som är öppet veckan igenom.

Childrens Art Center, Boston.

Halvdolt bakom ett trädgårdsplank inne i Bostons arbetarkvarter 
finnes en liten vacker paviljong med en loggia. Det är Childrens 
Art Center, ett barnmuseum, som bedriver små utställningar och 
ta r  emot intresserade småttingar ungefär som barnavdelningen på  
ett m odernt folkbibliotek. Bilderböcker, planschverk, ritbord stå  
där till fritt begagnande. En älskvärd dam står för det hela.

18 Ett av New Yorks största varuhus, Tayler & Simmons, anordna sedan fem år 
tillbaka regelbundet varje vår en stor utställning av konstindustri, varannan gång 
amerikansk, varannan europeisk. Denna verksamhet ledes av en konstnärligt 
faekbildad person, miss Virginia Hamill.
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Worchester Art Museum.

Några mil norr om Boston ligger Worchester, en halvstor indu
stristad. Befolkningen utgöres till betydande del av skandinaver, 
inte minst svenskar. Man upplyste mig på platsen om att över 
100 000 personer födda i Sverige eller av svenska föräldrar voro 
anställda i Worchesters fabriker. Man berättade mig också, att sta
dens mest inflytelserika affärsm an, m r Jeppson, var av svensk börd.

Det allvarliga kustlandskapet med dess kullriga klippor, m yrar 
och barrskogsvuxna m oar påminde f. ö. ganska starkt om nord
skandinavisk natur, inte minst en dag med yrande snöstorm som 
den, då jag besökte trakten.

I staden finnes sedan fyrtio år tillbaka ett konstmuseum. Det är 
ej synnerligen stort; byggnaden har i sitt pretentiösa yttre och 
m indre praktiska interiör mycket av de fel, som vidlåder mindre 
museer från  80- och 90-talen. Denna institution har på senare tid i 
am erikanska kulturhistorien fått en speciell nimbus av personlig 
radikalism  kring sin energiska verksamhet. Samlingarna ha danats 
efter de amerikanska konstmuseernas gängse program : amerikansk 
konst, äldre europeisk konst och konsthantverk, däribland också 
vapen, ostasiatiska föremål, bibliotek och fotografiskt arkiv. De 
äro rätt små, dessa samlingar, men sällsynt väl valda. Varje av
delning innehåller någon eller några verkliga kapitalsaker. I de u r
sprungligen ändamålsenliga rummen har den nuvarande museiled
ningen med enkla medel lyckats åstadkomma en tillfredsställande, 
delvis mycket god uppställning.

Ledare för institutionen är sedan ett par år tillbaka m r George 
W illiam Eggers, en av de mest entusiastiska och radikalt betonade 
personer i den amerikanska museivärlden. Tidigare har han gjort 
sig känd som direktör för Denvers museum och för Chicago Art 
lnstitu te’s educational mork.

Museet står i en levande kontakt med befolkningen i Worchester. 
Dess utställningar äro livligt besökta, om söndagarna är det ofta 
till trängsel fyllt.

Det aktiva kontsbildningsarbetet bedrives dels av museet ensamt 
(museets barnklubbs lördagsklasser och aftonkurser), dels i sam 
arbete med skolorna. Form erna för samvaron mellan studieledare 
och elever bli i de relativt små klasserna mera oformella och intima
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än vad fallet är i ett större museum. Museistudiernas allmänna in 
riktning är här mindre kulturhistorisk och mera artistiskt skapande 
och smakbildande än på andra amerikanska museer jag sett. Speci
ella kurser förbundna med demonstrationer i samlingarna anordnas 
emellertid också i konstens historia.

I barnklassernas arbete läggs särskild vikt vid att utveckla de 
ungas personliga intresse och skapande krafter.

Metoden lämpas så känsligt som möjligt efter varje barns ålder 
och mognad.

De yngsta få syssla med kindergarten-lekar: lägga bildpuzzle, 
klippa ut pappersdockor, fläta korgar av brokigt papper etc. D är
emellan få de besöka samlingarna och höra någon lämplig tavla 
förklaras.

