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Den genomgripande ombyggnad av Nationalmuseum, som på
börjades under 1929, har under hela det tilländalupna året fortsatt. 
Den har i stor utsträckning satt sin prägel på arbetet inom museet
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genom de omfattande omflyttningar av det dyrbara materialet, som 
den nödvändiggjort. Tyvärr ha utställningsmöjligheterna av museets 
sam lingar under året härigenom betydligt reducerats, vilket är så 
m ycket mera att beklaga som museets partiella, nödtvungna av
stängning till tiden sammanföll med den stora Stockholm sutställ
ningen.

Ännu när detta skrives äro ej de sista detaljerna av ombygg
nadsarbetet och samlingarnas nyinstallering färdiga, varför jag läm p
ligen låter till kommande årsberättelse anstå med en översikt av 
de genom ombyggnaden vunna resultaten.

Även i övrigt har 1930 varit ett för Nationalmuseum betydelse
fullt år. Främ st tänker jag härvidlag på den utomordentligt be
tydande samling av ostasiatisk konst, i första rum m et kinesiska 
m ålningar och skulpturer, som intendenten för skulptur- och m åleri
samlingen, professor Osvald Siren, hemförde från sin senaste forsk
nings- och inköpsresa till Kina och Japan. Förvärvandet av dessa 
samlingar, för vilka närm are redogöres i det följande, hade, som 
jag redan i m in föregående årsberättelse hade tillfälle att omtala, 
möjliggjorts genom den utomordentligt frikostiga gåvan på 25 000 
kronor av dr Emil Hultmark, till vilken sedan kom mit Mr J. P. 
Seeburgs från Chicago donation på omkring 18 000 kronor för för
värv av kinesiska målningar samt 5 000 kronor från Föreningen 
Nationalmusei Vänner och 5 000 kronor från Styrelsen för Svensk- 
Japanska Sällskapet, de sistnämnda medlen med villkor att de 
skulle få användas uteslutande för inköp av japanska skulpturer.

Vår huvudstad ägde redan tidigare arkeologiska samlingar från 
det kinesiska kulturom rådet av stor betydenhet. Genom National
musei nu gjorda förvärv, som till övervägande del tillkom m it med 
anlitande av gåvomedel, har skapats en av de märkligaste samlingar 
i Europa av denna östasiatiska konst, som under skilda epoker 
betytt så mycket för västerlandets kultur.

Tyvärr bereda dessa samlingars inordnande i museets hårt anli
tade utrym m en för närvarande stora svårigheter, en lösning på 
dessa svårigheter kan först uppnås i och med konstmuseets efter
längtade besittningstagande av Nationalmuseibyggnadens botten
våning.

Föreningen Nationalmusei Vänner, som i år kan fira sitt tjugo- 
årsjubileum, utgör alltjämt en av stödjepelarna i museets verksam 
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het, och detta ej blott m ateriellt genom de rika tillskott till museets 
skatter, som Föreningen läm nat, utan även ideellt, genom de band, 
som Föreningen knyter mellan samlarvärlden och Nationalmuseum. 
Bland Föreningens gåvor under året m ärka vi Niccolo Rondinellis 
stora målning Madonna med S. Andreas och S. Lorenzo och den 
magnifika franska sekretären, signerad Jean René Nadal, som för
värvats med bidrag av Thyra och Axel Rydén j:r. Därjämte ha 
genom Föreningen disponent I. Hellberg överlämnat ett manspor- 
trätt av Giovanni Battista Moroni, direktör Thorsten Laurin en sam
ling modern grafik och förste rådm an Richard H ultm ark ett antal 
synnerligen förnämliga föremål av äldre kinesisk keram ik. Med 
bidrag av konsthandlaren P. de Boer i Amsterdam har Föreningen 
skänkt en utsökt tem peram ålning av Spinello Are ti no-

Christina Nilssons, grevinna de Casa-Miranda, högst betydande 
samling av äldre konst och konsthantverk, som tidigare omnämnts, 
har under året kunnat utställas och inordnas i samlingarna. Det 
är särskilt museets redan förut så rika samling av franska och 
nederländska m ålningar samt avdelningen för konsthantverk som 
genom denna gåva blivit riktad. Den ryktbara konstnärinnan har 
härm ed för alltid inskrivit sitt nam n vid sidan av Nationalmusei 
stora välgörare.

Den på initiativ av Sveriges m inister i Paris, greve Albert Ehren- 
svärd, startade »Föreningen för inköp av fransk och svensk konst» 
har fortsatt sin betydelsefulla verksamhet. Vi anteckna med tack
samhet en terracotta-figur av Erik Gråte, två landskap av Othon 
Friesz och ett stilleben av Georges Braque.

Förvärvet av en intressant samling m odern fransk konst tillhö
rig artisten Georg Pauli har möjliggjorts genom bidrag av bokför
läggare K. O. Bonnier och direktör Otto Hirseh samt av ägaren 
själv.

En av Nationalmusei gamla vänner och välgörare konstnärinnan 
fru Hildegard Thorell har i sitt testamente ihågkom mit museet 
med en större samling m ålningar, däribland flera prov på hennes 
egen känsliga porträttkonst.

Dyrbar var även den gåva, varmed Oscar och Isaria Björck hug
fäste m innet av mästaren. Genom denna för museet synnerligen 
välkom na tillökning har Oscar Björcks kraftiga och livsbejakande 
konst på ett utsökt sätt blivit representerad i museets samlingar.
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Georg Paulis rikt skiftande konstnärskap har genom den av 
änkefru Clara Paulis sterbhus överlämnade »Vid sjukbädden» fått 
sin representation i museet utökad med ett av konstnärens bästa 
arbeten.

F ru  Arla Bagge har i testamente till museet överläm nat ett stort 
dekorativt landskap av J. C. Linnerhjelm. Av redaktör T. Tegnér 
har museet mottagit en målning benämnd »Pärlhandlaren» av 
norske m ålaren Per Krohg.

En synnerligen vänlig och överraskande gåva har museet haft 
glädjen mottaga från vårt södra grannland, då fröken Toni Agnes 
Möller-Wegmann i Köpenhamn till museet överlämnat fyra dukar 
av den fram lidna konstnärinnan Bertha W egmann och en intres
sant interiörbild med figurer av den svenska m ålarinnan Jeanna 
Bauck.

Till handtecknings- och gravyrsamlingen har Föreningen för Gra
fisk Konst som vanligt överlämnat sin publikation för året.

Ett högst betydande tillskott har avdelningen fått av överste- 
kam m arherren greve Magnus Brahe, som genom testam entarisk 
disposition satt Nationalmuseum i tillfälle att ur Rydboholmssam- 
lingen uttaga den grafik, som ansågs önskvärd för museet. Det är 
ej m indre än 228 delvis synnerligen värdefulla blad, som på detta 
sätt tillförts gravyravdelningen.

Avdelningens välgörare av gammalt, förste m arinläkaren dr Axel 
W idstrand, har även i år ställt sin stora sakkunskap till musei
ledningens förfogande ock dessutom genom gåvor gynnat gravyr
samlingen. Den för museet så betydelsefulla avdelningen för gra
verade plåtar har utökats av direktör Axel Granlund. En av konst
nären Georg von Rosen etsad plåt »Gången mot döden» har tack 
vare en frände till den bortgångne mästaren, greve Eric von Rosen, 
blivit museets egendom.

En händelse av utomordentlig betydelse, ej blott för handteck- 
ningssamlingen, men för hela museet, var fullbordandet av det 
synnerligen förnämliga reproduktionsverket av Francois Bouchers 
dyrbara handteckningar i Nationalmuseum, som på hovintendenten 
John Kroons officin, A. B. Malmö Ljustrycksanstalt, och på hans 
bekostnad efter årslånga arbeten kunnat slutföras. Genom utgi
vandet av detta praktverk, vars tekniska fulländning fått de am p
laste lovord så väl inom som utom vårt land, har första steget
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tagits mot ett av museets ledning sedan länge närt önskemål: att 
göra för vida kretsar kända och tillgängliga de skatter av enastå
ende värde, som" ligga gömda i Nationalmusei handteckningsport- 
■ följ er.

Museets arkiv har riktats med gåvor av fröken Ellen von Plåten 
och fru Ruth Borelius, f. Bagge.

Bland givare till avdelningen för konsthantverk m ärkes H. K. H. 
Kronprinsen, som överlämnat två utsökta kinesiska vaser. Gene
ralkonsul Max Däumichen har för museets räkning på den i Nor
diska Kompaniet anordnade utställningen av österrikiskt konsthant
verk förvärvat en för museet synnerligen önskvärd praktpjäs av 
J. & L. Lobmeyr, W ien, bägare av glas ined graverad dekorering. 
Fil. dr Emil Hultm ark har ihågkom mit även denna avdelning genom 
överlämnandet av en dyrbar celadon-kruka. I testamente av fram
lidne överstekam m arherren greve Magnus Brahe har museet erhåll- 
lit en bål och vinkylare av Sevres-porslin. Fram lidna fröken Ida 
Lundqvist har genom testamente ihågkom mit museet med en för
nämlig bordsstudsare av sköldpadd ocli brons, franskt arbete lrån 
omkring 1720, och ett smyckegarnityr. Herr Adolf Thureson i Sunds
vall har överlämnat ett fickur av guld med emalj porträtt.

En unik praktpjäs, ett av de främsta alstren av m odernt svenskt 
konsthantverk, den av Edvard Hald kom ponerade och på Orrefors 
utförda himmelsgloben av kristall, har frikostigt överlämnats av 
fru Alice Wallenberg.

Slutligen har museet med tacksam het att anteckna att flera av 
utställarna på sommarens stora konstindustriella utställning i Stock
holm välvilligt ihågkom mit museet med förnämliga alster av sin 
konst.

Museets för så många olika ändam ål otillräckliga anslag ha under 
året blivit utfyllda av flera givare på olika punkter.

År efter år har jag förgäves påpekat nödvändigheten både ur 
säkerhets- och upplysningssynpunkt av att genomfotografera museets 
samlingar. Lyckligtvis har även i år, i likhet med vad som skedde 
föregående år, en enskild person, generalkonsul Karl Bergsten, 
hjälpande ingripit och för ändam ålet ställt ett belopp av 2 000 kro
nor till m itt förfogande.

Ett annat anslag, som till skada för museets sunda utveckling, 
num era, när det mer än någonsin behövs, är indraget, är det som
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en följd av år utgick till tjänstemännens studieresor. Även på denna 
punkt har det enskilda mecenatskapet vid ett par viktiga tillfällen 
trä tt hjälpande emellan och möjliggjort två för museet viktiga stu
dieresor. Depositionsavdelningen har av person, som önskar vara 
okänd, till stöd för sin betydelsefulla verksam het lått mottaga en 
sum m a av 2 500 kronor.

Under loppet av många år har museets ledning sökt övertyga 
Eders Kungl. Maj:t om nödvändigheten av inrättandet av en repro- 
duktionssam ling i större stil. Under det gångna året har det lyckats 
en av museets tjänstem än, amanuensen Axel Sjöblom, att intres
sera ett antal enskilda personer för saken. En summa av 8 500 
kronor, av vilken fabrikör A. V. Sjöstrand tillskjutit 1 500 ocli sex 
givare, som önska vara okända, 1 000 kronor vardera, har på detta 
sätt tillkom m it som en grundplåt för förverkligandet av detta syn
nerligen betydelsefulla önskemål.

Slutligen är att omtala den fond på 10 000 kronor (med avdrag 
för stäm pelskatt kr. 9 992: 67), som genom testamente av framlidne 
friherre Carl von Plåten överlämnats till m useinämnden »som äger 
att använda räntan härpå på sätt den bäst anser gagna museets 
intressen».

Amanuensen Akke Kumlien har genom ingripande av tvenne för 
museets verksam het intresserade mecenater blivit satt i tillfälle att 
närvara vid den av Société des Nations anordnade kongressen för 
vetenskaplig undersökning av konstverk och dithörande konser- 
veringsfrågor, vilken ägde rum den 13— 17 oktober 1930 i Rom. 
Även extra befattningshavare Steneberg företog på egen bekostnad 
resan till Rom för att närvara vid kongressen. De problem, som 
på denna kongress dryftades, äro av den mest centrala betydelse 
för det m oderna konstmuseet. Det hade för Nationalmuseum varit 
en stor förlust att ej ha varit representerat vid kongressen. I den 
resrapport med utförliga referat av förhandlingarna, som am anu
ensen Kumlien till mig avgivit, har han skänkt Nationalmusei a r
bete på tavelundersökningar och konserveringar enligt m odernt 
vetenskapliga metoder ett kraftigt stöd. Tyvärr är Nationalmuseum 
på denna punkt synnerligen illa försett vad instrum ent och under
sökningsm aterial beträffar.

Det problem, som emellertid mer än något annat pockar på en 
lösning, är museets synnerligen svåra utrymmesbrist. I trettio år
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hava årsberättelserna över statens samlingars tillväxt ocli förvalt
ning påpekat de på grund av detta förhållande allt m er ökade 
svårigheterna. Det är förvånansvärt att i en tid, som vill söka så 
mycket som möjligt praktiskt tillgodogöra sig landets tillgångar, 
m an låter staten tillhöriga oskattbara värden på grund av otill
räckliga utställningsmöjligheter ligga outnyttjade. Den jämförelse
vis obetydliga kostnad, som museets utvidgning skulle medföra, 
skulle mångfaldigt kompenseras genom de möjligheter den skulle 
skapa till samlingarnas effektiva utnyttjande.

En av Nationalmusei äldsta och värdefullaste krafter am anuen
sen fil. dr Karl W åhlin, som anställdes vid museet år 1890, har 
under det gångna året med passerandet av sjuttio årsgränsen lämnat 
museet. Det är en synnerligen betydelsefull verksam het, som här
med har avslutats. Den hederspension, som Eders Kungl. Maj:t 
tillerkänt dr W åhlin, vittnar bäst om att Eders Kungl Maj:t till 
fullo uppskattat hans insats i Nationalmusei och den svenska kul
turens tjänst.

Slutligen har jag den sorgliga plikten att meddela den förlust, 
som museet lidit, när am anuensen Gunnar W engström den 8 juli 
under segling för alltid försvann ur de levandes antal. Det var en 
av sina mest brinnande krafter Nationalmuseum förlorade genom 
detta olycksöde. Ett sällsynt rörligt ingenium, en outtröttlig energi, 
en grundlig och levande kunskap hade av Gunnar W engström för
behållslöst satts in i museets tjänst. Inom den avdelning vid vilken 
han var fäst, Nationalmusei så rika samling av äldre gravyrer och 
handteckninger, hade han ända sedan 1919, när han anställdes i 
museet, med växande insikt nedlagt ett arbete, som ej ville veta 
av några hinder. Fast skördad av döden vid unga år liade han 
i Nationalmuseum hunnit göra en insats, som med tacksamhet 
erkännes av hans kära institution, liksom han själv bevaras i det 
ljusaste minne.





Skulptur- och mhlningssamlingen

Avdelningsföreståndare: intendent O. Sirén, tjänstledig 1 jan .— 
dl maj. Amanuenser: A. Sjöblom t. f. föreståndare 1 jan .—31 maj, 
C. Gunne, tjänstledig, E. Kjellberg, tjänstledig.

I. Skulptursainlingen

har ökats med 12 num m er, varav 6 genom köp och 6 genom 
gåvor.

A. K öp .
Sept. 25. Grate , E ric, svensk, f. 1896:

»Yvonne». Porträtthuvud i térrakotta. N.M. 1342. 
Nov. 26. Kolbe, Georg, tysk, f. 1877:

Fallande man. Brons. N.M. 1343.
L undberg , T eodor , svensk, f. 1852, d. 1925:
Sergel stående vid cavaletten. Skiss i gips. N.M. 1344. 
Sittande naken figur med nedböjt huvud och händerna 
pressade mot bröstet. Skiss i lera. N.M. 1345. 
Sittande allegorisk figur med jordklot och bok. Skiss 
i lera. N.M. 1346.
Komposition med två figurer. Skiss i lera. N.M. 1347.

B . Gåvor.
Jan. 31. Av Roerich Museum, New York:

D ropsy , H enry , fransm an, f. 1885:
Medalj i brons över Nicolas Roerich. N.M. 1336.
Av styrelsen för Esther Lindahls stipendiefond:
H jorth , B r o r , svensk, f. 1894:
Flicka med fiol. Statyett i brons. N.M. 1337.
Av Föreningen för inköp av fransk och svensk konst: 
Grate , E ric, svensk, f. 1896:
Liggande kvinna. Terracotta. N.M. 1338.
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Mars 28. Av fru Hildegard Thorell i testamente:
B örjeson , J ohn , svensk, f. 1835, d. 1910:
Skiss till Schéelemonumentet i Humlegården. Gips. N.M.
1339.
Springchorn, Gerda , svenska, f. 1871:
Motiv ur Danse Macabre. Vitglaserad röd lera. N.M.
1340.
Av Filiallogen Carl Mikael (S. H. T.):
N ordin-T engrom, Hjördis, svenska, f. 1877:
Porträtt av framlidne hovtandläkaren Måtte Schmidt. 
Brons. N.M. 1341.

F orns akssa mlingen

(am anuens Kjellberg) har under året ökats med 40 nr, samtliga 
gåvor.

Mars 28. Av direktör Carl Larsson:
Öppen skål av glas. 1779.
Flaska med rund buk och smal cylindrisk hals. 1780. 

» » hög hals. 1781.
» » » » 1782.
» » låg hoptryckt buk och skorstensliknande

hals. 1783.
Flaska med horisontell m ynningsrand. 1784.

» 1785.
» 1786.
» 1787.
» 1788.
» 1789.
» med bred kort hals, och vid mynning. 1790 
» » intryckta bucklor på buken. 1791.
» » något längre och smalare hals. 1792.
» » » vidare hals. 1793.
» form som nr 1790. 1794.
» liten. 1795.
» miniatyr. 1796.
» med bred hals. 1797.
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Juli 25.

Urna med bred hals. 1798.
Vas med säckliknande nedåt smalnande buk. 
Kruka med kort öppen hals. 1800.

» av rödaktigt glas. 1801.
Kulformig arybollos. 1802.

' Amfora. 180*3.
» 1804.
» 1805.
» 1806.
» 1807.
» 1808.
* 1809.
» 1810.

Smörj elsekärl. 1811.
Kanna med en grepe, 1812.

» » » » 1813.
» » » » 1814.
» » » » 1815.
» » » » 1816.

Attisk lekyt. 300-talet f. Kr. 1817.
Gosse med tupp och oljeflaska. Terrakotta. 
t. Kr. 1818.

1799.

300-talet

II. T avelsam lin geii

har ökats med 115 num mer, varav 23 genom köp och 92 genom 
gåvor. Av dessa hava ined samlingen av m ålningar i olja inför
livats 85 num m er och med samlingen av m iniatyrer, pasteller 
m. m. 30 nummer.

A. Köp.
April 28. F ragonard, H onoré, Iran sm an, f. 1732, d. 1806:

»La baigneuse surprise». Oljemålning på duk. N.M. 
2816.

Maj 27. O känd svensk  konstnär:
Berglandskap. Oljemålning på duk. N.M. 2822.

Juni 16. K r a f f t , P e r  d . ä., svensk, f. 1724, d. 1793:
Gossporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2823.