De äldre barnen få undervisning i bruket av färg och penslar, 
enklare dekorativa uppgifter och få lära sig teckna efter naturform er 
och konstföremål. Då det gäller att tillföra barnen nya intryck, går 
m an mycket försiktigt tillväga och visar dem mera komplicerade 
hantverk blott i den m ån deras uppfattning utvecklas. Under en 
hel termin kunna de därför få syssla t. ex. med primitiv konst, och 
deras egna uppgifter rättas efter de formella problem, som de där
vid satt sig in i. I samband med den konstepok eller den stil, de 
syssla med, få de också skriva samm an dram atiska pjäser, som de 
själva utföra med m arionetter eller papper skostymer efter egen upp
finning och i eget utförande. Till dessa föreställningar, som bruka 
vara mycket omtyckta, inbjudas barnens fam iljer och vänner. På 
det högre stadiet studera flickorna vävnad, brodering och andra 
textila slöjder. Pojkarna ägna sig åt grafiska övningar på trästock 
och linoleumplatta, boktryck och enklare keram iska uppgifter. Samt
liga elever få dessutom arbeta med rumsinredning. Läraren brukar 
därvid bestämma upgiftens praktiska art, rummets m ått och färg
bas. Eleverna få göra förstudier i museets samlingar och plansch
verk och helt på egen hand utarbeta plan och detaljerad perspektiv
teckning i färger av det fullt inredda och möblerade rummet.

För en svensk besökare var det mycket fägnesamt att av ledarin- 
nan, miss Lucie Towers, få höra att av alla de hundratals arbetar
barn, som togo del i denna undervisning, voro de svenska eller de 
av svenska föräldrar födda barnen bland de mest begåvade, vilket 
också framgick av namnen på listorna över tävlingsresultaten.
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Mr Eggers, som från  personliga besök i vårt land känner väl 
till svensk konst, framhöll också betydelsen av att dessa barn  av 
svenskt ursprung få behålla en konstnärlig förbindelse med vårt 
folks andliga väsen och kulturutveckling. Det är också hans avsikt 
att söka åstadkomma ett betydande svenskt inslag i museets sam 
lingar. Man får hoppas att denna hans goda plan skall vinna verk
sam t stöd på båda sidor om Atlanten.

E fter min återkomst till New York andra veckan i mars, å ter
upptog jag mina studier i där var ande museer. Samtidigt hade jag 
tillfälle att besöka några av de förnäm sta privata konstsam lingarna: 
Frick Collection, m r Havemaier’s, m r Henry Goldman’s, m r Leh- 
m am rs, m r Bache’s, m r N. Pierpont Morgan’s, m r Mackev’s och 
professor Simkovic’s samlingar, vilka var och en innehöllo utom or
dentliga prov på europeisk och asiatisk konst.

I Boston hade jag haft tillfälle att ägna ett par soliga förm iddags
tim m ar åt The Isabella Garcleners Art Collection, denna på stora 
konstverk så rika samling, där Zorn så ofta gästade under sina 
Amerikabesök. Dess skaparinna, mrs Gardener, för oss svenskar 
mest bekant genom Zorns porträttetsning av henne, är num era död 
sedan flera år och hela huset med dess utomordentliga konstskatter 
har blivit offenligt museum.

Under senare hälften av mars avslutade jag mina resor på kon
tinenten med en färd till W ashington och Filadelfia.

Washington.
W ashington erbjuder för en europeisk museiman ej på långt när 

så mycket av intresse som New York och Boston. Med de enskilda 
staternas genomförda självhushåll, inte minst på det kulturella om
rådet, har unionens huvudstad, som ju väsentligen är ett politiskt 
och adm inistrativt centrum, ej kunnat till sig binda de kulturinstitu
tioner, som i varje fack uttrycka hela kontinentens prestationsför
måga, om ock kongressbiblioteket är den största och mest repre
sentativa boksamlingen i Staterna.

The National Museum  utgör en del av The Smithsonian Institution 
— högkvarteret för U. S. A. vetenskapliga forskning — och är sam 
tidigt det enda hela unionen tillhörande museet. Som skapelse är
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National Museum mycket typiskt för vissa sidor i (äldre) ameri
kanskt museiväsen.