4

Sept. 25. B jörck, G. O scar, svensk, f. 1860, d. 1929:
»I byskolan». Oljemålning på duk. N.M. 2830. 
B örje , Gideon , svensk, f. 1891:
Landskap från La Gaude. Oljemålning på duk. N.M. 2831 
E ngström , L eander , svensk, f. 1886, d. 1927:
Från Lappland« Oljemålning på trä. N.M. 2832. 
B ianchini, A rtur August T eodor , svensk, f. 1870: 
»Staden i fjärran». Oljemålning på duk. N.M. 2833. 
F agerkvist, T hor, svensk, f. 1884:
Sigyn och Loke. Oljemålning på duk. N.M. 2834. 
F ougstedt, Arvid , svensk, f. 1888:
Läsande gosse. Oljemålning på duk. N.M. 2835. 
Gehlin , H ugo, svensk, f. 1889:
»Fernanda». Oljemålning på duk. N.M. 2836.
Gunne , Carl, svensk, f. 1893:
Landskap, motiv från söder. Oljemålning på duk. N.M 
2837.
H jer tén -Grünew ald , S igrid, svenska, f. 1885 : 
Parisgata. Oljemålning på duk. N.M. 2838.
J önzén , H adar, svensk, f. 1885:
Stilleben. Oljemålning på duk. N.M. 2839.

Okt. 29. Rouault, Georges, fransman, f. 1871:
I cirkus. Akvarell. N.M. Bih. 1245.
P icasso, P ablo, fransman, f. 1881 :
S. Antonius. Akvarell. N.M. Bili. 1246.
Gleize , Albert , fransm an:
Hamnen. Akvarell. N.M. Bih. 1247.
L e F auconnier, fransm an f. 1881 :
L ’Abondance. Oljemålning på duk. N.M. 2842. 
D erain , André , fransman, f. 1880:
Gumma med en korg. Oljemålning på papp. N.M. 2843 
L hote, André , fransman, f. 1885:
Liggande kvinna. Oljemålning på duk. N.M. 2844. 
V laminck, Maur ice , fransman, f. 1876:
Landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2845.
Iversen , Kresten , dansk, f. 1876:
Utsikt av ham nen och börsen i Köpenhamn. Vinter 
Oljemålning på duk. N.M. 2846.
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P alme, E inar , svensk, f. 1901 :
Fransk blondin. Oljemålning på duk. N.M. 2847. 

Dec. 80. P ilo , Carl Gustaf , svensk, f. 1711, d. 1798:
Porträtt av fru Charlotta Pilo. Vaxmålning. N.M. 2850.

1B. Gåvor.
Jan. 81. Av Föreningen för inköp av svensk och fransk konst: 

F riesz, E. O thon , fransman, f. 1879:
Fågelburen. Oljemålning på duk. N.M. 2707.
Hamnen i Toulon. Oljemålning på duk. N.M. 2768. 
B raque, Georges, fransm an f. 1881:
Stilleben. Oljemålning på duk. N.M. 2769.
Av Christina Nilsson, grevinna de Casa Miranda i testa
mente :

<y Santerre , J ean Baptiste , fransm an, f. 1658, d. 1717: 
Vinskörden. Oljemålning på duk. N.M. 2770. 
D uplessis , J oseph  S ifr ed e , fransm an, f. 1725, d. 1802: 
Damporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2771. 
D rouais, F rancois H ubert , fransman, f. 1727, d. 1775: 
Porträtt av ett barn. Oljemålning på duk. N.M. 2772. 
Greuze, J ean B aptiste , fransman, f. 1725, d. 1805: 
Barn med en ros. Oljemålning på duk. N.M. 2778. 
F ragonard, J ean H onoré, fransman, f. 1782, d. 1806:

' Den heliga familjen. Oljemålning på duk. N.M. 2774. 
L epicié , N icolas Bernard , fransm an, f. 1785, d. 1784: 
Damporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2775.
D e Marne , J ean L ouis, belgare, f. 1754, d. 1829: 
Interiör med en familj. Oljemålning på duk. N.M. 2776. 
La tourniquet (snurran). Oljemålning på duk. N.M. 2777. 
Gorot, J ean Baptiste  Gamille, fransm an, f. 1796, d. 
1875:
Ennery prés Auvers. Oljemålning på duk. N.M. 2778. 
Isabey, Louis Gabriel , fransman, f. 1804, d. 1886: 
Picknick i ett strandlandskap. Oljemålning på duk. 
N.M. 2779.

\ j  D iaz de  la P ena, N arcisso V irgilio , fransm an, f. 1807, 
d. 1876:
Parkmotiv. Oljemålning på trä. N.M. 2780.
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T r o y o n , Co n s t a n t in , fransman, f. 1810, d. 1865:
Får. Oljemålning på trä. N.M. 2781.
Z iem , F elix  F rancois , fransman, f. 1821, d. 1911: 
Motiv från Venedig. Oljemålning på duk. N.M. 2782. 
Ch a p l in , Ch a r l e s , fransman, f. 1825, d. 1891: 
Morgontoaletten. Oljemålning på duk. N.M. 2788.

^ Sa l v i , Giovanni  B attista  kall. Il Sassoferrato, italienare, 
f. 1605, d. 1685:
Madonna. Oljemålning på duk. N.M. 2784.
R u b e n s , P e t e r  P a ul , flamländare, f. 1577, d. 1640: 
Den heliga familjen. Oljemålning på duk. N.M. 2785. 
M i e r e v e l t , M ichiel  J a n s z . v a n , holländare, f. 1567, 
d. 1641:
Porträtt av en dam i sorgdräkt. Oljemålning på trä. N.M.
2786.
M i j t e n s , J a n , holländare, f. 1614, d. 1672: 
Porträttgrupp av en familj. Oljemålning på duk. N.M.
2787.
D u p o n t , Ga in s b o r o u g h , engelsman, f. 1754, d. 1797: 
Porträtt av hertiginnan av Cumberland. Oljemålning 
på duk. N.M. 2788.
O känd e ng el sk  k o n st n ä r , 1800-talet:
Landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2789.
O känd  spansk  k o n s t n ä r :
Santa Rosa från Lima. Oljemålning på duk. N.M. 2790. 
T h a u l o w , F rit z , norrm an, f. 1847, d. 1906:
Lågvatten. Oljemålning på duk. N.M. 2791. 
T isc h b e in , J ohan  H ein r ic h , tysk, f. 1722, d. 1789: 
Damporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2792.
B a il , J o s e p h , fransman, f. 1862:
Läsande gossar. Oljemålning på duk. N.M. 2793. 
R o b e r t , H u b e r t , fransman, f. 1733, d. 1808:
Landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2794- 
Landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2795.

\ j  L h e r m it t e , L e o n , fransman, f. 1844, d. 1925:
I trädgården. Pastell. N.M. Bih. 1214.
B r o c h a r t , Co nsta nt  J o s e p h , fransman, f. 1816, d. 1899:



Porträtt av Christina Nilsson, grevinna de Casa Miranda. 
Pastell. N.M. Bih. 1215.
R ie g . Okänd fransk konstnär:
Det stora jaktpartiet. Henrik IV hos m jölnaren Midi a ud. 
Gouache. N.M. Bih. 1216.
Henrik IV tar avsked av Gabrielle d ’Estrés före bataljen 
vid Ivry. Gouache. N.M. Bih. 1217.
IsaBEY, J ean  B a p t i s t e , fransman, f. 1767, d. 1855: 
Porträtt av konstnärens hustru. Miniatyrmålning. Gou
ache. N.M. Bih. 1223.
O känd fra nsk  k o n s t n ä r :
M ansporträtt. M iniatyrmålning. Gouache. N.M. Bih. 1224. 
D e r a n t o n  (De r u n t o n ):
Porträtt av en dam. M iniatyrmålning. Gouache. N.M. 
Bih. 1225.
O känd sve nsk  k o n s t n ä r :
Damporträtt. Miniatyrmålning. Gouache. N.M. Bih. 1226. 
O känd m ö jl . dansk  k o n s t n ä r :
Porträtt av drottning Juliane Marie 1729— 1796. Minia
tyrmålning. Gouache. N.M. Bih. 1227. 
B r u n s c h w e il e r , H ans  J., schweizare, f. 1770, d. 1853: 
Porträtt av en man. Miniatyrmålning. Gouache. N.M. 
Bih. 1228.
Porträtt av en ung gosse. Miniatyrmålning. Gouache, 
N.M. Bih. 1229.

Febr. 26. Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
R o n d in e l l i , N iccolo , italienare, verksam 1450—1510: 
Madonna med S. Andreas och S. Lorenzo. Tempera 
och olja på trä. N.M. 2796.

Mars 28. Av fru Hildegard Thorell i testamente:
T h o r e l l , H il d e g a r d , svenska, f. 1850, d. 1930.
Dam i sorg. Oljemålning på duk. N.M. 2797.
Porträtt av mademoiselle Marie Collarossi. Oljemålning 
på duk. N.M. 2798.
Porträtt av Jeanne de la Croisette. Oljemålning på duk. 
N.M. 2799.
Porträtt av häradshövding Reinhold Thorell. Oljemål
ning på duk. N.M. 2800.



Porträtt av Bessemer Bergendal. Oljemålning på duk. 
N.M. 2801.
Rödhårig dam. Oljemålning på duk. N.M. 2802. 
Djurgårdsgumma. Oljemålning på duk. N.M. 2808. 
J e r n b e r g , A u g u s t , svensk, f. 1826, d. 1896:
Stilleben. Oljemålning på duk. N.M. 2804.
P asch , L o rentz  d . y ., svensk, f. 1733, d. 1805:
Porträtt av Johan Christian Pommer-Esche. Oljemål
ning på duk. N.M. 2805.
N o r s t e d t , R e in h o l d , svensk, f. 1843, d. 1911: 
Landskap. Motiv från Motala. Oljemålning på trä. 
N.M. 2806.
Landskap. Motiv från Vingåker. Oljemålning på duk. 
N.M. 2807.
Ce d e r s t r ö m , Gu s t a f , svensk, f. 1845:
Upplandsdragon. Oljemålning på duk. N.M. 2808. 
H e r m e l in , O l o f , svensk, f. 1827, d. 1913:
Förvildad trädgård. Oljemålning på duk. N.M. 2809. 
W egm ann , B e r t h a , danska, f. 1848, d. 1926:
Porträtt av Itu  Hildegard Thorell. Oljemålning på duk. 
N.M. 2810.
Ma r s h a l l , J am es , tysk, f. 1838, d. 1902:
Porträtt av fru Hildegard Thorell. Oljemålning på duk. 
N.M. 2811.
B eck , J ulia , svenska, f. 1853:
Månsken över hövålmar. Oljemålning på duk. N.M. 
2812.
B r a t e , F a n n y , svenska, f. 1861:
Nådendals klosterkyrka. Finland. Oljemålning på papp. 
N.M. 2813.
W e r n e r , Go t t h a r d , svensk, f. 1837, d. 1903:
Moder med sitt barn. Oljemålning på duk. N.M. 2814. 
Ge l l e r s t e d t , A lbert  T h e o d o r , svensk, f. 1836, d. 1914: 
Motiv från Kalmarsund. Akvarell. N.M. Bih. 1218. 
Motiv från Ronneby. Park. Akvarell. N.M. Bih. 1219. 
A d e l b o r g , O t t il ia , svenska, f. 1855:
Holländsk bondkvinna. Akvarell. N.M. Bih. 1220. 
Flodafolk. Akvarell. N.M. Bih. 1221.
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J o lin , E l l e n , svenska, f. 1854:
Motiv från Alhambra. Akvarell. N.M. Bili. 1222.
Av fil. dr Artur Bendixson:
A r o s e n iu s , Iv a r , f. 1878, d. 1909:
Noaks ark. Gouache. N.M. Bih. 1230.

April 28. Av änkefru Clara Paulis sterbhus genom konstnären 
Georg Pauli:
P a u l i , Ge o r g , svensk, f. 1855:
Vid sjukbädden. Oljemålning på duk. N.M. 2815.
Av framl. professor Oscar Björck och fru Isaria Björck 
i testamente:
B jö rck , G. O scar , svensk f. 1860, d. 1929: 
Självporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2817. 
Porträtt av fru Isaria Björck. »Vid pianot». Oljemål
ning på duk. N.M. 2818.
Porträtt av fru Karen Levin. Oljemålning på papp. 
N.M. 2819.
Porträtt av friherrinnan A. Trolle. Oljemålning på papp. 
N.M. 2820.
Porträtt av fru Cecilia Bachér, f. Boklund. Oljemålning 
på trä. N.M. 2821.

Maj 27 Av professor John Berg:
B r e n t e l , F r ie d r ic h , tysk, f. 1580, d. 1651:
Den heliga nattvarden. Gouache. N.M. Bih. 1231. 
Fotatvagningen. Gouache. N.M. Bih. 1232.
Kristus i örtagården. Gouache. N.M. Bih. 1233. 
Kristus förrådes. Gouache. N.M. Bih. 1234.
Kristus hos översteprästen Kaifas. Gouache. N.M. Bih. 1235. 
Kristus inför Pilatus. Gouache. N.M. Bih. 1236. 
Kristus gisslas. Gouache. N.M. Bih. 1237. 
Törnekröningen. Gouache. N.M. Bih. 1238.
Kristus visas för folket. Gouache. N.M. Bih. 1239. 
Kristus bär korset. Gouache. N.M. Bih. 1240. 
Korsfästelsen. Gouache. N.M. Bih. 1241.
Kristus på korset. Gouache. N.M. Bih. 1242.

Juni 16. Av konstnären Georg Pauli:
F r e s n a y , B oger  de  la , fransman, f. 1885, d. 1925: 
Landskap. Oljemålning på papp. N.M. 2824.



Av W illiam S. Horton:
H o r t o n , W illiam  S., am erikanare, f. 1865: 
Heckschertower. Sunset. New York. Oljemålning på 
duk. N.M. 2825.

Aug. 80. Av fröken Toni Agnes Möller-Wegmann. Köpenhamn. 
B auck , J e a n n a , svenska, f. 1840:
Bertha W egmann m ålar porträtt. Oljemålning på duk. 
N. M. 2826.
W egmann , B e r t h a , danska, f. 1848, d. 1906:
Dam med katt i knät. Oljemålning på duk. N.M. 2827. 
Porträtt av m ålarinnan Jeanna Bauck. Oljemålning på 
duk. N.M. 2828.
Självporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2829.

Okt. 29. Av fru Hanna Liljewalch:
S il l e n , H erman Gust a f  a f , svensk, f. 1851, d. 1908: 
Upprört hav. Oljemålning på duk. N.M. 2840.
Av fru Arla Bagge, Lidingön, i testamente: 
L in n e r h je l m , J onas Ka r l , svensk, f. 1758, d. 1829: 
Landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2841.
Av redaktör T. Tegnér:
Ivrohg , P e r , norrm an, f. 1889:
Pärlhandlaren. Oljemålning på duk. N.M. 2848.
Av direktör Otto Hirsch kr. 2 000:— och av bokför
läggare K. O. Bonnier 1 000: — som bidrag till inköp 
av målningar av Le Fauconnier, André Derain, André 
Lhote, Maurice Vlaminck. Georges Rouault, Pablo Pi- 
casso, Albert Gleize (jämte fem handteckningar).

Nov. 26. Av Nationalmusei Vänner och konsthandlaren P. de 
Boer, A m sterdam :

vAr e t in o , SpiNELLO,\italienare, 1400-talet:
Den helige Julian  dödar sina föräldrar. Temperamål- 
ning. N^M. 2849.

Dec. 30. Av disponent I. Hellberg genom Föreningen National
musei Vänner:
M o r o n i , Giovanni  B a t t ist a , italienare, f. 1520, d. 1572. 
M ansporträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2851.

10
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C. Överföringar.
Sept. 29. Från förrådet till Nationalmusei målningssamlings liu- 

vudinventarium, B ihanget:
F lamländsk  k o n s t n ä r :
Susanna och gubbarna, kopia etter Ku r e n s . (Utan för- 
rådsnummer.) Bih. 1243.

Depositioner i skulptur- ocli målnings sam lindarna.

Juli 25.

Nov. 26.

Aa friherre Gustaf Cederström: 
H e y e r d a h l , H ans  O l o f , norrm an: 
Porträtt aAr friherrinnan Gederström. Återlämnat.

Av Axel Lindmans sterbhus, Stockholm :
N o r s t e d t , R e in h o l d , svensk, f. 1843, d. 1911: 
Landskap, aftonsol. Oljemålning.
L in d m a n , A x e l , svensk, f. 1848, d. 1930:
MotiA7 från Taorm ina 1906. Oljemålning.
Utanför Söder 1881. Oljemålning.
Vinterbild, Stockholm 1886. Oljemålning.

Å terläm ningar.

Till til. dr Emil Hultm ark:
B o tt ice l lis  a t e l j é : Madonna, tondo. Oljemålning. 
P a c h ia r o t t o , Girolamo  : Madonna. Oljemålning. 
F l o r e n t in s k  m ä s t a r e : Cassone-bild. Temperamålning.
Till professor OsArald Sirén:
13 nr, deponerade enligt näm ndprotokoll den 21 dec. 
1928.
Till herr A. H. Q vist:
B e r g h , R i c h a r d : Porträtt a v fru Olga Fåhrseus.

Det huvudsakliga arbetet på avdelningen under året har som  
ATI n lig t bestått i inventarisering och Aretenskaplig bearbetning aAT 
m ålnings- och skulptursam lingens bestånd särskilt det nyförvur- 
vade. T ill denna senare kategori hör den storartade gåATa, som  
tillföll m useet genom  grevinnan de Gasa Mirandas testam ente, var
igenom  icke m indre än trettiosex num m er föllo på m ålningssam -

Mars 28.

Juli 2Î
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lingens lott. Flera av dessa konstverk voro av sådan art, att de 
tarvade en m era ingående undersökning. Några resultat av denna 
undersökning framläggas i »krönikan» i Nationalmusei årsbok 1930 
liksom i ett par artiklar i samma bok. I februari m ånad anord
nades en utställning av samtliga konstföremål, som genom gre
vinnan de Casa Mirandas testamente överlämnades till museet.

Bland katalogarbeten som på avdelningen utförts må näm nas 
upprättandet av en lappkatalog ordnad efter länder och konstnä
rer i alfabetisk ordning, varigenom möjlighet vinnes att om edelbart 
överskåda, vad museet äger av de olika konstnärerna.

Liksom föregående år har en väsentlig del av arbetstiden tagits 
i anspråk av de omflyttningar, som stodo i sam band med de i 
museet pågående omläggningsarbetena av värmeledningen. Arbe
tena i museets sydvästra del, d. v. s. konstnärsförbundets sal och 
kupolsalen samt bredvidliggande kabinett avslutades den 24 febru
ari, då dithörande konstverk åter kunde exponeras. I sam band 
med nyordningen av dessa salar företogs dock en förändring av 
deras tidigare disposition. Sålunda hängdes de målningar, som 
förut hängt i konstnärsförbundets sal i den s. k. m oderna salen, 
och den förstnäm nda salen jäm te angränsande kabinett uppläts 
först lielt åt m oderna svenska, norska, finska och danska konst
närers m ålningar. Sedermera inrymdes i två av kabinetten även 
den m oderna franska konsten. Genom denna anordning sam m an
fördes all modern konst på ett ställe. På så sätt ordnad kommer 
den bättre till sin rätt, men det framgår också därav tydligt, att 
det så snart som möjligt måste beredas plats i en särskild bygg
nad åt nu levande konstnärers arbeten, däri även inbegripna skulp
turverk, för vilka Nationalmuseet num era blott kan erbjuda myc
ket begränsade utställningsmöjligheter. Det måste vidare beklagas, 
att den viktiga period i svensk konstutveckling, som konstnärs
förbundets strävanden beteckna, måste få m inskat expositionsut- 
rymme i museibyggnaden, och att genom den näm nda anordnin
gen den tidigare kronologiskt följdriktiga uppställningen blivit 
bruten.

I början av mars månad påbörjades värmelednings- ocli belys- 
ningsarbetena i museets nordöstra del. Härvid måste först och 
främst biblioteket, som tillfälligt var inrym t i den antika skulptur
salen i mellanvåningen, åter flyttas tillbaka till sina tidigare rum,



och de antika skulpturerna jäm te en stor mängd här uppställda 
kinesiska skulpturverk magasineras i angränsande rum. Motsva
rande målningssalar i övre våningen utrymdes och konstföremålen 
magasinerades i för ändam ålet upplåtna salar och lokaler i källa
ren. Arhetena i denna del av museet voro avslutade i början av 
juli månad, då väl den stora salen i denna del av byggnaden åter
ställdes i sitt förra skick, men kabinetten på denna sida upplätos 
för en tillfällig utställning av de kinesiska konstföremål som pro
fessor Sirén förvärvat för museet under sina resor i Kina året 
1929 och våren 1930.

I mellanvåningen återställdes den antika salen i sitt tidigare 
skick med museets bestånd av klassisk konst samt en del kinesi
ska konstföremål deponerade i museet av professor Sirén.

Under juli m ånad påbörjades så slutligen den sista perioden i 
det vidlyftiga arbetet med värmeledningens omläggning. Det gällde 
då de italienska och franska salarna. Arbetet i denna del i m u
seet avslutades vid årsskiftet och samtliga museets salar kunde nu 
åter ordnas i slutgiltigt skick.

Amanuensen Sjöblom har under året varit sysselsatt med för
arbeten för upprättandet av en omfattande reproduktionssamling 
i museet. Då medel till en sådan samling för närvarande icke 
har kunnat erhållas av riksdagen, har amanuensen Sjöbloms ar
bete varit inriktat på att söka väcka intresse hos privata samlare 
och övriga konstintresserade i avsikt att förmå dem ställa medel 
till museets förfogande för ändamålet. Av intresserade donatorer 
har sålunda till museet överlämnats 8 500:- kronor, varigenom 
museet kommit i tillfälle att lägga grunden till det åstundade bild
arkivet. Amanuensen Sjöblom företog i december m ånad en resa 
till London för att där taga kännedom om en av de största re- 
produktionssam lingarna som existerar, nämligen Sir Robert W itts 
Library. Förutom  denna samling studerade amanuensen Sjöblom 
även en dylik samling i Bibliothèque d ’art et d ’archéologie i 
Paris och en annan i Akademien for de Skonne Kunster i Köpen
hamn.

Under m ånaderna februari—maj höll am anuensen Sjöblom i m u
seet en serie på 15 föreläsningar över gamla flamländska och hol
ländska m ålningar, 1500-talet.
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Ostasiatisk konst.
(Målningar och skulpturer).

Under året har till Nationalmuseum förvärvats ett antal kine
siska och japanska skulpturer och kinesiska m ålningar, vilka bilda 
en icke obetydlig grundstomme till en avdelning för ostasiatisk 
konst inom statens konstsamlingar. Dessa förvärv möjliggjordes 
genom en donation på 25,000: — kr., som i december 1928 över
läm nades av dr. Emil Hultmark med villkor att en lika stor 
sum m a skulle anskaffas genom museets försorg. Detta skedde även 
på så vis att 15 000:— kr. av statsmedel ställdes till disposition 
samt 5 000: —* kr. från Nationalmusei Vänner samt ytterligare 
5 000: — kr. från styrelsen för Svensk-Japanska Sällskapet; de sist
näm nda medlen dock med villkor att de skulle användas uteslutande 
för inköp av japanska skulpturer, (vilka i det följande uppförts 
under rubriken: Gåvor).

De sålunda samm anbragta medlen av inalles 50 000: — kr. ställdes 
till professor Siréns disposition under hans vistelse i Ostasien för 
förvärv av kinesiska och japanska skulpturverk. Hans resa, som 
anträddes i december 1928, gick via Amerika till Japan samt sedan 
vidare till Kina, och ledigheten som ursprungligen omfattat ett år 
blev förlängd med ytterligare 4 m ånader för att möjliggöra förvärv 
även av kinesiska målningar, varom mera här nedan. Det må även 
i detta sam m anhang särskilt framhållas att möjligheterna till goda 
konstinköp i Kina num era äro långt mera begränsade än under 
tidigare år; och mer än någonsin torde det gälla att fördelaktiga 
köp kräva en mycket lång och grundlig förberedelse, under vilken 
den utländske köparen icke blott haft tillfälle att sätta sig in i de 
lokala förhållandena utan även att skaffa sig personliga anknytningar 
och hjälpkrafter bland kineserna.

Av de inköpta skulpturverken förvärvades flertalet i Peking men 
en del betydande saker inköptes även i Japan. Genom de speci
ella studier, som professor Siren i övrigt bedrev på skulpturens 
område, fick han möjlighet att bilda sig en överblick av de olika 
skulpturklassernas relativa betydelse. Hans strävan var att så vitt 
möjligt få till stånd en samling, som trots sin naturliga begräns
ning skulle ge en föreställning om den kinesiska skulpturens ut-
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veckling under de viktigaste skedena av dess äldre historia. Inalles 
inköptes i Kina och Japan 24 stycken skulpturer och dessutom 
ökades samlingen med 6 mindre num mer, vilka överlämnades så
som gåva till museet från General J. W. Munthe i Peking, (se 
vidare under rubriken: Gåvor).

Inköpen av de kinesiska m ålningarna koramo icke till stånd 
förrän i februari 1930, då professor Sirén fortfarande befann sig i 
Peking. Medlen till dessa inköp uppnåddes genom en hänvändelse 
till direktör J. P. Seeburg i Chicago, som medgav att hans till 
museet tidigare för annat ändam ål överlämnade donation på cirka 
18 000: — kr. fick användas till inköp av kinesiska målningar. Dessa 
inköp verkställdes huvudsakligen hos olika privatpersoner i Peking 
och Tientsin. Inalles förvärvades 21 målningar, såsom här nedan 
förtecknats, men utom dessa mottog museet såsom gåva från general 
J. W. Munthe i Peking 7 st. målningar.

De medel, som stodo till huds för förvärv av m ålningar voro, 
som nämnt, betydligt anspråkslösare än de, som voro avsedda för 
skulpturinköp; största sparsamhet måste sålunda iakttagas. Huvud
synpunkten var att även på detta område kunna förvärva några 
karakteristiska representanter för olika perioder och skolor inom 
det kinesiska måleriet, men det var naturligtvis omöjligt att inköpa 
några av de dyrbaraste verken från de äldsta tiderna. Emellertid 
torde den samling av m ålningar som sammanbragts, särskilt inom 
klassen för m onokrom a tuschmålningar från 16- och 1700-talen, 
kunna betecknas som synnerligen intressant; och det är ATår för
hoppning, att den snart må kunna utvecklas till en mera repre
sentativ samling av kinesiskt måleri.

Slutligen må näm nas att museet fått mottaga genom National- 
musei Vänner från konstnären Ishimoto Gyokai i Kyoto tvenne 
av honom utförda träskulpturer framställande en Präst från Nara- 
perioden (»Strålande Lugn») och en stående figur kallad Ozora 
(Himlavalvet).

Överföringar.

Nationalmusei avdelning för Ostasiatisk Konst har även starkt 
utvecklats genom överföringar till densamma av ett antal kinesiska 
och japanska skulpturer och målningar, som sedan ilera år tillbaka 
tillhört Nationalmuseum, ehuru de varit placerade dels inom konst-
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hantverkssam lingen och dels inom gravyrsamlingen. Dessa skulp
turer och m ålningar hava ånyo granskats och närm are bestämts 
och beskrivits i det nyupplagda inventariet: N. M. O. K.

Överföringarna fördela sig på följande sätt: från Konstslöjds- 
samlingen hava övertagits 8 st. kinesiska skulpturer i sten och järn, 
som förvärvats dels ur den s. k. Li Hung Changska samlingen, 
dels genom senare inköp. Från handteckningssamlingen hava över
tagits 44 kinesiska och japanska målningar av vilka 22 st. tillfallit 
museet 1917 genom gåva från dr Fr. Martin (flertalet smärre al
bum-blad) och 1 såsom gåva av W alter Halvorsen samt 1 genom 
inköp från dr Martin 1918; 16 st. kinesiska m ålningar tillföllo 
m useet 1920 genom urval från den s. k. Li Hung Changska sam 
lingen, dessutom hade 4 m ålningar tidigare förvärvats genom inköp. 
Slutligen bör tilläggas, att utom dessa i handteckningssamlingens 
inventarium  förtecknade målningar, har från samlingen övertagits 
åtta stycken kinesiska målningar, vilka icke äro försedda med 
något num m er eller uppförda i något inventarium. Alla dessa över
föringar äro här nedan i korthet förtecknade.

A. K öp .
Skulpturer.

Aug. 30. Väktarelejon, gråspräcklig kalksten. H. 1,2 4 m. Norra 
W ei-perioden; 400-talet eller möjligen något tidigare.
N. M. O. K. 1.
Stor buddhistisk votiv-stela, brun sandsten. H. 1,5 5 m. 
Norra W ei-perioden; slutet av 400- eller början av 500- 
talet. Från provinsen Shansi. N. M. O. K. 2. 
Buddha-huvud, grå kalksten. H. 0,6 5 m. Norra Wei- 
perioden; början av 500-talet. N. M. O. K. 3.
Parti av en fyrsidig buddhistisk votiv-pelare, grå kalk
sten. H. 0,53 m., bredd 0,34 m. Norra W ei-perioden; 
början av 500-talet. N. M. O. K. 4.
Taoistisk votiv-stela, gulvit serpentinhaltig kalksten. H.
O, 9 5 m. Norra Wei-perioden. N. M. O. K. 5. 
Bodhisatt va-figur, grå kalksten. H. 0,3 2 m. Västra Wei- 
perioden (535—554). N. M. O. K. 6. 
Säkyamuni-Buddha, grå sandsten. H. 0,8 4 m. Östra 
W ei-perioden (534—543). N. M. O. K. 7.
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Bodhisattva i stående ställning, brungrå sandsten med 
spår av polykromi. H. 2,io m. Östra W ci-perioden 
(534—543). N. M. O. K. 8.
Bodhisattva-huvud, rödbrun sandsten. H. 0,3o m. Norra 
Chh-perioden (550—577). N. M. O. K. 9.
Toppen av en buddhistisk votiv-stela, grå kalksten med 
spår av färg. H. 0,41 m. Norra GITi-perioden; medlet 
av 500-talet. N. M. O K. 11.
Kuanyin Bodhisattva, vit kristallinisk m arm or med spår 
av polykromi. H. (utan sockel) 0,7o m. Sui-perioden 
(581—618). N. M. O. K. 13.
Buddha-figur i sittande ställning, vit kristallinisk marmor. 
H. 0,4 5 m. Sui-perioden (581—618). N. M. K. O. 14. 
Bodhisattva i stående ställning, grå kalksten. H. (utan 
sockel) 1,22 in. Sui-perioden (581—618). N. M. O. K. 16. 
Kuanyin Bodhisattva, grå kalksten. H. 1,5 0 m. Sui- 
perioden. N. M. O. K. 17.
Två stående m unkar, grå sandsten med spår av färg, 
H. l,oo m. Sui-perioden (581—618). N. M. O. K. 18, 19. 
Sakyamuni Buddha, brunaktig sandsten med spår av 
förgyllning. H. 0,6 6 m. Medlet av Tang-perioden; 
början av 700-talet. N. M. O. K. 20.
M unkhuvud, grå kalksten. H. 0,2 4 m. Tang-perioden 
(618—906). N. M. O. K. 21.
Buddha-huvud: grå kalksten med spår av polykromi.
H. 0,31 ni. T ’ang-perioden. Motstycke till föregående. 
N. M. O. K. 22.
Sittande lejon, vit kristallinisk m arm or. H. 0,18 m. 
Tang-perioden. N. M. O. K. 23.
Bodhisattva i stående ställning, trä, rikligt målad. H.
I ,  68 m. Sung- eller Yuan-perioden. N. M. O. K. 24. 

Okt. 29 Buddhistisk m unk, rödbrun sandsten med rikliga spår
av den ursprungliga målningen. H. 0,9 2 m. T ang-per i- 
oden. N. M. O. K. 64 

B. G åvor.
Aug. 30 Av postm ästaren i Taiyuanfu herr E. Nordström:

Buddha-huvud, brungrå sandsten, H. 0,2 4 m. Norra 
Clvi-perioden; medlet av 500-talet. N. M. O. K. 10.
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Av general J. W. Munthe, Peking:
Väktare-figur (Dvärapäla), vit kristallinisk m arm or med 
spår av polykromi. H. 0,4 0 m. Norra CITi-perioden 
(550-577). N. M. O. K. 12.
Dekorativ relief av en Bodhisattva, vit kristallinisk 
marmor. H. 0,5 7 m. Sui-perioden. N. M. O. K. 15. 
Huvudet av en taoistisk filosof, grovkornig ljusgrå sand
sten med spår av färg. H. 0,4 2 m. Utförd omkr. 1295. 
N. M. O. K. 25.
Huvudet av taoistisk filosof, grovkornig ljusgrå sandsten 
med spår av polykromi och förgyllning. H. 0.4 2 m. Ut
förd omkr. 1295. N. M. O. K. 26.
Huvudet av taoistisk filosof, grovkornig brunaktig sand
sten. H. 0,50 m. Utförd omkr. 1295. N. M. O. K. 27. 
Av Svensk-Japanska Sällskapets styrelse: 
Säkyamuni-Buddha (?), träskulptur med spår av färg. 
H. 1,45 m. Konin-perioden (794—889). N. M. O. K. 28. 
Buddha sittande på en lotussockel, träskulptur. H. 0,5 3 
m. Konin-perioden (794—889) N. M. O. K. 29. 
Amida-Buddha, sittande med benen hopvikta, träskulptur. 
H. 0,84 m. Fujiwara-periodens senare del. (1100-talet).
N. M. O. K. 30.
Av skulptören Ishimoto Gyokai i Kyoto genom Nationa- 

musei Vänner:
Jaku-Sho (Utstrålande lugn), trä. H. 1,62 m. N. M.
O. K. 74.
Ozora (Himlavalvet), trä. H. 0,51 m. N. M. O. K. 75. 

Okt. 29 Av herr Martin Månsson:
Buddha-huvud, sandsten med spår av färg. H. 0,3o m. 
Siamesiskt arbete från den s. k. Adjuta-perioden. N.
M. O. K. 65.

A. Köp.
Målningar.

Aug. 30 Bodhisattva. Tempelmålning på papper, utförd i tusch ocli 
färger. H. 116,5 X b. 42,5 cm. Yuan-perioden eller se
nare. N. M. O. K. 31.
En m an iklädd en gul m unkkåpa samt pilgrimshatt.
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Tem pelmålning på papper. H. 56 X b. 46 cm. Yuan- 
perioden eller senare. N. M. O. K. 32.
Ett vitt elefantliknande djur. Tempelmålning på papper. 
H. 65,5 X b. 41 cm. Yuan-perioden eller senare. N. M. 
O. K. 33.
Berglandskap. Tuschmålning på siden. H. 122.5 X b.
40.5 cm. Sign.: Lou Kuan (Södra Sung-perioden). N. M. 
O. K. 34.
An-porträtt. Målning med tusch och kraftiga blå och 
röda färger på siden. H. 183,5 X b. 108,5 cm. Ming- 
perioden eller senare. N. M. O. K. 35.
CITung K’uei, djävulsbesvärjaren. Tuschm ålning med 
något färg på siden. H. 136,5 X b. 49 cm. Sign.: Ku tso. 
Sannolikt Yuan-perioden. N. M. O. K. 36.
En taoistisk Odödlig, som nedstiger på moln från höjden. 
Tuschmålning på siden med tillsats av färger. H. 128 
X b. 73 cm. Södra Sung- eller Yuan-perioden. N. M. 
O. K. 37.
Höstlandskap. Tuschmålning i grå ton på papper. H. 
90 x b. 43 cm. Sign.: Ni Tsan (Yuan-perioden). N. M. 
O. K. 38.
Snö över ett sydländskt landskap. Tuschmålning med 
färg på papper. H. 33 X L. (utan text) 623 cm. Sign.: 
Shen Chou. Senare imitation i konstnärens stil. N. M. 
O. K. 43.
Berglandskap från Szechuan. Målning i tusch och färger 
på siden. H. 168 X b. 65,5 cm. Medlet av Ming-perioden.
N. M. O. K. 44.
Den vita elefanten tvättas. Tuschm ålning med färg på 
papper. H. 124 x b. 60 cm. Sign.: Hung Shou. Sanno
likt Kang Hsi-perioden. N. M. O. K. 47.
De Fyra Årstiderna. Tuschmålning på papper. H.
30.5 X L. 340 cm. Utförd av Hsu Wei. (1520—1593) 
N. M. O. K. 48.
En m an stående vid en trädstam  på ett klipputsprång 
i förgrunden. Tuschinålning med något brun färg på 
papper. H. 128 X b. 64 cm. Sign.: Hsi Yiian (ca 1574 
—1620). N. M. O. K. 49.
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Dimmor i bergsbygden. Tuschmålning på papper. H. 
206 x b. 75 cm. Utförd av Fa Ju  chen (ca 1620—1710).
N. M. O. K. 50.
Tre höga bam bustam m ar. Tuschmålning på papper. 
H. 296 X b. 90 cm. Utförd av Chao Pei. (medlet av 
1600-talet) N. M. O. K. 51.
Vidsträckt berglandskap. Tuschmålning på papper. H. 
22 x L. 142 cm. Signerad av Shih T a’o (medlet av 1600- 
talet). N. M. O. K. 52.
Kungsörn sittande på en klippa. Tuschmålning med 
något brun färg på papper. H. 126,5 x 85 cm. Sign.: 
Hsi Shui W ang hsiao. Sannolikt 1600-talet. N. M.
O. K. 53.
Lotusblom mor på sensommaren. Tuschmålning på papper. 
H. 128 X b. 35 cm. Sign.: Ma Shou. (Slutet av 1600-talet). 
N. M. O. K. 54.
Porträtt av den bekanta m ålaren W ang Shih ku. Tusch
m ålning med färg på papper. Sign.: Yii Chih-ting 
(1650— 1720). H. 88,5 X b. 48 cm. N. M. O. K. 55.
Olea fragrance och narcisser i ett stenrös. Tuschmålning 
på papper. H. 121 X b. 63 cm, Sign.: Li Chi, dat. 1749. 
N. M. O. K. 56.
Slingrande vinrankor med stora blad och fruktklasar. 
Tuschmålning på papper. Sing.: Lo p ’ing, dat. 1771- 
H. 142 X b. 48 cm. N. M. O. K. 57.
Fyra Bodhisattva-figurer i stående ställning. Fresko- 
m ålningar. H. 84 Xb. 32 cm. Sannolikt från Ming- 
perioden. N. M. O. K. 59, 60, 61, 62.