Utan att vara något verkligt am erikanskt centralmusemn inne
sluter det vissa föremål av enastående värde för hela nationen.

I ett avseende är dock W ashington ett verkligt centrum för den 
amerikanska museivärlden. Betecknande är att detta centrum ej 
är av statslig natur utan lika privat som dessa museer till alla deras 
ekonomiska och juridiska förhållanden. Jag syftar här på The 
American Association of Museum, vars säte är förlagt till » The 
Smithsonian». Att denna fria samm anslutning om fattar museer 
av alla typer, bör särskilt fram hållas, då det innebär ett uttryck för 
det starka medvetandet av museet som enhetlig kulturinstitution, 
vilket de amerikanska fackm ännen under museitankens mer än 
hundraåriga utveckling där kunnat bevara.

Mitt ärende i W ashington gällde främ st att söka personlig kon
takt med och inhäm ta närm are kännedom om detta förbunds verk
samhet. Vid m itt besök hos dess direktör, dr Laurence Vail Cole
man, möttes jag av samma kollegiala älskvärdhet, som kommit 
mig till del vid de flesta museer, jag gästat därute. Med stort till
mötesgående lämnade han mig alla nödiga upplysningar och be
redde 111ig att genom inträde i förbundet tillfälle att för fram tiden 
följa dess verksamhet.

Förbundet utgör en facklig intressesammanslutning av ungefär 
samma karaktär som Skandinaviska Museumsförbundet för en viss 
del av det museala arbetsfältet. Förbundets by ra är en upplysnings- 
central av så konsekvent genomförd organisation att jag i vårt land 
blott sett dess motstycke i Svenska stadsförbundets Stockholms
kontor. Tack vare denna förträffliga organisation kunde byråns 
omfattande expeditionsarbete handläggas av en liten personal.

Förbundet är dock — genom talrika medlemsavgifter och stöd från 
en Carnegiefond — baserat på en synnerligen god ekonomi.

Förbundets publicistiska verksamhet koncentrerar sig dels på att 
hålla medlemmarna à jour med allt som händer i museivärlden, 
närm ast den amerikanska men även i Europas, dels att samla, syste
matisera och utgiva all den erfarenhet, som gjorts på det museala 
arbetsfältet.

I detta syfte utger det utom sina Proceedings, två periodiska publi
kationer: Museum News och Museum W ork, samt böcker i museologi
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Av de senare förtjäna fram hållas dr Colemans egen nyttiga »Hand
book of Small Museums» och förteckningar över tryckt museums- 
litteratur.

E tt stort för hela det internationella museiväsendet betydelsefullt 
verk är f. n. under utarbetande: en till fullständighet syftande litte
raturförteckning över alla vetenskapliga tryck om museer.

The Association of American Museums står i regelbunden förbin
delse med Nationernas förbunds byrå för intellektuellt samarbete i 
Paris. F. n. är dr Goleman sysselsatt med att i de panam erikanska 
strävandenas intresse söka förmå Syd-Amerikas museer att ansluta 
sig till Associationen.

Tlie National Museum.
En hel park av moderna krigsmaskiner välkomna besökaren i 

den till trängsel fyllda kupolhallen i detta museum, helgat åt en 
ännu heterogen nations minnen och konst och åt en halv världsdels 
geologi, döda och levande Fauna. Den monumentala byggnaden är 
föga m indre än Nordiska museets och ännu blott en början till ett 
gigantiskt komplex.

Dess interiör lider av samma ödsliga och stela utställningsförhål- 
landen som varje museum, vilket ej byggts »inifrån och ut». M. a. o. 
saknar lugna väggytor och slutna rum, känsligt avpassade efter olika 
samlingars skala och ljusbehov.

Konstsamlingen består ännu väsentligen av ett tavelgalleri; vid 
vars skapande övervägande nationella ämneshänsyn synas ha gjort 
sig gällande. Att få en rättvis uppfattning om dess konstnärliga 
värde var vid tiden för mitt besök synnerligen svårt, då tavlorna 
trängts ihop i allt för små utrymmen för att bereda plats för en 
gästutställning av modernt engelskt måleri, anordnad av vår lands- 
m anninna den bekanta konstvännen miss Hilda Pearson från  
London.