B . Gåvor.
Aug. 30 Av general J. W. Munthe, Peking:

Berglandskap med blommande träd. Tuschmålning med 
något färg på siden. H. 164 X b. 89,5 cm. Tillskriven 
Ma Yuan (1190— 1224). Sannolikt från Ming-perioden. 
N. M. O. K. 40.
Tidigt vårlandskap. Tuschmålning på siden. H. 67,5 
X b. 35 cm. Tillskriven Tu Pen, men sannolikt utförd i 
m odern tid. N. M. O. Iv. 41.
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En helig m an (Arhat) sittande på en stubbe. Tusch
målning med fårger på siden. H. 96 X b. 49 cm. Till
skriven Chang Yii (?). F rån Ming-perioden eller senare.
N. M. O. K. 42.
En vit örn, som slagit ner på en fasan. Tuschmålning 
med något färg på siden. Sannolikt från 1700- eller 
början av 1800-talet. H. 175 x b. 80,5 cm. N. M.
O. K. 45.
Högsmalt berglandskap. Tuschm ålning med svaga färg
toner på papper. H. 118 X b. 25,5 cm. Sign.: W u Feng, 
daterad 1548. N. M. O. K. 46.
En berömd kalligraf. Tuschmålning med färg på siden. 
H. 97,5 X b. 58,5 cm. Tillskriven Shen Chou; möjligen 
från slutet av Mingperioden. N. M. O. K. 58.
Två skator på en trädgren. Tuschm ålning med något 
färg på siden. 56,5, b. 45 cm. Sannolikt från 1800-talet. 
N. M. O. K. 63.

C. Överföringar.
Från Konstslöjdssamlingens inventarium :
Reliefsten från en kam m are vid en av de s. k. Pseudo- 
Wu gravarna i Shantung, grå kalksten. Utförd 147 e. Kr. 
H. 65 L. 118 x cm. N. M. O. K. 66. N. M. Konstsl. 
nr. 151/1920.
Reliefsten i Han-stil. Modern imitation. H. 69,5 X b. 
82 cm. N. M. O. K. 67. N. M. Konstsl. nr. 152/1920. 
Buddhistisk votiv-stela, grå kalksten. H. 1,4 7 X b. 0,5 3 
cm. Möjligen från Norra CITi-perioden. N. M. O. K. 
68. N. M. Konstsl. 153/1920.
Manshuvud, gråvit kalksten. H. 17 cm. Sung-perioden 
eller senare. N. M. O K. 69. N. M. Konstsl. 127/1920. 
M anshuvud med hög mössa, järn . H. 28 cm. Ming- 
perioden. N. M. O. K. 70. N. M. Konstsl. 128/1920. 
Buddhistisk votivskulptur, grå kalksten. H. 31,5 x b . 21 
cm. Början av T ’ang-perioden. N. M. O. K. 71. N. M. 
Konstsl. 34/1925.
Kuanyin Bodhisattva-huvud, grå kalksten. H. 44,5 cm. 
T ’ang-perioden. N. M. O. K. 72. N. M. Konstsl. 5/1926.



Buddha-huvud, svart lavasten. H. 32 cm. från Java. 
Slutet av 700-talet. N. M. O. K. 73. N. M. Konstsl. 
132/1926.

JErån Handteckningssamlingens inventarium :
En taoistisk Odödlig. Tuchmålning på papper. H. 
107 x b. 93 cm. Yuan- eller tidig Ming-period. N. M.
O. K. 39. N. M. Grav. 213/1918.
Ett par fasaner vid foten av en klippa. Målning i tusch 
och färger på siden. H. 147,2 x b. 70,8 cm. Slutet av 
Ming-perioden. N. M. O. K. 76. N. M. Grav. l/l917 . 
Betande hästar vid en flodstrand. Tuschmålning med 
vita, hruna och gröna färger på gulnat siden. H. 78,8 
x b. 128,9 cm. Ch’ien Lung-perioden. N. M. O. K. 77. 
N. M. Grav. 2/1917.
Berglandskap i morgondimma. Målning i tusch på brunt 
siden. H. 97,2 x b. 42,4 cm. Sen imitation efter Mi Fei 
(Mi Shih). N. M. O. K. 78. N. M. Grav. 3/l917.
Prins Shotoku (572—621), utläggande en huddhistisk sutra. 
Målning med tusch och färger på siden. H. 90 X b. 50 
cm. Japansk. Från början av Asliikaga-perioden. 
(1333—1573). N. M. O. K. 79. N. M. Grav. 4/1917. 
Porträtt av m unken och poeten Jichin från Fujiwara- 
tiden. Tuschmålning på siden med något färg. H. 
131X b. 75 cm. Japansk. Enligt påskrift utförd av 
Yukihide (1429 — 1440). N. M. O. K. 80. N. M. Grav. 
5/1917.
Prins Shotoku klädd såsom huddhistisk präst. Målning 
med färger på brunt papper. H. 87 X b. 36 cm. Japansk, 
sannolikt från 1600-talet. N. M. O. K. 81. N. M. Grav. 
6/1917.
Berglandskap. Tuschmålning med något färg på siden. 
H. 84 X b. 95,5 cm. Sign.: W ang Yun, daterad 1729. 
N. M. O. K. 82. N. M. Grav. 7/1917.
Klipplandskap. Tuschmålning med lätta färgtoner på 
siden. H. 33,7 x b. 26,4 cm. Ming-perioden eller senare. 
N. M. O. K. 83. N. M. Grav. 8/1917.
Albumblad. Buffelko. Tuschmålning på siden med



något färg. H. 30,7 X b. 26,5 cm. Ming-perioden eller 
senare. N. M. O. K. 84. N. M. Grav 9/l917. 
Album-blad. Taoistisk figur. Tuschmålning med något 
färg på siden. H. 24,8 x b. 23,3 cm. Sannolikt 1800- 
tals kopia efter målning från Yuan-perioden. N. M. O. 
K. 85. N. M. Grav. 10/1917.
Album-blad i solfjädersform. Ett öppet galleri i en träd
gård. Tuschmålning med färger på siden. H. 23,5 X24,7 
cm. Sannolikt från ClTing-perioden. N. M. O. K. 86. 
N. M. Grav. I l/l9 1 7 .
Album-blad i form av en solfjäder. Berglandskap med 
forsande vatten. Tuschmålning med något färg på siden. 
H. 24,4 x b. 24 cm. Ming eller senare. N. M. O. K. 87. 
N. M. Grav. 12/1917.
Album-blad. En upp- och nedvänd korg och några 
kycklingar. Tuschm ålning på siden med lätta bruna 
och gröna toner. H. 26,9 X b. 31,2 cm. Från 1700-talet, 
eller senare. N. M. O. K. 88. N. M. Grav. 13/1917. 
Album-blad. Sittande katt. Tuschm ålning med färger 
på siden. H. 30 X b. 26 cm. Sign.: Fu Hsi Ma Yuan 
Yii. Målningen är icke utförd före Ming-perioden: sanno
likt senare. N. M. O. K. 89. N. M. Grav. 14/1917. 
Album-blad i solfjäderform. Två m än på en klippa. 
Tuschmålning med något färg på siden. H. 25,5 X b. 
26,4 cm. Ming-perioden eller senare. N. M. O. K. 90. 
N. M. Grav. 15/1917.
Tidigt vårlandskap med blommande plomm onträd. Tusch
målning på siden. H. 47 X b. 32,8 cm. Slutet av Ming- 
perioden eller senare. N. M. O. K. 91. N. M. Grav. 
16/1917.
Album-blad. Vårstämning med blommande träd. Tusch- 
målning med färger på siden. H. 31,9 X b. 26,3 cm. 
K’ang Hsi-perioden eller senare. N. M. O. K. 92. N. M. 
Grav. 17/1917.
Album-blad. En häst som vältrar sig på m arken. Mål
ning med färger på förgyllt papper. H. 26,9 X b. 28 cm. 
K’ang Hsi-perioden eller senare. N. M. O. K. 93. 18/1917.



Album-blad i form av en solfjäder. Flodlandskap. 
Tuschmålning på siden. Inram ad under glas. H. 22 
X b. 24 cm. Ming-perioden eller senare. N. M. O. K. 94. 
N. M. Grav. 19/1917.
Album-blad. En räv sittande vid ett stenrös. Tusch- 
målning på siden. Inramad under glas. H. 21 X b. 21 
cm. Ming-perioden eller senare. N. M. O. K. 95. N.
M. Grav. 20/1917.
Album-blad. Fiskare klädd i en bastkåpa. Tuschm ål
ning på siden. Inram ad under glas. H. 25 X b. 25,4 cm. 
Ming-perioden eller senare. N. M. O. K. 96. N. M. 
Grav. 21/1917.
Ett stycke ur en längre landskapskomposition: »Tien
Tai-tu». Tuschmålning med färger på siden. H. 28,5 
x b. 63,5 cm. Tillskriven W ang Meng, även känd under 
nam n av W ang Shu-ming (d. 1385). Modern kopia från 
1800-talet. N. M. O. K. 97. N. M. Grav. 26/1917.
Mytologiska kampscener. Tuschmålning med färger på 
siden. H. 0,4 8 m. Sannolikt från början av 1800-talet.
N. M. O. K. 98. N. M. Grav. 422/1917.

Taoistisk målning. En manlig figur jäm te hans tjänare 
färdas på vattnet. Målning med tusch och färger på 
papper. H. 158 X b. 37 cm. Medlet av 1800-talet. N. M.
O. K. 99. N. M. Grav. 204/1918.

Taoistisk målning. En manlig genie jäm te hans tjänare. 
Målning med tusch och färger på papper. H. 158 X b. 37 
cm. Motstycke till föreg. N. M. O. K. 100. N. M. 
Grav. 205/1918.
Långt landskap samm ansatt av fantastiska berg, öppna 
åkerfält, vatten och träddungar. Illustration till historien 
om persiko-trädgården på havsbotten, tillskriven Li Chao- 
tao. Sannolikt utförd på 1700-talet. Med tusch och 
färger på siden. H. 28x1. 423 cm. N. M. O. K. 101. 
N. M. Grav. 147/1920.
»Vita moln och röda träd». Berglandskap. Målning med 
tusch och färger på siden. H. 211 X b. 100 cm. Till-
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skriven Yang Sheng-tzu från T ’ang-perioden. Ming eller 
senare. N. M. O. K. 102. N. M. Grav. 148/1920.
Två taoistiska teer. Målning med tusch och färger på 
brunt papper. H. 142 x b. 84 cm. Tillskriven Chou 
Fang (T’ang-per.) Ming eller senare. N. M. O. K. 103. 
N. M. Grav. 149/1920.
Tartariska jägare till häst. Horisontalbild, utförd med 
tusch på papper. H. 25,5Xh. 204,5 cm. Sannolikt från 
1800-talet. N. M. O. K. 104. N. M. Grav. 150/l920. 
Polstjärnans gud. Pei Chi Ta Ti. Tuschmålning med 
färger på siden. H. 162,7 X b. 87,8 cm. Tillskriven Su 
Han-ch’en (1124—1165). Ming eller senare. N. M. O. K. 
105. N. M. Grav. 15l/l920.
Tempelpaviljong samt en hög pagoda, som reser sig 
genom svävande moln. Målning med tusch och något 
färg på siden. H. 146 x b. 91 cm. Tillskriven en mästare 
från Sung-perioden; utförd på 1800-talet. N. M. O. K. 106. 
N. M. Grav. 152/1920.
Berglandskap i snöskrud. Målning med tusch och vit 
färg på siden. H. 176 X b. 95 cm. Tillskriven Kuo Hsi; 
utförd på 1800-talet. N. M. O. K. 107. N. M. Grav. 
153/1920.
En vit kungsörn stående på en klippa. Målning med 
tusch och färg på siden. H. 126,5, b. 85 cm. Tillskriven 
kejsaren-konstnären Hui Tsung. Fri imitation, utförd 
på 1800-talet. N. M. O. K. 108. N. M. Grav. 154/1920. 
Vit häst stående bunden vid ett träd. Målning med tusch 
och vit färg på papper. H. 129 X b. 63 cm. Tillskriven 
Chao Meng-fu; sannolikt utförd på 1800-talet. N. M. O. 
K. 109. N. M. Grav. 155/1920.
Ankor i vassen. Tuschmålning på siden. H. 150 X b. 77,4 
cm. Tillskriven en målare från Sung-perioden; sanno
likt målad på 1800-talet i im itation efter Lin Liang. N.
M. O. K. 110. N. M. Grav. 156/1920.
En flock ripor vid stranden av en häck. Utförd med 
tusch och lätta färger på siden. H. 115 X b. 66,t cm. 
Sannolikt från slutet av 1800-talet. N. M. O. K. 111.
N. M. Grav. 157/1920.



Två fiskare utläggande sin håv vid stranden. Målning 
med tusch på siden. H. 151,8 X h. 79,4 cm. Tillskriven 
Sung-målaren Li Cheng-sung; möjligen utförd på 1600- 
eller 1700-talet. N. M. O. K. 112. N. M. Grav. 158/1920. 
Landskap med höga herg och vatten. Målning med 
tusch och bleka rödbruna och gröna toner på papper. 
H. 110 Xh. 36,7 cm. Tillskriven T ’ang Yin (Ming-peri- 
oden); utförd på 1800-talet. N. M. O. K. 113. N. M. 
Grav. 159/1920.
Kejsar Ming Huangs resa till Shu. Horisontalrulle. Mi
niatyrmässig målning med tusch och färger på papper. 
H. 32,2 x b. 294,2 cm. Tillskriven Chiu ying. Daterad 
1544, men utförd betydligt senare. N. M. O. K. 114. 
N. M. Grav. 160/l920.
Album i träpärm ar. Innehållande 12 m ålningar av va
rierande storlek och ålder. Albumbladen H. 47 X b. 32 
cm. N. M. O. K. 115. N. M. Grav. 16l/l920.

1. Tre bufflar och en kalv. Tuschmålning på siden. 
H. 23,4 X b. 33 cm. Sen imitation efter Sung-målning.

2. Två bufflar av vilka den ena bär en herdegosse 
på ryggen. Tuschmålning med något färg på siden H. 
27,7 x b . 39,3 cm. Sen imitation efter Sung-målning.

3. Två ankor och en gren av blommande plommonträd. 
Tuschmålning med färg på siden. H. 23,6 X b. 31,2 cm. 
Sen imitation efter Sung-målning.

4. Övre delen av en knotig pilträdstam  jäm te ett par 
hängande grenar. Tuschmålning på siden. H. 21 ,4 x b. 
22,4 cm. Sannolikt från 1700-talet eller senare.

5. Metande man i en båt. Tuschmålning på siden. 
Cirkelrunt format. D. 24,2 cm. Sign.: Li Kung Lin; 
Sentida imitation.

6. Trädgårdsvy med en paviljong och gallerier i vilka 
flera figurer synas. Uppges framställa den s. k. »Wen 
Hsuan Lou». Tuschmålning på siden. H. 27,7 X b. 34,7 
cm. Slutet av Ming-perioden eller senare.

7. De två taoistiska figurerna Han Shan och Shih Te 
stående under en tallgren. Tuschmålning med något



färg på siden. H. 21 X b. 19,2 cm. Försedd med Ma 
Yuans signatur. Sen imitation.

8. Strandlandskap med branta klippor ocli en pavil
jong vid sidan av ett öppet vatten. Tuschmålning på siden. 
H. 21,2 X b. 23 cm. Tillskriven Hsia Kuei. Sen imitation.

9. En m an sittande på m arken vid ett träd ocli spe
lande på en s. k. bordsharpa. Tuschmålning på siden. 
H. 18, o X b. 23,g cm. Sen imitation eftei Sung—målning.

10. Vita hägrar vid stranden av en flod, där även 
några bam bustånd växa upp. Tuschmålning med färger, 
på siden. H. 14,5 x b. 15,8 cm. Tillskriven CITien Shung 
Chu (1235—1290). Sen imitation.

11. Tre vita getter mellan gröna klippor på vilka även 
växa några bladrika buskar. Målning med färger på 
siden. H. 22,7 x b. 35,5 cm. Sannolikt utförd på 1600- 
eller 1700-talet.

12. Apa klättrande på en knotig gren, som skjuter fram 
från en klippa. Tuschmålning med färger på siden. 
H. 28 x b. 19,5 cm. Tillskriven Tang Yin (1466—1524). 
Från 1700-talet eller senare.
Album-blad i träpärm ar. Innehållande 4 fragment av 
s. k. khossu (sidenvävnader) framställande blomm or och 
fjärilar och fiskar. Sannolikt från slutet av 1700-talet. 
H. 45,5Xb. 37 cm. N. M. O. K. 116. N. M. Grav. 
162/1920.
Två buddhistiska arhater. Målning med tusch och fårge 
på grovt siden. H. 156,5 x b. 63 cm. Japansk målning 
från Ashikaga-perioden. N. M. O. K. 117. N. M. Grav. 
1/1922.
Två buddhistiska arhater. Målning med tusch och färger 
på grovt siden. H. 151 x b. 64 cm. Motst. till föreg.
N. M. O. K. 118. N. M. Grav. 2/1922.
Kinesisk familj samlad till nyårsfest. Målning med tusch 
och färger på papper. H. 117 X b. 237 cm. Utförd vid 
slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. N. M.
O. K. 119.
Porträtt av en hög m andarin. Tuschmålning med färger
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på siden. H. 157 X b. 95,5 cm. Sannolikt från slutet av 
1700-tatet. N. M. O. K. 120.
An-porträtt. En äldre dam, sittande i en stol. Tuscli- 
målning med färger på siden. H. 162 X b. 87 cm. Slutet 
av 1700-talet eller början av 1800-talet. N. M. O. K. 121. 
Porträtt av en m andschurisk adelsman. Tusclm iålning med 
färger på siden. H. 161,5 X b. 90,5 cm. Sannolikt ut
förd på slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.
N. M. O. K. 122.
Familjebild, komponerad i tre rader. Tuschmålning 
med färger och guld på papper. H. 178 X b. 85 cm. 
Början av 1800-talet. N. M. O. K. 123.
Blommande plomm onträd med snö på grenarna samt 
tre små fåglar, en flygande, en lyftande och en sittande 
på en gren. Tuschmålning på siden, uppsatt på japansk 
brokad. H. 111X b. 51 cm. F rån  Ming-perioden. N. 
M. O. K. 124.
En poet betraktande månen. Tuschmålning med färger 
på siden, uppsatt på japansk brokad. H. 142,5 x b. 79 
F rån  Ming-perioden. N. M. O. K. 125.
Fam ilje-porträtt. En gammal m an och hans hustru. 
Målning med tusch och färger på siden. H. 117 X b. 92 
cm. Sannolikt från slutet av Ming-perioden. N. M.
O. K. 126.

Handtecknings- och gravyravdelning-en.
Intendent Hoppe, amanuenser W engström och Jungm arker.

I. Handteckiiingssanilingeii.
Samlingen av handteckningar och oljeskisser har under året ökats 

ined 114 nr, varav 60 genom köp, 40 genom gåva och 14 genom 
överföring.

A . K ö p :

Jan. 31. F ragonard, H onoré , fransman, f. 1732, d. 1806: Vilan 
under flykten till Egypten, laverad pennteckning i sepia 
på en skiss i svart-krita. 1 nr.
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Martin , J ohan F redrik , svensk, f. 1755, d. 1816: Dan- 
nemora gruva, akvarell. 1 nr.
von N umers, F redrik  Adolf , svensk, f. 1745, d. 1792: 
Utsikt av Fin- och Grundsjö Jern  Gruvor på Normarks 
gruvefält i Philipstads Bergslag, akvarell. 1 nr.

Aug. 80. Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818: Kristi om skä
relse, tuschteckning. 1 nr.
H öckert, J ohan F redrik , svensk, f. 1826, d. 1866: Stu
dier eller lappar, blyertsteckning. 1 nr.
Sidvall, Amanda, svenska, f. 1844, d. 1892: Porträtt av 
fru W. Bredberg, kolteckning på gråblått papper. 1 nr. 
J ordaens , Jacob, iiederländare, f. 1593, d. 1678: Kristus 
botar sjuka, kritor och akvarell samt ifyllningar med 
tusch. 1 nr.
Jansson , Knut , svensk, f. 1882: Djurgårdsmotiv, teck
ning i rödkrita. 1 nr.
N ilsson, Axel, svensk, f. 1887: Min hustru, blyertsteckning. 
Gubbe som lyss, rödkritsteckning 2 nr.
P ercy, Arthur C:son, svensk, f. 1887: Självporträtt, röd
kritsteckning.
Flicka vid fönstret, sepiateckning.
Flicka med kaktus, bläckteckning.
Flicka, som luktar på blomma, teckning och lavering 
i tusch.
Höstlandskap, motiv från Öland, blyertsteckning. 5 nr. 
Bjurström , T or, svensk, f. 1887: Bergsklyfta, kolteck
ning. 1 nr.
Léger , F ernand , fransman, f. 1881: Nature morte, ku- 
bistisk komposition, tuschlavyr. 1 nr.

Sept. 25. Jäml. Kungl. Brev av den 29 aug. 1930:
B oberg, F erdinand , svensk, f. 1860: Guldsmedernas 
båge i Bom, akvarell.
Rue de 1’Hötel de Ville, Paris, akvarell. 2 nr. 
E lgström , O ssian , svensk, f. 1883: En Rodkamiming, 
tusch och akvarell på duk.
Leifs och Torfins skepp, d:o.
Erik den Röde landstiger, d:o.
Ingolf, d:o. 4 nr



Grate , E ric, svensk, f. 1898: Kvinnlig aktstudie, röd- 
kritsteckning.
Kvinnlig aktstudie, rödkritsteckning. 2 nr.
Grünewald , Isaac, svensk, f. 1889: Det röda berget, 
Auvergne. Gouache. 1 nr.

Okt. 29. D erain , And r é , fransman, f. 1880: Kvinnomodell, tusch
teckning.
Huvud, penselteckning i sepia . 2 nr.
L hote , André , fransman, f. 1885: Vilande kvinnor, bly
ertsteckning. 1 nr.
Blanchard, Marie , fransyska.: Musicerande pierrot, 
svartkritsteckning. 1 nr.
L enoir , Marcel , fransman, f. 1872: Grupp, pensel
teckning i tusch. 1 nr.
W erenskiold , E rik, norrm an, f. 1855: Flickporträtt, 
kolteckning.
Två gossar, blyertsteckning. 2 nr.

Nov. 26. v. Habermann, F r . H ugo, tysk, f. 1849: Sovrummet, 
laverad tuschteckning. 1 nr.
O berländer , Adolf , tysk, f. 1845: Linus och Herkules, 
tuschteckning.
I arbetsivern, tuschteckning.
Joli sitter vackert, tuschteckning.
Den tafatta modellen, tuschteckning. 13 nr.
H eckel, E rich, tysk, f. 1883: Blommor, akvarell. 1 nr. 

Dec. 30. H öckert, J ohan F redrik , svensk, f. 1826, d. 1866: 
Ornamentsteckning till spegelram. 11 nr.
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818: Landskap med 
figurer. Gouache. 1 nr.

B. G åvor:
Mars 28. Av konstnären Arthur Sjögren, Stockholm:

Sjögren Arthur , svensk, f. 1874: Konstnärerna i Visby, 
teckning och lavering i tusch. Andrea skors, lavering i 
sepia. Den heliga familjen, tuschteckning. Illustration 
till Strindbergs Tersitus, teckning och lavering i tusch. 
4 nr.
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Av direktör Gustaf V. Engvall, Stockholm:
T aube, E vert , svensk, f. 1890: Lördagskväll, Väderöarna, 
akvarell. Grön skonert i Porte San Reino, akvarellerad 
blyertsteckning. Vegetazione italiana, akvarellerad bly
ertsteckning. 3 nr.

April 28. Av konstnären Georg Pauli, Storängen:
L hote , An d r é , fransman, f. 1885: Fotbollsspelare, akva
rell. Stilleben, akvarell. 2 nr.
N adelman, E lis , polack: Mor och barn, pennteckning 
i tusch. 1 nr.
Av fröken Selima Tersmeden, Stockholm:
O känd konstnär, svensk verksam 1801: Blomstermål
ningar, akvareller. 9 nr.
O känd konstnär, svensk: Landskapsm otiv, akvareller. 
10 nr.

Juni 20. Av konstnären Georg Pauli, Storängen:
L éger , F ernand , fransman, f. 1881: Två nakna kvinnor 
i en interiör, kolteckning. 1 nr.
Av stadsfullmäktiges ordförande i Stockholm, herr Knut 
A. Tengdahl:
P alme, E inar, svensk, f. 1901: Porträtt av Knut x\. 
Tengdahl, blyertsteckning. 1 nr.

Aug. 30. Av bankdirektör Olof Aschberg, Paris:
Millet , J ean F rancois, fransm an f. 1814, d. 1875: 
Terrängstudier, pennteckningar i sepia. 3 nr.
Rousseau, T héodore , fransman, f. 1812, d. 1867: Klipp
parti, blyertsteckning. Landskap med byggnad, blyerts
teckning. 2 nr.

Sept. 25. Av Galleri Modern, Stockholm:
B oniieur, Rosa, fransyska, f. 1822, d. 1899: Studier efter 
hästar, blyertsteckningar. 3 nr.

Okt. 29. Av professor E. Hubendick, Storängen:
Hägg, Axel H erman, svensk, f. 1835, d. 1921: Porträtt 
av Hilda Malmqvist som 14-årig, blyertsteckning. Porträtt 
av Adelaide Hubendick som flicka, blyertsteckning. 2 nr.
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C. Ö verföring .
Aug. 30- F rån  förrådet:

Svenska 1800-tals konstnärer. Kam ratporträtt, blyerts- 
och bläckteckningar. 12 nr.

Okt. 29. B audiot , F rancois, fransman f. 1772, g. 1840: Liten 
naken flicka hållande ett fågelbo, teckning i svart- och 
rödkrita förhöjd med vitt. Liten naken gosse hållande 
en fågel, teckning i svart- och rödkrita, förhöjd med 
vitt. 2 nr.

II. G ravyrsam lingen .

Samlingen av gravyrer, litografier och träsnitt har under året 
ökats med 665 nr, varav 141 genom köp och 524 genom gåva.

A . K öp:
Jan. 31. »N ip p o n», tysk, 1830-talet efter N ader , L udvig Michael , 

tysk, f. 1809, d. 1840: Monumentet i Nagasaki över 
C. P. Thunberg. Litografi. 1 nr.

April 28. Gillrerg, J acob, svensk, f. 1724, d. 1793, efter P arelle , 
M. A., fransman, verksam på 1750-talet: La belle jambe. 
Crayongravyr.
D ensamme (?), efter Rafael , italienare, f. 1483, d. 1520: 
Manshuvud. 2 nr.
Isander , Gustaf , svensk, f. 1863, d. 1929: Kungl. Slottet, 
Stockholm. Provtryck i I:a och VII:e état. 2 nr.

Maj. 27. L armessin , Nic- de , fransman, f. 1684, d. 1756, efter 
Vanloo , C., fransman, f. 1705, d. 1765: Le Roy Stanislas, 
kopparstick.
Catherine Opalinska, Reine de Pologne, kopparstick. 2 nr. 
H ouston , Richard, engelsman, f. 1721, d. 1775, efter 
Rembrandt, holländare, f. 1606, d. 1669: The philo
sopher in contemplation, mezzotint. 1 nr.
B oizot, Marie L ouise , fransyska, f. 1744, efter Metsu , 
Gabr ., holländare, f. 1629, d. 1667: Le Déjeuné de la 
Hollandoise, kopparstick. 1 nr.
B rangwyn, F rank W illiam, engelsman, f. 1867: A Gate 
of Naples, etsning. 1 nr.



Surugue, Louis d . Ä., fransman, f. 1686, d. 1762, efter 
W atteau , fransman, f. 1684, d. 1721: La partie de mu- 
sique, kopparstick. 1 nr.
Sherw in , J ohn Keyse , engelsman, f. 1751, d. 1790 (?): 
Kvinnohuvud, crayon- och linjegravyr. 1 nr.
Bega, Cornells, nederländare, f. 1629, d. 1664 : Leende 
gumma med pälsmössa, etsning.
Stående m an med kort jacka, d:o.
Rökaren, d:o.
Familjen, d:o.
Modern i värdshuset, etsning och torrnål.
Den unga värdshusvärdinnan, etsning. 6 nr. 
B reenberg , Ba r tholom aus ,, nederländare, f. o. 1620, 
d. 1660: Ponte Mamolo, etsning.
Satyren m isshandlande nymfen Corsica, d : o . 2 nr.
Efter B rueghel , P ieter  d . ä., nederländare, f. o. 1525. 
d. 1569: Milites Requiescentes, gravyr.
Häxan från Malleghem, gravyr. 2 nr.
F alck, J eremias, polack, f. 1609, d. 1677 eller B eck, 
D avid , nederländare, d. 1657: Axel Lillie, gravyr. 1 nr. 
Anonym tysk , c:a 1490: Kristus på korset, träsnitt på 
pergament, handkolorerat. 1 nr.
Anonym tysk , 1400-talets slut: Den heliga Birgitta, trip
tyk, träsnitt, handkolorerat. 1 nr.
Anonym, 1400-talet (»Dürer»): Nauis socialis mechani- 
corum, träsnitt.
Der Endkrist. Sant Peters schifflin, d:o. 2 nr. 
Anonym, 1400-talet: Priapfest, träsnitt. 1 nr. 
Burgkmair, H ans , d . ä., tysk, f. 1473, d. 1531: Aristoteles 
och P l^ llis , träsnitt.
Weiss-Kunig, d:o. 2 nr.
Goltzius, H endrick, nederländare, f. 1558, d. 1617: 
Elias och korparna, träsnitt. 1 nr.
Graf, U rs , tysk, f. 1485, d. 1527, 27 st. blad med m o
tiv ur Kristi liv, ur sviterna B. 3 och 4, träsnitt. 27 nr. 
L ützelburger , H a n s . tysk, f. o. 1495, d. 1526, m. fl. etter 
H olbein , H ans , d . y„ f. 1497/98, d. 1543: 43 st. dubbel- 
sidigt tryckta träsnittsillustrationer till Gamla Testamen-



tet; ur Froschauerbibeln, trol. 1539 års uppl. P. III, 
s. 359. 43 nr.
Schön, E rhard , tysk, d. 1542: Golgata, träsnitt 1 nr. 
Sciiäufelein , H ans L eonard , tysk, f. 1490, d. 1540: 
Teuerdank råkar i fara vid hjortjakt, träsnitt.
Mannen bredvid Teuerdank snavar över en sten vid 
gemsjakt, d:o. 2 nr.
R ibera , Giu sep p e , italienare, f. 1588, d. 1652: Den he
lige Bartholomseus’ m artyrium , etsning.
Den helige Petrus, d:o. 2 nr.
P ontius , P aul , nederländare, f. 1603, d. 1658: Porträtt 
av Hendricus Meurs, kopparstick. 1 nr.
Rembrandt, Harmensz van Ru n , nederländare, f. 1606, 
d. 1669: Jacob begråter Josefs död, gravyr.
Den ångerfulle Petrus, d:o.
Landskap med herdefamilj, d:o. 3 nr.
Ruysdael , J akob, nederländare, f. 1628/29, d. 1682: 
Sädesfältet, gravyr. 1 nr.
Suyderhoef , J onas, nederländare, f. o. 1613, d. 1686 
efter Hals, F rans, nederländare, f. o. 1580, d. 1666: 
Tegularius, gravyr. 1 nr.
T en ier s , D avid , d . y ., nederländare, f. 1610, d. 1690: 
Drickande och rökande bönder utanför en krog, gravyr. 
1 nr.
Cochin, Charles N icolas, fransman, f. 1715, d. 1790, 
efter W atteau , Antoine , fransman, f. 1684, d. 1721: 
L ’Amour au Théåtre Francois, gravyr. 1 nr.
A ubert , Michel, fransman, f. 1700, d. 1757, efter W atteau , 
A ntoine , fransman, f. 1684, d. 1721: Rendez-vous de 
chasse, gravyr. 1 nr.
Bjurström , T or, svensk, f. 1887: Träd från Böö, lito
grafi.
Vägarbete, litografi.
Akt, sittande, litografi.
Tulpaner, litografi. 4 nr.
Zandén , H elge , svensk, f. 1886: Falu koppargruva, 
torrnål srad ering.
Husbergs Pivot, kopparstick.



Ryckepung, Falun, torrnål.
Gammal kva rn kammare, etsning.
Gossporträtt, torrnål. 5 nr.
Sallberg, H arald , svensk, f. 1895: Rue de haut Pavé, 
Paris, etsning.
Under Southwark Bridge, London, etsning.
Roofs of London, etsning.
Kensington Garden, London, etsning.
Portrait du peintre Georges Braque, etsning.
Portrait du peintre Amédée O z enfant, etsning.
Portrait du peintre Fernand Léger, etsning. 7 nr.

Okt. 29. D ürer , A lbrecht, tysk, f. 1471, d. 1528: Maria vid 
muren, kopparstick.
Porträtt av Friedrich der Weise, kopparstick. 2 nr. 
Manet , E douard , fransm an f. 1832, d. 1883: Kejsar 
Maximilians arkebusering, litografi. 1 nr.
Den Danske Radeerforening. Portfölj I 1930: 
Christiansen , P oul, dansk, f. 1855: Landevej forbi 
Ka rise, etsning. 1 nr.
P edersen , Stefan V iggo, dansk, f. 1854: Töjet liaenges 
til Torring, etsning. 1 nr.
Syberg, F ritz , dansk, f. 1862: Moder og Barn, träsnitt. 
1 nr.
Portfölj II 1930:
L arsen , J ohannes , dansk, f. 1867: Raadyr, etsning. 
Havliter, etsning. 2 nr.
F riis , Andreas; dansk .Bjerglandskap ved Fiesole, etsning.
1 nr.

Nov. 26. P alme, Carl, svensk, f. 1879: Landskap, färgträsnitt.
2 nr.

B. Gåvor:
Jan. 31. Av konstnären:

P auli, James, svensk, f. 1860: Biskopsgravar i Sträng
näs. Provtryck, litografi i offset-tryck. 2 nr.

Av Föreningen för Grafisk Konst:
1929 års blad, signerade upplagan innehållande :
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B ergström, S igge, svensk, f. 1880: Stigberget, träsnitt. 
1 nr.
E ngström , A lbert , svensk, f. 1869: Porträtt av Knud 
Rasmussen, etsning. 1 nr.
H amborn, Axel , svensk, f. 1892: Fiskeläget, etsning. 1 nr. 
von R osen , Reinhold , svensk, f. 1894: Augusti, Åkerö, 
etsning. 1 nr.
Sahlén , Artur , svensk, f. 1882: Porträtt av Kapten E. 
Malmberg, träsnitt. 1 nr.
W rangel, J urgen, svensk, f. 1881: Kvällsmoln, torr- 
nålsgravyr. 1 nr.

Av herr J. E. Rell, Saltsjö-Duvnäs:
P eter sen , T om, dansk: Gammeltorv i Köbenhavn med  
Vor Frue Kirke i baggrunden, etsning. 1 nr.

Febr. 26. Av greve Eric von Rosen :
von R osen , Georg, svensk, f. 1843, d. 1923: Gången 
mot döden, etsning. 2 nr.

Mars 28. Av konstnären:
L innqvist , H ilding, svensk, f. 1891: Sittande kvinnlig 
modell, litografi.
Kvinnohuvud, litografi. 2 nr.

Maj 27. Av Ghalcografia Madrido:
Ametllér , Blas, spanjor, f. 1768, d. 1841, etter M u
rillo: spanjor, f. 1617, d. 1682: Santa Rosa de Lima, 
gravyr. 1 nr.

Jun i 20. Av okänd givare genom överintendenten dr A. Gauffin: 
Ruckman, J ohan Gustaf , svensk, f. 1780, d. 1862, efter 
Röhl , Maria , svenska, f. 1801, d. 1875: Porträtt av Joh. 
Schürer v. W aldheim, stålstick. 1 nr.

Sept. 25. Av konstnären:
E lgström, ö ssia n , svensk, f. 1883: En Tupilark frän 
det yttersta hav, litografi.
Komposition med roende eskimåer, renar m. m., litografi. 
Lappar på biograf, etsning. 3 nr.
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Från A. B. H. Bukowskis Konsthandel, Stockholm: 
Zorn, An ders , svensk, f. 1860, d. 1920: Avdrag av 
konstnärens överkorsade plåtar, etsningar. 149 nr.

Okt. 29. Av framlidne överstekam m arherren greve Magnus Brahe 
enligt testamente:
Coqueret , fransm an f. 1761, d. 1832, efter L e D ru, H. 
fransman, f. 1769, d. 1840: Buonaparte, akvatint. 
Moreau, akvatint.
Pichegru, akvatint.
Hoche, akvatint.
Massena, akvatint. 5 nr.
Gregori, F e r d ., itatienare, f. 1743, d. 1804, efter Rubens, 
P. P., nederl., f. 1577, d. 1640: Rubens, hans son samt 
Lipsius och Grotius, gravyr.
D ensamme, efter Correggio , A. italienare, f. 1494, d. 
1534: Madonna, gravyr. 2 nr.
Anonym fransk gravör: George se dépitte, gravyr. 1 nr. 
D arcis, L ouis , fransman, senare delen av 1700-talet, 
efter Vernet, C. J., fransm an f. 1714, d. 1789: L’incon- 
vénient, gravyr. 1 nr.
Vascellini, G., italienare, f. 1745, d. 1805, efter Rafael , 
italienare, f. 1483, d. 1520: Madonna della Sedia, gra
vyr. 1 nr.
Le V eau , J. J., fransman, f. 1729, d. 1785, efter Bil- 
coq, M., fransman, f. 1755, d. 1838: La consultation, 
gravyr.
Le retour, gravyr. 2 nr.
B omanet, A. L., fransman, f. 1748, d. 1807, efter F reu- 
deberg , S., schweizare, f. 1745, d. 1801: Le Bain, gravyr. 
Le lever, gravyr. 2 nr.
Maleuvre , P., fransman, f. 1740, d. 1801, efter F reu- 
deberg , S., schweizare, f. 1745, d. 1801: Le Boudoir, 
gravyr. 1 nr.
D uclos, A.-J., fransman, f. 1742, d. 1795 och B o sse , 
L., fransman, senare delen av 1700-talet, efter F r eu d e- 
berg, S., schweizare, f. 1745, d. 1801: Le Coucher, gra
vyr. 1 nr.