Skolvisningar i samlingarna anordnades av museets tjänstem än; 
det pedagogiska museumsarbete som i övrigt förekom, skiljde sig 
ej i näm nvärd grad från vad som förekom i andra museer.

Freer Art Gallery.
I W ashington finnas två verkligt betydande konstmuseer, Freer 

Art Galleri) och The Corcoran Gallery.
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Freer Gallery of Art, Washington D. C. — Exteriör.

Freer-museet tillhör genom en särskild donation »The Sm ith
sonian». Det är till form ocli innehåll lika definitivt som The Na
tional Gallery's till sammansättningen är flytande och allomfattande. 
I stort sett utgör det en avslutad samling.

Så som den låga monumentalbyggnaden ligger i »The Sm ith
sonian» park verkar den redan utåt genom sina massiva m urar och 
slutna klassiska former ett väl skyddat skatthus för sällsynta kon
stens mästerverk. Dess förnäm sta ägodelar bestå av ostasiatisk konst 
och en vald samling m ålningar, grafik och en hel rumsinredning 
av den ryktbaraste av amerikafödda konstnärer, James McNeill 
Whistler.

Byggnaden står både som museal problemlösning och monumen- 
talarkitektur i en mycket hög klass, fullt jäm förligt med det bästa 
moderna som i detta fack presterats i Europa.

Grundplanen är en kvadrat av (lika höga) längor, omslutande 
en (planterad) gård. Museets olika huvudfunktioner ha förlagts till 
var sin våning: samlingarnas utställande i huvud våningen, m aga
sinering, konservering och vetenskaplig bearbetning till souterrainen,
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där också rum  beretts för administration, föreläsningar och indi
viduella studier.

Interiören äger en mycket strängt monumental hållning. E ntré
hallen, dit några breda steg för upp från yttertrappans plan, är det 
enda rum  med mera rik arkitektur.

Freer Art Gallery, Washington: överljussal för 
kinesisk konstslöjd.

Utställningsrummen (med takljus) äro av skiftande form och 
rytm iskt samordnade. De ha stengolv (polerad granitm assa). Ljusa 
väggtoner (målade på uppklistrad väv kantade av tunna guldlister, 
m örka fotpaneler) dominera färgintrycket. Föremålen ha utplacerats 
med en gleshet, som ibland synes mig gå väl långt. Vissa rum  verka 
också, uppriktigt sagt, med sin blekt blygrå väggton rätt tråkiga 
som interiörer.

M onteranordningarna äro mönstergilla (för ett m useum , som så 
hava k a n ) : spegelglasmontrer19 och jakaranda-piedestaler.

19 Man fann vid installeringen på att i vinklarna sammanfoga vitrinernas glas
skivor ej, som dittills brukats med bronsskenor utan med aluminiumkitt (berett 
av aluminiumpulver oeh fisklim). Man försäkrar sig därigenom om större fri 
glasyta. Metoden har vunnit stor efterföljd.



Bordmontrer äga höj- och sänkbara vitriner, varigenom m an slip 
per de sidospringor, som vanliga bordmontrers öppningsanordningar 
medföra; de äro även så gott som absolut damm täta, vilket i hög 
grad behövs i de amerikanska städernas sotiga och bituminösa atmo
sfär. Allt montage har utförts på museets verkstäder (källarvåningen)

Modern inoiiteninordning. Den helt slutna V i 
trinen kan hissas upp på kuggstänger, dolda i 

bordsbenen.

av skickliga (infödda) amerikanska hantverkare, som ännu uppe
hålla traditioner från tiden före industrialismen.

För de ostasiatiska samlingarnas konservering ocli montage finnes 
en särskild verkstad, ledd av en konstfärdig japan, som därnere rättat 
sin varelse efter sitt lands sed.

Museets princip är att blott utställa en del av samlingarna. Maga- 
sinssamlingarna uppta därför stora utrymmen. Dessa depositions- 
valv äro inrättade för studier med lättfattligt orienteringssystem, 
hygienisk luftväxling och s. k. dagsljuslampor.