Roulleau , fransman, efter S oufflot , J., fransm an, f. 
1713, d. 1780: Vue intérieure de S. Genevieve, gravyr. 
1 nr.
Sellier , Ch ., fransman, f. 1830. d. 1882, efter Sou fflot , 
J., fransman, f. 1713, d. 1780: Façade, gravyr.
Façade, gravyr. 2 nr.
T araval, L. G., fransman, f. 1738, d. 1794, eller S oufflot , 
J., fransman, f. 1713, d. 1780: Façade, gravyr. 1 nr. 
Sellier , Ch ., fransman, f. 1830, d. 1882, efter S oufflot , 
J., fransman, f. 1713, d. 1780: Plan, gravyr. 1 nr. 
B ertrand , N., fransman, f. 1784, d. 1852, efter L aby, 
A.-F., fransman, f. 1784, d. 1860: Louis XVII, gravyr. 
1 nr.
A loja , V., italienare, förra delen av 1700 talet, efter 
H ackert, J., tysk, f. 1737, d. 1807: Acquedotta, gravyr. 
1 nr.
D ebucour, P hilipp , fransman, f. 1755, d. 1832, efter 
B éra , A., fransman, f. 1784, d. 1836: Louis XVIII, gra- 
vyr. 1 nr.
J ukes, F., engelsman, f. 1746, d. 1812, efter D ayes , E., 
engelsman, f. 1763, d. 1804: View of the Howard Bocks, 
akv. gravyr.
View of the Tintern Abbey, akv. gravyr. 2 nr.
Couché fils , fransman, f. 1781, d. 1849, efter Swebach , 
J., fransman, f. 1769, d. 1823: Bataille de W hagram , 
gravyr.
D ensamme, efter Roehn , A., fransman, f. 1780, d. 1867, 
Bataille de Ratisbonne, gravyr. 2 nr.
B olt , F r ., tysk, senare delen av 1700-talet, efter W olf , 
tysk: Bey Friedrich’s Asche, gravyr.
Friedrich der Grosse, gravyr. 2 nr.
J ukes . F., engelsman, f. 1746, d. 1812, efter Clevely , J., 
engelsman, f. 1745, d. 1786: View of Huaheine, gravyr. 
View of Charlotte Sound, gravyr. 2 nr.
P ichler, J., tysk, f. 1765, d. 1806, efter F üger, F., tysk, 
f. 1751, d. 1818: Maria und das Kind Jesus, gravyr. 1 nr. 
Cumelin, J. P., svensk, f. 1764, d. 1820: Vue de Stock
holm . . . Riddarholmen, akv. gravyr. 1 nr.
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Anonym fransk gravör: Le Triom phe de 1’Agioteur, 
akv. gravyr.
Franska sedlar, akv. gravyr.
Collection des papiers m onnoyers, akv. gravyr. 3 nr. 
Cumelin, J. P., svensk, f. 1764, d. 1820: Vue de la Ri
viere . . . Finspong, akv. gravyr.
Stockholm prise du quais, akv. gravyr. 2 nr.
Ma rtin , J. F., svensk, f, 1755, d. 1816: Upsala, akv. 
gravyr.
Nyköping, akv. gravyr.
Carlscrona, akv. gravyr.
Catharinebergs Koppargruva, akv. gravyr. 
Vatu-Uppfordrings-Verket vid Malmviks Grufva, akv. 
gravyr.
Norrköping, akv. gravyr.
Bilderkamm aren i W adstena k:a, akv. gravyr. 7 nr. 
D aniell , W., engelsman, f. 1769, d. 1837: The Arme
nian Bridge, Madras, akv. gravyr.
Dusasumade Gant, Ganges, akv. gravyr.
The Government House, Fort S:t George, akv. gravyr. 
The Assembly Rooms . . ., near Madras, akv. gravyr. 
4 nr.
H eland , M. R., svensk, f. 1765, d. 1814: Utsikt af Kapp- 
Körningsbanan på Brunsviken, akv. gravyr. 1 nr. 
E ckstein , K. G., svensk, f. 1766, d. 1838: Hans Maj:t 
Konung Carl XIII Hyllning, akv. gravyr- 1 nr. 
T houvenin , J., fransman, f. 1765 —, efter S icardy, L., 
fransm an, f. 1746, d. 1825: Non je vais les lui rendre, 
färggravyr. 1 nr.
Mecou, J., fransman, f. 1771, d. 1837, efter S icardy, L., 
fransman, f. 1746, d. 1825: Ne mange pas tout, färg
gravyr. 1 nr.
le Grand , A., fransman, efter Sciiall, F., fransman, f. 
1753, d. 1812: Genevieve des Bois, färggravyr. 1 nr. 
D arcis, L., fransman, senare delen av 1700-talet, efter 
Morland , G., engelsman, d. 1789: The Effects of E xtra
vagance & Idleness, färggravyr.
The Fruits of early Industry & Oekonomy, färggravyr.



4fO

D ensamme, efter S ingleton , H., engelsman, f. 1766, d. 
1839: Extravagance and Dissipation, färggravyr. 
Industry and Oekonomy, färggravyr. 4 nr.
»After  E delinck», efter Rafael , italienare, f. 1483, d. 
1520: The Holy Family, färggravyr. 1 nr.
Choffard , P. P., fransman, f. 1730, d. 1809, m. 11.: 
Möbler, statyetter och m ålningar från Herculanum, gra- 
vyrer. 20 nr.
Gatine , G. J., fransman, f. 1773, d. 1824: Le Bon Genre, 
akv. gravyrer. 12 nr.
F ransk 1800-talsgravör: Meubles et Objet de Gout, 
akv. gravyrer. 27 nr.
Franska politiska karikatyrer, akv. litografier ocli gra
vyrer. 96 nr.
A nonym, efter Rehn , J. E., svensk, f. 1717, d, 1793: 
Linnés porträtt, litografi. 1 nr.
L eferre , V., fransman, f. 1642, d. 1700, efter T izian, 
italienare, f. 1477, d. 1576: Pesarom adonnan, gravyr. 1 nr. 
Caylus, A. C. P., fransman, f. 1692, d. 1765 och le 
Sueur , N., f. 1690, d. 1764, eller del Vaga, P., itali
enare, f. 1499, d. 1547: Timoclée justifiée par Alexandre, 
etsning och träsnitt. 1 nr.
Mantelli, H ieronymus, italienare: Raccolta di Disegni 
. . . Biblioteca Ambrosiana di mano di Leonardo da 
Vinci. (Milano 1785), gravyrer. 9 nr.
S iegård, P är , svensk, f. 1887: St. Göran, träsnitt. 1 nr. 
J ohansson , J ohan, svensk, f. 1879: Potatishackerskor, 
litografi. 1 nr.

Nov. 26. F rån  Grafiska Sällskapet genom dess ordf. konstnären 
Hj. Strååt:
T ägtström, D avid , svensk, f. 1895: Flottbron vid Lek
sand, 1924, etsning. 1 nr.
B jörkman-Goldschmidt, E lsa, svenska, f. 1880: Björk
hage, träsnitt. 1 nr.
Medfölja Grafiska Sällskapets publikation.

Dec. 30. F rån  direktör Thorsten Laurin genom Föreningen Na- 
tionalmusei Vänner:
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Bauer , Marius A lex . J acques , nederl. f. 1864: Moské
interiör, etsning. 1 nr.
D esroutin , Marcellin-Gilbert , fransm an, f. 1828, d. 
1902: Självporträtt, etsning. 1 nr.
D upont , P ieter , nederl., f. 1870, d. 1911: L ’Outillage, 
etsning. 1 nr.
E nsor , J ames, belgare, f. 1860: Landskap, etsning. 1 nr. 
P en n ell , J oseph , amer., f. 1868: Lindsay Row, Chelsea, 
etsning. 1 nr.
W erenskiold , D agfin , norrm an, f. 1892 : Fåglar i land
skap, etsning. 1 nr.
Car r ièr e , E ugène , fransman, f. 1849, d. 1906: Kvinno
huvud, litografi, 1 nr.
T oulouse-Lautrec, H enri d e , fransman, f. 1864, d. 
1901: Yvette Guilbert, litografi. 1 nr.
Munch, E dvard , norrm an, f. 1868: Porträtt av G. Hei
berg, litografi. 1 nr.
Redon , O dilon , fransman, f. 1840, d. 1916: Komposi
tion, litografi. 1 nr.
T homa, H ans , tysk, f. 1889, d. 1924: Landskap, lito
grafi. 1 nr.
Av Föreningen för Grafisk Konst.
Årsportföljen »1930 års blad», signerade upplagan, inne
hållande :
E lgström, O ssian, svensk, f. 1883: Rengärdet, etsning. 
1 nr-
F jæ stad , Maja, svenska, f. 1873: Kejsarkronor, färgträ
snitt. 1 nr.
J erke , E rik, svensk, f. 1898: Motiv från Gréz, etsning. 
1 nr.
J ohanson-T iior, E mil, svensk, f. 1889: Vår, m jukgrunds- 
etsning. 1 nr.
P auli, J ames, svensk, f. 1857: Biskopsgravar i Sträng
näs, litografi. 1 nr.
Sallberg , H arald, svensk, f. 1895: Storkyrkan, Stock
holm, etsning. 1 nr.
A hlqvist , D avid , svensk, f. 1900: Mitt fönster, etsning. 
1 nr.
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Av förste m arinläkaren dr Axel W idstrand, Stockholm: 
Freunde graphischer Kunst: Jahresgabe I—X. (1913— 
1922). 68 nr.
Av professor Albert Engström:
Affischer av sovjetryska konstnärer. 40 nr.

III. Samlingen av graverade plåtar ocli träsnitts-
stockar.

Samlingen av graverade plåtar ocli träsnittsstockar har under 
året ökats med 12 nr genom gåva.

G åvor .
Jun i 20. Av konstnären:

P alme, Carl, svensk, f. 1879, 5 stockar, därav 4 dubbel
sidiga, till färgträsnittet Leda och svanen. 5 nr.

Nov. 26. Av direktören Axel Granlund, Stockholm:
A krel, F r ed r ., svensk, f. 1748, d. 1804 efter F örres, 
Eva Lovisa. Porträtt av okänd man. Kopparplåt, stippel- 
gravyr. 1 nr.
Loos, L eon . H enr ., svensk, f. 1787, d. 1827. »Greve 
Fredric Bog. von Schwerin». Kopparplåt, etsning. 1 nr. 
R uckman, J oh . Gust ., svensk, f. 1780, d. 1862. Iacobus 
Tengström. Kopparplåt, stippelgravyr. 1 nr.
S nack, J ohan, svensk, f. 1756, d. 1788. »Gustaf Adolph, 
Sveriges Kron-Printz, Född den 1 Nov. 1778». 1 nr.
C. H. (Hanell el. Himberg), svensk. »En concert». Kop
parplåt, akvatintgravyr. 1 nr.
Chretien , Gilles L ouis, fransman, f. 1754, d. 1811 efter 
F ournier . Porträtt av okänd herre. Kopparplåt, akvatint. 
Porträtt av okänd dam. Kopparplåt, akvatint. 2 nr.

IV. Fotografi- ocli reproduktioiissamliiigen.

Fotografi- och reproduktionssamlingen har under året ökats med 
487 n r genom gåva.

G åvor
ha mottagits från följande givare:



Herr J. E. Reil, Saltsjö-Duvnäs — Mr. J. G. Lousada, London, — 
Fru  Gina Hazelius — Konstnären Georg Pauli, Storängen — Kom
mittéen för Svenska Konstutställningen i Paris 1929 — Intendent 
S. Strömbom — Docent E. Kjellberg — Intendent R. Hoppe — 
Det Danske Kunststaevne 1929 — Victoria and Albert Museum — 
Konstnären Hilding Linnqvist — Redaktionen av Ord ocli Bild.

Y. Plansch verkssamlingen.

Planschverkssamlingen har under året ökats med 33 nr, varav 
25 genom köp, 7 genom gåva och 1 genom överföring.

A . K öp .
Jan. 31. H ofstede  de Groot , C.; Jan  Vermeer van Delft und 

Carel Fabritius. II Forsetzung.
Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien. Jahres- 
mappe 1929.

Febr. 26. Librairie G. Rapilly & Fils, Paris.
Baron Roger P o r ta lis: Honoré Fragonard, sa vie et 
son œuvre. Paris 1889.

Mars 28. The Vasari Society for the Reprod. of Drawings by Old 
and Modem Masters, second series, part 10.

Ju li 26. Valentiner  W ilhelm R: Das unbekannte Meisterwerk. 
Aug. 30. Auguste Re n o ir : (Marée-Gesellschafts publikationer,

genom Förlag Le Portique.)
H erold et V uaflart (Société pour l’Etude de la Gra
vure Française): Jean de Julienne et les Graveurs de 
W atteau, I.
Göbel, H einrich: W andteppiche. Teil II. Band 1 u. 2. 
F riedländer  & B ock: Die Handzeichnungen alter Meister 
im Kupferstichkabinett zu Berlin: Die niederländischen 
Meister. 2 Bände.
Siren , O sv a ld : Chinese Sculpture. 4 Vol.
History of early Chinese Art. 4 Vol.
T heokritos: Idyller, med origialraderingar av Jurgen 
W rangel.
Meisterzeichnungen aus der Sammlung Franz Koenig. 
Haarlem.
Old Master Drawings, V, 17, 18.
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L e h r s , Ma x : Geschichte u. kritischer Katalog des
deutschen, niederl. u. franz. Kupierst, im XV Jahrh . 
2 Bände.

Dec. 30 »Old Master Drawings», V, 19.

B. Gävor.
Jan. 31.

Febr. 26.

April 28.

Jun i 20.

Aug. 30.

Nov. 26.

Dec. 30.

Av Föreningen för Graiisk Konst:
»1929 års blad», osignerade upplagan.
Av Agnes Branting och Andreas Lindblom:
Medeltida vävnader och broderier i Sverige. Del II. 
U tländska arbeten. Upsala & Stockholm 1929.
Av konsul Erik Gahlnbäck, Reval:
Karta över Segelleden Stockholm Kanalvägen till Göte
borg jem te 44 utsigter. Ny upplaga. Stockholm P. A. 
Haidberg u. å. 1 nr.
Av direktör John Kroon, Malmö:
F rançois  B o u c h e r : 22 reprod. i färgfacsimil. (iJr Natio
nalm usei Handteckningssamling I.)
Av direktör John Kroon, Malmö:
F rançois  B o uch e r , 22 reproductions fac-similées en 
couleur. (Collection de dessins du Musée National de 
Stockholm i).
Av Grafiska Sällskapet genom dess ordf. konstnären Hj. 
Strååt:
Grafiska Sällskapets portfölj för år 1930: Matrikel och 
textbilaga.
Av föreningen för Grafisk Konst:
Årsportföljen »1930 års blad», osignerade upplagan.

C. Överföring.
Febr. 26. F rån  boksamlingen.

Museo del Prado. Goya 1. 1 nr.

VI. Arkivet.
Arkivet har under året ökats med 33 nr genom gåva. 
Gåvor.

Mars 28. Av fröken Ellen von Plåten, Stockholm :
Diverse brev och konstnärsautografer. 30 nr.



Okt. 29. Av fru R. Borelius, f. Bagge, Växjö:
P alm, J.: »Resonerande förteckning öfwer de uti J. Palms 
Samling befintliga Konstföremål.» Handskriven volym. 
»Blickar i Svenska måleriets Historia (intill omkr. 1860) 
Konsthistoriskt Försök af en dilettant 1872». Hand
skriven volym. »Fidias, en Skildring från Grekiska 
Bildhuggarkonstens högsta hlomstring af L. B. Stenersen. 
Ofversättning från Danska Språket af J. Palm 1879». 
Handskriven volym. 3 nr.

Depositioner i liandtecknings- och gravyravdelningen.

30 aug. Från greve Magnus Brahes stärbhus, Rydboholm:
74 st. volymer och portföljer, innehållande gravyrer, lito
grafier och akvareller.

Å terläm nade depositioner.

Jan. 31. Till dispachör Conrad Pineus:
Handteckningar och akvareller av Gösta Sandels, svensk, 
f. 1887, d. 1919. 90 nr.
För Isander-utställningen inlånade konstverk:
Till direktör Fredr. Jahn:
Vaxholm, reprod. 1 nr.
Till herr Brauner:
Stockholms slott, provtr. 1 nr.

April 28. Till herr Edvin Nilsson, Enskede:
Is a n d e r  Gu s t a f , svensk, f. 1863, d. 1929. 
Blyertsteckningar. 2 nr.
Till direktör E. W etterstrand:
Is a n d e r , Gu s t a f , »
Birger Jarlstorg, Slottet, provtr. 4 nr.
Till fröken Gerda Nordin, Stockholm.
Is a n d e r , Gu s t a f , »
Vinter vid Ulvsunda, blyerts. 1 nr.

Inom handtecknings- och gravyravdelningen har arbetet fördelats 
på olika händer enligt de bestämmelser, som i nåd. brev av den 
16 maj 1929 stadfästes.

Hoppe har lett arbetet inom avdelningen för nutida konst samt
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tillsammans med Wengström och Jungmarker skött de löpande 
göro målen.

Han har under årets första hälft koncentrerat sig på utarbetan
det av förslag för inlösen av svenska konstnärers arbeten inom 
såväl handtecknings- och gravyrsamlingen som målnings- och skulp- 
tUrsamlingarna samt har på anmodan av Föreningen för inköp av 
fransk och svensk konst i Paris (F. F. S. K.) under såväl våren 
som hösten 1930 vistats i Paris för att biträda vid förvärven av 
nutida fransk konst. Under sin vistelse i Paris i novem ber—de
cember fortsatte han även de av W engström långt drivna forsk
ningarna angående Nationalmusei handteckningar av Nicolas Pous
sin, vilkas publicering förberedes i samma utstyrsel som det under 
året utkom na Boucherverket. På inbjudan av Institut d ’études 
Scandinaves vid Paris universitet höll Hoppe den 27 november vid 
Sorbonne en föreläsning om Elias Martin.

W e n g st r ö m , som genom det ovannämnda nåd. brevet förord
nats att förestå avdelningens samlingar av äldre handteckningar 
och gravyrer, har till den 18 juni skött expeditionen inom denna 
avdelning och har dessutom fullföljt arbetet med omorganisationen 
av denna, på vilken han nedlagt ett kunnigt och resultatrikt arbete. 
Särskilt har hans uppslagsrikedom och organisationsförmåga satt 
djupa och förblivande spår i de förbättringar, som åstadkom mits 
inom  själva gravyrsalen och tillvaratagandet av utrym m ena därstädes.

W engström har ordnat följande utställningar inom avdelningen:
Reproduktioner eller målningar och teckningar av m oderna 

mästare.
Ett urval av museets handteckningar av äldre mästare.
På uppdrag av överintendenten företog han 3— 13 maj en resa 

till Tyskland, varunder han för vid försäljning av gravyrdubletter 
inkom na medel inköpte en representativ samling äldre gravyrer, 
huvudsakligen äldre tyska och nederländska, vilka på ett ypper
ligt sätt komplettera bilden av dessa för kännedomen om gravyr
konstens utveckling så viktiga epoker.

W engström var även sysselsatt med forskningar rörande Natio- 
nalm usei rika bestånd av Poussinteckningar, vilkas utgivande av 
honom förbereddes.

Dr A xel  W id s t r a n d  har liksom under ett flertal av de gångna 
åren ställt sin utomordentliga sakkunskap till avdelningens tjänst
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och har med råd och dåd bistått samlingens tjänstem än samt fort
satt sitt arbete med katalogiseringen av våra gravyrer.

Amanuensen J ung m ark er , som vid W engströms bortgång förord
nades att uppehålla hans tjänst, har skött expeditionen i gravyr- 
salen samt deltagit i de löpande göromålen, varvid han särskilt 
sysslat med förandet av inventarier och katalogarbete.

Han har på uppdrag av överintendenten nyordnat Nationalmusei 
arkiv, vilket införlivats med avdelningen, och har här påbörjat ka
talogiseringen av brevsamlingen.

Jungm arker har uppehållit förordnanden som t. f. intendent samt 
ordnat utställningen av avdelningens nyförvärv 1929— 1930.

Studeranden vid Stockholms högskola, fröken A n n -S ofi  S c h o tt e , 
har under tiden 2—21 juni som volontär deltagit i de löpande göro
målen inom avdelningen, varvid hennes arbete huvudsakligen be
stått i att vägleda de besökande i studiesalen samt i utskrivningen 
av näm ndbilagor m. m.

Fröken B i r CxIT D e h l g r e n  har som frivilligt biträde den 10 ok
tober 1930 tillträtt sin befattning vid gravyr- och handtecknings- 
samlingen. Hon har varit sysselsatt med ordnande av inventors- 
katalogen samt vid behov hjälpt avdelningens tjänstem än med före
fallande maskinskrivningsarbete.

De inom avdelningen tjänstgörande e. expeditionsvakterna Georg  
O l sso n  och Gu n n a r  D a n ie l ss o n  ha vid sidan om sina ordinarie 
sysslor m edhunnit att utföra en del extra arbete, som har kommit 
samlingen till godo. Så ha de kom pletterat katalogerna över den 
s. k. Eichhornska samlingen, skissbokssamlingen och, partiellt, gra- 
vyrverkssamlingen, samt till ett m indre format nedskurit den ita
lienska och franska originalgrafikens passepartouter.

Monteringsverkstaden (förste expeditionsvakten K arl  Roos och 
biträdena Gu st af  M yren  och J ohn  P e t t e r s s o n ) har på grund av 
diverse omständigheter icke åstadkom m it ett fullt så effektivt ar
bete som under de närm ast föregående åren. Dels därför att den 
för monteringen avsedda lokalen under de pågående belysnings- 
och värmeledningsarbetena inom museet tidvis icke har kunnat tagas 
i bruk, dels därför att de båda biträdena särskilt under som m arm å
naderna fått uppehålla vikariat som expeditionsvakter, samt även 
fått deltaga i det tidsödande arbetet med gravyrsalens omflyttning.

Bland de viktigaste arbeten, som utförts på verkstaden, kan näm 
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nas: För handteckningsavdelningen: till typ II, m indre formatet, ha 
m onterats 742 nr, därav 491 blad av Elias Martin, vilkens sam t
liga teckningar nu föreligga färdigmonterade. Till typ II, större 
formatet, 66 nr. Till typ I, 30 nr, däribland 8 Rembrandteck- 
ningar. För gravyravdelningen ha 24 Rem brandtgravyrer restaure
rats och m onterats till typ II. Dessutom har den stora samlingen 
av Zornetsningar grundligt genomgåtts och justerats.

Monterings verkstaden har även tagits i anspråk för andra arbe
ten inom museet. Så ha 1 249 fotografier uppsatts på kartong. 
Inbindningar och häftningar av handlingar och protokoll m. m. lia 
även utförts på verkstaden, och dess krafter ha över huvud u t
nyttjats till åtskilligt praktiskt arbete inom bokbinderigenren.

Boksamlingen.

Inköp Gåvor

Allmän konsthistoria ........................................................... 23 14
Arkitektur............................................................................ 2 2
Skulptur..................................................................................... 4 3
M ålning..................................................................................... 33 6
Miniatyrmålning ................................................................... i 2 2
Handteckning ........................................................................ 3 6
Grafisk konst ........................................................................ 13 1

i  Porträtt ..................................................................................... 2 1
Konsthantverk ........................................................................ 8 10
Arkeologi ................................................................................ __ 3
Bibliografi .................................................. ........................... 4 10 l

Biografi ................................................................................... 1 3
! Blandade ämnen ................................................................... 1

Historia ................................................................................. .. 2 _
Illustrationskonst & bokkonst ......................................... 1 2
Konstlexika, encyklopedier, uppslagsböcker & ord

böcker..................................................................................... 11 5
Kulturhistoria ....................................................................... 2 -— |
Museivård ................................................................................ __ 1
Officiellt try ck ....................................................................... — 11
Tidskrifter och årsböcker .................................... ........... 34 35
Topografi ............................................................................... 2 8
Museimeddelanden ............................................................... 86
Meddelanden från andra vetenskapliga och kulturella 

in stitu tioner....................... ................................................ »
Auktionskataloger ............................................................... 99 i  356
Museikataloger och vägledningar..................................... — 61
Utställningskataloger ........................................................... 2 88
Broschyrer.................................................... ....................... . — 305

248 1 029



Boksamlingen (Wåhlin, Edlund) har under året ökats med 1 277 
nr (föregående år 1 879). (Se tab. föreg. sid.).

Bland de viktigaste nyförvärven må näm nas:
G åvor:
Av H. K. H. Kronprinsen:

Kokka. 1930. (forts.).

Av dr. H. Lickfett, Djursholm:
Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst. Bd. 2. Augsburger Kunst 
der Spätgotik und Renaissance.

Av Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner:
Laurin, G. G., Konsthistoria. Jubileumsupplaga. 1—3.

Av Albert Bonniers Förlag:
Stockholm i 1 000 bilder.

In kö p  :
Cantinelli, R., Jacques-Louis David.
Collins Baker, G. II., & Constable, W. G., Die Malerei des sechzehnten 

und des siebzehnten Jahrhunderts in England.
Ehrenstein, Th., Das alte Testament im Bilde.
Fiocco, G., Die venezianische Malerei des siebzehnten und des achtzehnten 

Jahrhunderts.
Eouquet, 1)., Gontribution å 1’étude de la céramique orientale.
Gusman, P., La gravure sur bois en France au XIX:e siede.
IIunton, W. Gordon, English decorative textiles, tapestry and chintz . . . 
Ricci, G., Die Malerei des sechzehnten Jahrhunderts in Oberitalien. 
Yexturi, A., Die Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts in Oberitalien. 
Zimmermann, E., Altchinesische Porzellane im alten Serai. (Bd. 2 av Meister

werke der Türkischen Museen zu Konstantinopel. Ilrsgn v. Halil 
Ed hem).

Av följande större subskriptions ver k hava nya delar under året 
kommit boksamlingen till handa:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Hrsg, von II. Vollmer.
Art prices current.
Friedländer, M. J., Die altniederländische Malerei.
Handbuch der Kunstwissenschaft.
Michel, A., Histoire de l’Art.
Singer, H. W., Allgemeiner Bildniskatalog.



Nordisk Familjebok. 3 uppl. (Gåva av A.-B. Familjeboken).
Svenskt biografiskt lexikon. (Gåva av Albert Bonnier).

Boksamlingen har, utom från de här ovan näm nda, mottagit 
gåvor från följande institutioner och personer:

K. Akademien för de fria konsterna, K. Biblioteket, K. Byggnadsstyrel
sen, K. Ecklesiastikdepartementet, Föreningen för Grafisk Konst, Klemmings 
Antikvariat, Konsthistoriska Sällskapet, Liljevalchs Konsthall, Nordiska 
Museet, Riksarkivet, Riksräkenskapsverket, Statistiska Centralbyrån, K. 
Statskontoret, Stockholmsutställningen 1930, Svensk-Franska Konstgalleriet, 
Svenska Boktryckareföreningen, Svenska Slöjdföreningen, Svenska Tekno- 
logföreningen, Svenska Turistföreningen, Sveriges Allmänna Konstförening, 
Sveriges Hantverksorganisation, Tjeckoslovakiska Legationen, Tyska Le
gationen, K. Utrikesdepartementet, K. Vitterhets-, Historie- och Antikvi- 
tets-Akademien, Göteborgs Museum, Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg, 
Ilistoriekommittén, Karlskrona, Malmö Museum, Kalmar Läns Forn
minnesförening, Värmlands Museum, Karlstad, Västerbottens Läns Hem
bygdsförening, Umeå, Föreningen Gotlands Fornvänner, Visby, Föreningen 
Örebro Läns Museum, Örebro.

Rijks Prentenkabinet, Amsterdam, Koninklijk Museum van Schoone 
Künsten, Antwerpen, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, Die 
staatlichen Museen, Staatliche Kunstbibliothek, Berlin, Museum of Fine 
Arts, Boston, Focke Museum, Bremen, Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Bryssel, The Art Institute, Chicago, The Oriental Institute of 
the University of Chicago, The Cincinnati Museum Association, Museum 
of Art, Cleveland, The Detroit Institute of Arts, ’S Rijks Verzamelingen 
van Gescliiedenis en Kunst, Haag, Kunsthalle, Museum für Kunst u. 
Gewerbe, Hamburg, Kunstakademiets Bibliotek, Det Kongelige Akademi 
for de Skönne Kunster, Dansk Folkemuseum, Det Danske Kunstindustri
museum, Ny Carlsberg Glyptotek, Rosenborgs Slott, Statens Museum for 
Kunst, A/S Carl Stenders Kunstforlag, Köpenhamn, Victoria & Albert 
Museum, London, Landesmuseum, Münster in Westfalen, Metropolitan 
Museum, New York, Norsk Folkemuseum, Kunstindustrimuseet, Oslo, 
Bibliothèque d’art et d’archéologie, Direction des Musées Nationaux, 
Institut de France, Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts, 
Paris, The Palace Museum, Peking, The Pennsylvania Muséum, Phila
delphia, Museum Boijmans, Rotterdam, Salzburger Museums-Verein, Im
perial Household Museum, Tokyo & Nara, Smithsonian Institution, 
Washington.

Överintendenten John Bottiger, riksbibliotekarien I. Collijn, framlidna 
grevinnan W. von Hallwyl, Sthlm, intendenten G. Karlin, Lund, docent 
Ernst Kjellberg, Sthlm., hovintendenten John Kroon, Malmö, dr. H. Lick- 
fett, Djursholm, mr. W. Gwinn Mather, Cleveland, dr. E. Meany, Seattle, 
herr Josef Nachemson, Sthlm., docent W. Nisser, Uppsala, konstnären 
Georg Pauli, Storängen, fru Olga Raphael-Linden, Sthlm., generalkonsul



E. G. Sahlin, London, iil. kand. II. Seitz, konstnären Arthur Sjögren, fru 
Eva Upmark, fil. dr. N. G. Wollin, Sthlm., bokförlagsfirmorma Wahl
ström & Widstrand, Sthlm., Lindblads Förlag, Uppsala, Les Editions 
Van Oest, Paris, redaktionerna av Ord och Bild, Studiekamraten och 
Svensk Hantverkstidning samt tjänstemän vid Nationalmuseum.

Auktionskataloger hava kom mit museet till handa från ett stort 
antal konsthandelsfirm or i Sverige och utlandet.

Utställningskataloger hava influtit från museer, konstföreningar 
och konsthandlare i Sverige och utlandet.

Antalet hemlån från biblioteket utgjorde under året 1 000, varav 
558 till tjänstem än vid museet, och till begagnande av allmänheten 
i gravyrsalen utlämnades under samma tid 420 vol.

Böcker och planschverk hava inbundits till ett antal av 106 
(föregående år 96). Ur boksamlingen har utgallrats och försålts 
dubbletter till ett värde av kr. 487: 50, vilket belopp använts tor 
komplettering och bindning av tidskrifter. Därjämte ha separat- 
tryck uttagits och häftats till ett antal av 305 ur dubblettserier och 
löshäften av tidskrifter och ur annat i biblioteket befintligt tryck.

Bibliotekarien dr Karl W åhlin erhöll begärt avsked den 30 juni 
1930. Ledningen av biblioteket har därefter överlämnats till förut
varande hihlioteksbiträdet fru Sia Edlund under det att fil. dr 
Axel Sjöblom biträder som vetenskapligt råd vid valet av konst- 
litteratur. Biblioteket har dessutom haft förmånen av frivillig 
oavlönad m edverkan av fröknarna Ingrid Amundson, Elma Rålamb, 
Filsa Swartling och Adie Åkerblom.

Urklippssamlingei).

Urklippssamlingen (Wåhlin, Edlund) har under året fått mottaga 
friexemplar av Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholms- 
Tidningen, Svenska Dagbladet, Social-Demokraten, Aftonbladet, 
Nya Dagligt Allehanda, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Fönstret, Hvar 8 Dag, Tidningen 
Idun, Studiekam raten och Bonniers Månadstidning. Insam landet 
av urklipp ur dessa har fortgått under frivillig oavlönad m edverkan 
av f. intendenten G. Götlie och de ovannäm nda i biblioteket a r
betande damerna. Under år 1930 tillvaratogs ca. 4 000 klipp, vari
genom sum m an av hittills ordnade urklipp num era uppgår till ca. 
28 500.
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Avdelningen för Konsthantverk.

(Avdelningsföreståndare: t. f. intendent Sta veno w, extra befatt
ningshavare : Hernmarck.)

Tillökningen under året utgör 270 föremål, av vilka 118 för vär
vats genom köp samt 152 erhållits som gåva.

'

Vid 1930 
års slut

Tillväxt
1930 Summa

Keramiska föremål .... ......... ...... .............. j 8 411 140
1

8 551
(ila s................................................................... 1 183 18 1 201
Emalj ............................................................... 778 5 783
Gnid ocli s ilv er .......................................... 748 31 779
Ur .................................... ............................... 397 7 404 i
Oädla metaller .............................................. ! 2 005 6 2 0101 1
Möbler, träföremål .................................... 1 092 5 1 097
Elfenben....... ................................................... 1 349 1 350
Sten ................................... .............................. 381 — 3742
Textil kon s t ...................................................... 1 333 16 1 349
Diverse ........................................................... 718 41 759

Summa 17 395 270 17 657

A , In k ö p .

Jan. 31. Pä österrikiska konstindustriutstållningen i Nordiska Kom
paniet:
Huvud av fajans, negresshuvud, med glasyr i svart och 
turkos, utförd av »Keramos», W iener K unstkeram ik und 
Porzellanm anufa ktu r .
Bok i band av papier maché i svart och rött. »Wiener 
W erkstätte.» Krystall Verlag, W ien 1929.

Mars 28. Gravurna av stengods, grågrön glasyr. Ming.
Urna av stengods, vit glasyr. Ming.
Kruka av porslin i färger. Ming.
Terrin av fajans med polykrom dekor. Reval, Ficks 
period.
Bokband av röd m aroquin med guldtryck. Holländskt 
arbete, 1700-talets slut.

Maj 27. Spetsschal. Nederländskt arbete omkr. 1800.

1 1 nr överfört till inventariet för ostasiatisk konst.
2 7 t> överförda » » » » »
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Ju li 25. Nåletui av guld »en quatre couleurs». Av Mikael Ny
berg, Stockholm 1782.
Ställ av fajans, plat-de-menage. Reval, Ficks period, 
1770-talet.
Fat av fajans. Reval, Ficks period, 1770-talet.

Sept. 25. På Stockholmsutställningen 1930:
Av A.-B. Svensk Hemslöjd:
Möbel klädsel, blått med blommor. Kuddvar av vadmal, 
vitt med blommor. »Blå duvor», draperi av ull och lin
garn. Komp. av Märta Gahn.
»Fåren», ryam atta. Av M ärtha Måås-Fjetterström. 
»Odysseus’ irrfärder.» Komp. av Märta Afzelius, utförd 
av Elsa Gullbergs textilatelier.
Kanna av silver för tevatten. Komp. av Helge Lindgren, 
utförd hos hovjuvelerare K. Anderson.
Skål nied lock av silver. Komp. av J. Ängman, utförd 
av Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm.
Svart emalj erad dosa av silver. Komp. av Sylvia Stave, 
utförd av Hallbergs guldsmedsaktiebolag.
Bonbonniere av silver. Komp. av Edgar Bookman, u t
förd av dito.
Vas av silver. Komp. av Karl Nordberg, utförd av dito. 
Kaffeservis, tre pjäser och lät av silver. Komp. av Erik 
Fleming, utförda av Atelier Borgila.
Spegel och dosa med lock i\\ silver. Komp. av G. A. 
Lundell, utförda hos hovjuvelerare W. A. Bolin.
Tedosa av silver. Komp. och utförd av K. Wojtech. 
Vas, åttkantig, och tedosa, sexkantig av silver. Komp. 
och utförda av W iwen Nilsson.
Tobaksdosa av tenn. Komp. av Gösta Adrian-Nilsson, 
utförd av A.-B. Astrid M. Aagesen.
Diana med binden, bål, skål,blåglaserad och skål med cela- 
donglasyr av fajans. Komp. av A. C:son Percy, utförda 
av Gette porslinsfabrik.
Kaliban, figur av fajans. Komp. av I. Johnsson, utförd 
av dito.
Bricka av fajans. Komp. av Tyra Lundgren, utförd av 
A.-B. Rörstrands Porslinsfabriker.



Vas av porslin med dekor i silver och grönt »Argenta» 
med dansande kvinnor, vas, blåglaserad vas, grön »Farsta», 
burk, brun »Farsta» och fat, brun »Farsta» av stengods. 
Komp. av W. Kåge, utförda av Gustafsbergs Porslins
fabriks A.-B.
Vas av vitglaserat porslin, utförd av dito.
Kruka av fajans, brun. Komp. av Ewald Dahlskog, u t
förd av Bobergs fajansfabrik, Gävle.
Skål av fajans. Komp. av Maggie W ibom, utförd av dito. 
Fat av fajans. Komp. av Eva Jahnke-Björk, utförd av dito. 
Fajansplattor, 2 inom en ram  och 2 st. enkla. Komp. 
och utförda av Edgar Bookman.
Vas av fajans. Komp. av Anna Lisa Thomson, utförd 
av Sankt Eriks Lervarufahriker.
Fat av fajans. Komp. av A. Ebeling, utfört av Upsala— 
Ekeby A.-B.
Skål med danserskor, skål, grön och vas med svarta 
kanter av glas. Komp. av S. Gate, utförda av Orrefors 
Glasbruk.
Oval skål av glas. Komp. av E. Hald, utförd av dito.. 
Vas med najader av glas. Komp. av V. Lindstrand, u t
förd av dito.
Urna med lock av glas. Komp. av Sven Erixon, utförd 
av Kosta glasbruk.
Vas av glas, grön. Komp. av Elis Berg, utförd av dito. 
Vas, rund och skål med lock av glas, gul glasskål samt 
vas av glas, spolformig. Komp. av E. Ollers, utförd av 
Ebne glasbruk.
Vas, »Vallmo», skål, slipad av glas samt fat, slipad k ri
stall. Komp. av fru Strömberg, utförda av Eda glasbruk. 
Pokal med lock av glas. Komp. av Hugo Gehlin, utförd 
av Gullaskrufs glasbruk.
Band till »Gösta Berlings saga». Komp. av Max Söder- 
holm, utfört av N. Bernh. Anderssons Bokbinderi A.-B. 
Band till Rydbergs »Dikter» och Frödings »Samlade 
dikter». Komp. av E. Ollers, utförda av Nordiska Bok
handeln.
Band till Brunius’ »Färg och form» och Frödings »Stänk



och flikar». Komp. av Karin Ageman, utförda av F. 
Beck & Son.
Band, 2 st. Komp. av Viktor Åström, utförda av A.-B. 
P. A. Norstedt & Söner.
Band. Komp. av Akke Kumlien, utfört av dito.
Band till »Vängåvan», Stenströms »Kvinnoskönheten» 
och Lagrelius’ »Kinaresa». Komp. av K. Jungstedt, utförda 
av A.-B. P. Herzog och söner.
Band till H. Lagerströms »Svensk bokkonst» och »Cho- 
pin». Komp. av Berta Svensson, utförda av dito.
Band till Pär Lagerkvists »Kaos». Komp. av Greta Sell- 
berg W elamson, utförd av dito.
Band till M. Stenströms »Dansen». Komp. av Rudolf 
Persson, utförd av dito.
Band till 3 band F. Böök. Komp. av Otte Sköld, u t
förda av dito.
Band till Andrea Palladio. Komp. av Torsten Schon- 
berg, utförd av dito.
Enligt Knngl. Brev den 29 augusti 1930:
Utslag i hyttan. Intarsia i ram  av Ewald Dahlskog. 
»Sagan». Broderi av Ingeborg W ettergren.