Detta exklusiva museum bedriver ingen» mera om fattande p ro
paganda och upplysningsverksamhet. Magasinssamlingarna tagas
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Tavelmagasin i modernt amerikanskt konstmuseum (Freer Art Gallery). Fritt 
flyttbara skärmar av ståltrådsgaller och stålrör.

mest i anspråk av högskolestudenter och resande vetenskapsmän. 1 
hörsalen hållas ofta föredrag, som ansluta sig till samlingarna. Skol- 
besök läm nas sakkunnig ledning. Varje termin anordnas populära 
specialkurser för intresserade på det högre intellektuella planet.

The Corcoran Art Gallery.
I den representativa trakten kring Vita huset ligger W ashingtons 

största konstmuseum, The Corcovan Art Gallery. Vid tidpunkten 
för m itt besök i staden hade det nyss fått en betydande utvidgning 
i den flygel för senator Glerks samling, som den bortgångne dona
torns arvingar bekostat.

Hela museet är till sitt ursprung en donationssamling, och dess 
en smula heterogena sammansättning röjer, att det för sin utveckling 
i ej liten grad haft att tacka tillfälliga gåvor.

Grundsamlingens galleri av nyare måleri har föga av intresse att 
bjuda en europeisk konstvän. För en svensk finnas dock några myc
ket beaktansvärda verk: en här hemma föga känd M idsommardans
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av Hugo Salmson från hans Düsseldorf stiel, den unge Oscar Björks 
mästerverk »Romerska smeder» samt goda porträtt av Zorn.

Den nya flygeln innehåller en samling av mycket stort intresse 
med alldeles förträffliga prov särskilt på nederländskt, engelskt samt 
franskt 1800-talsmåleri. Souterrainvåningens persiska mattsamling 
vill jag även notera.

De museala anordningarna äro välberäknade samt solida och 
smakfulla i detaljerna.

Privatsamlingar.

W ashington är ej i likhet med de stora ekonomiska centra rik 
på märkliga privatsamlingar.

Emellanåt händer, att en av de stora penningfurstarna på grund 
av politiska uppdrag flyttar sitt hem till huvudstaden och därmed 
också placerar sin konstsamling där för en tid. Så är f. n. fallet 
med den nuvarande statssekreteraren Mellon, som genom sin finans
ministerpost fixerats i W ashington. Genom minister Boströms väl
villiga försorg fick jag tillträde till hans exklusiva, synnerligen dyr
bara konstsamling. Helt oväntat återfann jag där två dyrbara m ål
ningar, som nyss gått ur svensk ägo: D urerporträttet från  Ericsberg 
och Rembrandts »Mansporträtt» från  Vanås, vilka på skilda handels
vägar nått samma förvaringsrum.

E tt annat ytterst intressant privatgalleri fick jag också tillfälle 
besöka: Duncan Philips samling av modern fransk konst, i sitt slag 
helt säkert ett av de bästa urval som f. n. existera.

Filadelfia.

På återfärden från  W ashington besökte jag Filadelfia bl. a. för 
att begagna mig av en vänlig inbjudan jag fått att bevista det 
högtidliga öppnandet av stadens stora nya konstmuseum, The Penn
sylvania Museum. Denna invigning var ett evenemang, som med 
intresse länge motsetts i U. S. A:s kulturkretsar.

Två tidigare korta dagsbesök hade endast givit mig ett flyktigt 
intryck av denna för liela Amerikas civilisation så betydande stad; 
mitt egentliga mål hade då varit två konstsamlingar, The Johnson
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Collection (numera offentlig) inne i staden, och ute på Lynnewood 
Hill i dess omgivningar mr Wiedners konstsamling, Amerikas helt 
visst förnäm sta privatgalleri.

Pennsylvania-museet har, som namnet anger, tagit till uppgift att 
vara ett musealt centrum för staten Pennsylvanias kulturm innesvård 
och konstbildning. Programmet för dess verksamhet om fattar f. ö. 
vida förpliktelser av både rent museal och pedagogisk natur; känt 
är också, att m an vid byggnadens anläggning och inrättande gått 
ytterst grundligt tillväga och sökt tillämpa museologiens solidaste 
erfarenheter. Man hade, sades det mig, t. o. m. gjort ett allvarligt 
försök att lösa det dittills outklarade elektriska belysningsproblemet; 
ryktet härom  hade i högre grad än något annat, som väntade oss 
innanför de nya museiportarna, spänt min nyfikenhet.

Invigningsdagen uppenbarade saker av betydande intresse. Men 
ryktet hade här som ofta annars överdrivit. Den organisation och 
de lokaler till ett nytt stort museum, som här överlämnades till fack
publikens granskning, bjödo ej på några epokgörande nyheter. Sna
rare kunde de betecknas som ganska traditionella.

Museianläggningen har måst beakta ur stadsbildssynpunkt mycket 
tacksamm a men för interiörens utformning direkt bindande för
hållanden. I likhet med t. ex. Göteborgs Konstmuseum är det p la
cerat på en höjd i fonden på en lång aveny. Detta läge fordrar stora 
m ått och monumental ytterarkitektur. Därmed är en rätt så bestämd 
förutsättning given utifrån för museets gestaltning.

(Hur ofta har inte detta stadsbildsin tresse satt krokben för de 
klokaste museala uppsåt !)

Det yttre «monumentala uppslaget har också följts i det inre. Till 
stora delar har byggnaden karaktär av en Memorial Hall. Mycket 
utrym m e är liksom i europeiska 1800-talsmuseer offrat på ett trapp
hus och på en kolossalt tilltagen mottagningssal. (Man m ärker att 
det är medborgare i ett samhälle med förnäm  tradition och själv
aktning, som ordnat dessa publika lokaler.)

Utställnings våningarna vittna om stor fackkompetens och mycket 
samvetsgrant experimenterande.

Vad som utställdes var dels en rad förträffligt uppmonterade in 
teriörer från  kolonialtiden jämte ett historiskt porträttgalleri, dels 
en målningssamling som genom upplåning från privata håll hade 
byggts ut till en glänsande festutställning, inneslutande härliga verk
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alltifrån Jan van Eyck, Bonde-Breughel, Rembrandt ned till im- 
pressionisterna och Matisse’s efterföljare.

Förbindelserna mellan rumm en i den med m ittparti och fyra 
flyglar uppförda byggnaden voro m åhända ej tillfredsställande; 
omöjligt var ock att döma därom  en dag, då rumm en voro till 
trängsel fyllda.

Av de museitekniska detaljerna voro, som jag väntat och hoppats, 
takanordningarna för elektrisk belysning den mest anm ärknings
värda. Den konstruktion m an här utexperim enterat bestod i ljus- 
ram per inlagda i mattglaslådor, inkomponerade i kanten av gips
takens nedsänkta m ittpartier. Dessa sutto ganska nära väggarna 
och lämnade en rä tt jäm n belysning tack vare de konkava speglar, 
som inlagts snett bakom de andra speglarna. Så tillvida var pro
blemet dock ej löst, som ljuset från dessa vanliga m etalltrådslampor 
ej som solskenet äger förmåga att låta färgernas naturliga toner 
fram träda.

En av de sista dagarna efter återkomsten till New York använde 
jag till att komplettera min uppgifter om det amerikanska musei
väsendets organisation. Jag gjorde då besök bl. a. i Library Bureau, 
ett stort affärsföretag, som försäljer biblioteks- och museumsmöbler 
i standardtyper, och på The International Institute of Education.

Min studieplan var härm ed slutförd, och jag lämnade New York 
den 28 mars med Bremerångaren »Berlin», debarkerade i Cher
bourg och fortsatte över Paris för att på hemvägen stanna i Bryssel 
några dagar. Det därvarande Musée du Cinquantenaire är nämligen 
det enda större museum i Europa, som utbildat ett aktivt konst- 
bildningsarbete efter amerikanska förebilder. På dess intressanta 
verksamhet har jag emellertid ej anledning att här närm are ingå.

Dalarö den 14 juli 1928.

Sixten Strömbom.
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