Okt. 29. Gravfigur, väktare, ljust lergods med tunn vit glasyr. 
Kina, T '’ang-dy nastien.
Kanna av fajans, kartusch med en hare. Faenza omkr. 
1450.
Tårtfat av fajans med dekor i grönt och rött. Deruta, 
1500-talet.
Terrin av fajans med lagerguirlander. Proskau, 1700- 
talets slut.
Fat av porslin med genombruten kant. Dekor träd och 
fåglar. Berlin.
Tallrik med blomsterdekor av porslin. Herend, Ungern, 
1800-talet.
Kopp med fat av porslin, dekor bordyr i grönt samt 
färger. Kloster Veilsdorf.
Kopp med låt av porslin, dekor i färger. Weesp.
Duk av linne med broderad dekor, 1700-talet, kantad 
med spets, italienskt renässansarbete.
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Fichu av linnebattist med broderier (point de Dresde) 
kantad med fem olika sorters spetsar, huvudsakligen Ma- 
lines-spetsar.
Spets, Binclie, 1500-talets slut eller 1600-talets början. 
Spetsar, 2 st. Valenciennes omkr. 1700.
Spets »fond de neige». Malines 1600-talet.
Spets, Brabantes 1600-talet.

Nov. 26. Skål av porslin. Ying ch’ing-liknande typ. Kina, Sung- 
dynastien.
På tyska utställningen i Liljevalclis konsthall: 
Bremer-Presse: 3 band.
Insel-Verlag, Leipzig: 3 band.
Ernst Ludwig-Presse, Mainz: 2 band.
Rudolf Kock, Offenbach am Main: 1 band. 
Mainzer-Presse, Mainz: 2 band.
Rupprecht- Presse: 1 band.
På utställning i Firma Svenskt Tenn:
Vas av stengods. Komp. av Gunnar Nylund, utförd vid 
Husum.

Dec. 30. Urna ined lock av fajans, grönm arm orerad med medal
jong. Marieberg, Bertlievins period 1766— 1779. 
M ärkduk i ram, 1700-talets slut.

B. G åvor:
Jan. 31. Av generalkonsul Max Däumichen, Stockholm:

Bägare av glas med graverad dekor, utförd av J. & L. 
Lobmeyr, Wien, komp. av Lotte Fink.
Av Christina Nilsson, grevinna de Casa Mir anda enligt 
testamente:
Muser (2 st. Clio? och Terpsicliore), iiguriner av porslin. 
Meissen, 1800-talet, fria kopior efter Kändler.
Kavaljer, dam och flicka under ett träd, grupp av porslin. 
Meissen 1800-talet, trol. efter modell från omkr. 1780. 
Galopperande hästar, 2 st. iiguriner av porslin. Meissen 
1730—1740-talet.
»Flora» och »Pomona» iiguriner av porslin. Meissen, 
1800-talet.
Fåglar av porslin, 10 st. efter Meissen-modeller, 1800-talet.



Servis av porslin, bestående av 62 pjäser. Meissen Punkt
tiden (1763— 1774) och Marcolinis period (1774—1813). 
Bologneserhundar, 2 st. av porslin med bronsmontering. 
Meissen, Kändler-modeller från omkring 1735.
»Natten», figurin av porslin. Meissen. Kulms period 
1833—1870.
»Neptunus», figurin av porslin. W ien. Niedermaver, 1740- 
talet.
Dam i krinolin av porslin. Efterbildning av Meissens 
krinolinfigurer, 1800-talet.
Gosse, som bygger korthus av porslin. Efter målning 
av Chardin, 1800-talet.
Flicka med korg, ung m an och m arknadsförsäljerska, 
figuriner, 3 st. av porslin. Potschappel? 1800-talet. 
Dansande och spelande par, grupp av flintporslin. Eng
land, Staffordshire, 1800-talets början.
Fickur av guld besatt med pärlor och turkoser. F rank
rike, 1830-talet.
Fickur av guld med emalj erad boett. Sign. Abraham 
Colomby. F ranskt arbete, 1700-talets början.
Fickur av guld och blå emalj med inskr. Souvenir d ami- 
tié. Sign. Gregson å Paris. F ranskt arbete, 1700-talets slut. 
Oval dosa av guld med medaljonger och blommor i låg 
relief. F ranskt arbete. Paris 1772/73.
Rund dosa av silver med lejon i mosaik på locket. Do
san franskt, mosaiken italienskt arbete, 1700-talets slut. 
Oval dosa av sköldpadd, dekorerad i Vernis Martin efter 
J. B. Oudry. F ranskt arbete, 1700-talets mitt.
Oval dosa av guld med pärlemoinläggning. Frankrike 
omkr. 1770.
Oval dosa av guld med dekor mot fond av rose pompa- 
dour och m iniatyr infattad i locket. Paris 1773/74.
Låg rektangulär dosa av guld med emaljdekor. F ranskt 
arbete, 1800-talets senare hälft.
Oval dosa av guld »en quatre couleurs» med gröna 
transparenta emaljer och medaljonger i emaljmåleri e. 
Greuze. Paris 1773/74.
Kedja av guld och blå emalj. Svenskt arbete 1821.
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Syetui med emaljerad dekor. Saclisen 1700-talets första 
hälft.
Chatelaine av silver med gröna och vita stenar. 1700- 
talets mitt.
Hängsmycke av guld och silver med briljanter och rubiner. 
1700-talets mitt.
Hängsmycke med rik emalj dekor och figurframställning 
i hög relief. Tyskland, 1500-talets slut eller tidigt 1600-tal. 
Solfjäder av elfenben med dekor i Vernis Martin med 
symbolisk framställning av Ludvig XV:s bröllop. F rank
rike, 1700-talets mitt.
Dryckeskannor av silver, 3 st. 1800-talet.
Dryckeskanna av silver på tre kulfötter, rokoko. Danskt 
arbete. Ole Flores W ilcken, Köpenhamn?
Fat av silver, 2 st. Kopior efter Augsburgerfat från 1700- 
talets början. 1800-talet.
Ljusstakar, 2 st., av brons, sten och bergkristall. Sachsiskt 
arbete, 1700-talets början.
Bordsstudsare och 2 ljusstakar av brons med emaljerade 
japanska figurer och porslinsblommor. Urtavlan sign. 
Balthazard å Paris. Rokoko-stil. Franskt arbete, 1700- 
talets andra fjärdedel.
Bordsstudsare av m arm or och brons med en sittande 
kvinnofigur. Frankrike om kr. 1775 i Falconets stil. 
Skåp med underrede av ebenholz med sköldpaddinlägg- 
ningar och bibliska målningar på kopparplåt. F lam 
ländskt arbete, 1600-talet.
Takkrona av mässing med dubbelörn, dat. 1607. Ne
derländskt arbete, 1600-talet.
Brosch med två smaragder, den övre infattad i brillianter, 
och halssmycke, två smaragder hängande på en tunn 
platinakedja (gåva till Christina Nilsson av kejsaren ocli 
kejsarinnan av Ryssland).

Febr. 26. Av Föreningen Nationalmusei Vänner med bidrag av herr 
Axel lig den junior: >*.
Sekretär av indiskt citronträ. Av Jean René Nadal, kal
lad Nadal Paine, mästare i Paris 1756.



Mars 28.

April 28. 

Maj 27.

Jun i 20.

Av H. K. H. Kronprinsen:
Vas i flaskform, glasyr i leverfärg. Kina, Chien Lung. 
Vas i flaskform, m örkgrön. Kina, Chien Lung.
Av förste rådman Richard Hultmark genom Föreningen 
Nationalmusei Vänner:
Vas av stengods med violgrå celadon-artad glasyr. Kina, 
Ko-yao? Sung.
Ask av stengods med celadon-glasyr och bruna fläckar, 
s. k. Tobi seji. Kina, Ming.
Vas av porslin med lotusblom-artad mynning, Claire-de- 
lune-glasyr. Sign. Yung-Cheng, Kina.
Av fil. dr Emil Hultmark genom Föreningen National
musei Vänner:
Kruka av porslinsliknande gods med skuren dekor och 
celadonglasyr. Kina, troligen Ming.
Av Thyra ocli Axel Rydén j:or genom Föreningen Natio
nalmusei Vänner:
Ett par pallar i Louis seize-stil, sign. G. Jacob.
Av fröken Ida Lundqvist i testamente:
Bordsstudsare av sköldpadd och hrons. Urverket, sign. 
Godde. Paris, omkr. 1720.
Etui med halsband, arm band, brosch, örhängen av guld 
med opaler och rosenstenar. Svenskt arbete, omkr. 1860.

Av major Magnus Lybeck, S tockholm :
Fragm ent av stickad duk. Svenskt arbete, 1700-talet. 
Av fru Alice Wallenherg, S tockholm :
Himmelsglob av kristall med graverad framställning av 
stjärnbilderna, komp. av Edvard Hald, utförd vid Orre
fors bruk.

Av A.-R. P. Herzog & Söner, Stockholm:
Bokhand, kom ponerat av Torsten Schonherg, utfört av 
Herzogs 1929.
Av fröken Agnes Geijer, S tockholm :
Kartong av A. Zorn till Agnes Brantings porträtt, vävt 
av Liciuni.
Av framl. överstekam m arherren greve Magnus Brahe i 
testam ente:

Aug. 30.
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Bål och vinkylare av m jukt porslin med dekor i guld 
och blått. Sèvres 1761.

Sept. 25. Av å Stockholmsutställningen 1930 utställda föremål:
Av Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm :
Pokal av silver. Komp. av J. Ängman, utförd av givaren. 
Av Fabriks A.-B. Kronsilver:
Vas av silver. Komp. av R. Engströmer, utförd av gi
varen.
Av Gefle porslinsfabrik, Gävle:
1 terrin, V-modell, Svecia, 2 tallrikar, 1 fat och 1 sås- 
snipa av fajans. Komp. av A. C:son Percv och utförda 
av givaren.
Av Orrefors Bruks A.-B.:
Brun skål av glas. Komp. av S. Gate, utförd av givaren. 
Av Albert Bonniers bokförlag:
Band till Yngve Bergs »Grekiskt», Verner v. Heidenstams 
»Karolinerna», Ellen Hagens »Prinsessan Eugenie» och 
August Strindbergs »Hemsöborna». Komp. av Barkel, 
utförda av givaren.
Band till Albert Engströms »Zorn» och »Gotska Sandön». 
Komp. av Torsten Schonberg, utförda av dito.

Okt. 29. Av herr Adolf Thuresson, Sundsvall:
F ickur av guld med emalj porträtt . Verket av Balthazard, 
Paris omkr. 1780.

Depositioner i Avdelningen ior Konsthantverk.

Jan. 31. Av lierr C. U. Palm, Stockholm:
Pendyl i m arm or och brons med urtavlan sign. Lécho- 
pié a Paris.
Urnor i m arm or och hrons. Louis XVI-stil.
Dosa av porslin i form av en fisk. Meissen, 1700-ta- 
lets mitt.
Teckningar, 2 st. av Le Bel i Louis XVI ram ar.
Av greve Folke Bernadotte af Wisborg:
Vävd tapet, kom ponerad av Ossian Elgström, utförd av 
Birgittaskolan.

Okt. 29.
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Åter lämningar.

Jan. 31. Till herr C. U. Palm:
Ljusstake av brons med blommor i porslin. Franskt 
arbete, Louis XV-stil.

Aug. 30. Till doktorinnan Emma Kalmberg, Stockholm:
Dosa av trä med porträtt av Adolf Fredrik, överdraget 
med grön massa, silverkanter.
Till fru Anna Benedicks' ster b luis:
Tallrik av mezzomaj olika med sgraffitoornering. Italien, 
1400-talet.
Bassin av d:o.
Flaska av d:o.
Kanna, dekorerad med hare. Faenza, 1400-talet. 
Golvilisa från Villa d ’Este. Italien.
Golvflisa, dekor med hjort. Faenza, 1400-talet.
Fat, dekor i guldlustre. Spanskt-m oriskt arbete. 
Apoteksflaska. Faenza, 1500-talet.
Kakfat, dekor med putto och djur. Trieste?
Kakfat med rom ersk-historisk framställning. Castelli 
2 tallrikar med figurer i ruinlandskap. Savona.
Terrin av Proskau-fajans.
Terrin av Strassburgfajans.
Kaffekanna av brunt Böttgergods.

Verksamheten inom avdelningen.

Det gångna årets verksam het har i hög grad varit kringskuren 
av värmeledningsarbetena, som tvingat avdelningen att hålla stängda 
icke blott de salar, där arbetena pågått utan även att använda andra 
salar som magasin. Ävenså hava några salar använts för tillfälliga 
utställningar. Särskilt olägligt var det att ej kunna visa avdelningen 
för de m edlemm ar av Internationelles Verband der Museumsbeain- 
ten, som samlats i Stockholm i början av juni, i sådant skick, som 
hade varit önskvärt. Värdet av de uttalanden, som gjordes över 
museets samlingar från några av Europas främsta experter på mö
belkonstens, glasets och keram ikens områden, kan dock ej över
skattas. Kontakten med utvecklingen i Europa på konsthistoriens 
och museiarbetets om råden är svår att uppehålla för ett så peri
feriskt beläget museum som Nationalmuseum, i synnerhet som stu 
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måste bekostas av dem själva.

Trots svårigheterna med samlingarnas utställande sam t den allt
m er kännbara bristen på tillräckliga inköpsanslag har år 1930 varit 
ett lyckosam t år för avdelningen för konsthantverk genom den rika 
accessionen. Det är egentligen från två håll som avdelningen er
hållit större antal märkligare nyförvärv, dels en samling som testa
m enterats till Nationalmuseum av Christina Nilsson, grevinna di 
Casa Miranda, dels de inköp på Stockholmsutställningen 1930, som 
möjliggjordes genom ett anslag på 10 000 kronor, som av Riks
dagen beviljades på förslag av Eders Kungl. Maj:t. Avdelningen för 
konsthantverk har även av ingenjör Carl Robert Lamm i gåva m ot
tagit en samling glasfragment, omkr. 4 000 nr, som av fil. lic. C. J. 
Lam m  hopbragts i Kairo. Samlingen har ännu ej överlämnats till 
museet, emedan det erbjudit svårigheter att placera densamma under 
de pågående arbetena. Den har därför ej inventarieförts och kom 
mer först att medtagas i berättelsen för år 1931. En av de värde
fullaste möbler, som museet äger, har under året skänkts av För
eningen Nationalmusei Vänner med bidrag av herr A. Rydén j:r, 
nämligen en sekretär i rokokostil, signerad av parissnickaren J. R. 
Nadal.

U  ts tä lln in g a r .
I berättelsen för föregående år omtalade utställning av museets 

textilbestånd fortsatte även i januari m ånad detta år. Den 5 fe
bruari uppsattes på samma plats, d. v. s. den utrym da stilhistoriska 
avdelningen, de samlingar, som tillfallit museet genom Christina 
Nilsson, grevinna di Casa Mirandas testamente. Samlingen omfat
tade utom tavlor en samling franska gulddosor, ur och bordsstud- 
sare av utomordentligt stort intresse, dessutom samlingar av silver 
ocli porslin. Den 10 maj öppnades en utställning av föremål be
lysande förfalskningstekniken inom konstindustrien. Utställningen 
hade ordnats under samarbete mellan Kunstindustrim useerna i Kö
penham n och Oslo samt med bidrag från Röhsska Konstslöjdmuseet 
i Göteborg oeli Kulturhistoriska Museet i Lund. Utställningen, som 
först visades i Oslo, flyttades därifrån till Stockholm och sedan till 
Köpenhamn. Den var här ordnad så, att falska och äkta föremål 
av så liknande slag som möjligt ställts som jämförelse bredvid 
varandra.
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Den 2 juli öppnades i den stilhistoriska avdelningens utrym da 
sal för romansk renässans en utställning av konstföremål och his
toriska personminnen från 1500-talet till 1800-talets början ur den 
Kungliga Skattkam m aren och andra samlingar förenade i Statens 
Historiska Museum. Utställningen, som mottogs med ett utomor
dentligt intresse av allmänheten, hade ordnats av antikvarien fri
herre Carl R. af Ugglas, som även författat en katalog över sam
lingen. Utställningen har pågått till över årsskiftet.

På grund av värm eledningsarbetena ha nyordningar förekommit 
endast i ytterst begränsad omfattning. Den stilhistoriska avdel
ningen har till stora delar varit magasinerad under så gott som 
hela året, och även de övriga avdelningarna ha varit helt eller del
vis magasinerade under mer än halva året. Några restaurerings- 
arbeten av betydelse ha ej förekommit.

Stavenow har lett arbetet inom avdelningen.
Hernmarck har under större delen av året tjänstgjort sex dagar i 

veckan. Han har fört inventariet samt ordnat ovannäm nda utställ
ning av förfalskningar. Han har i juni m ånad på egen bekostnad 
företagit en studieresa till Tyskland och Österrike.

Verksamheten utom avdelningen.

På grund av att avdelningen till stor del har varit avstängd un
der året har avdelningsföreståndaren utan större men för verksam 
heten inom avdelningen kunnat ägna en stor del av tiden åt a r
bete utanför museet, men ändå inom dess intressesfär. Under tiden 
1 jan .—20 maj tjänstgjorde Stavenow som fackkommissarie å Stock
holmsutställningen 1930, där han anordnade avdelningarna för ädla 
metaller samt boktryck, bokhand och grafiska industrier. Under 
april och maj var han även fackkommissarie därstädes för glas- 
och keramikavdelningarna. För fullgörandet av detta uppdrag åt
njöt han tjänstledighet under 41 dagar.

Sedan framlidne greve Magnus Brahe i testamente stadgat, att 
fideikommissamlingarna å Skoklosters slott efter hans död skulle ge
nomgås och förtecknas av intendenterna vid Livrustkam m aren och 
Nationalmusei avdelning för konsthantverk, har Stavenow under 
somm aren tillsammans med intendenten, friherre Rudolf Cederström 
utfört näm nda uppdrag. Förutom  en fullständig bouppteckning 
med värdering har över samlingarna utarbetats en detaljerad be
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skrivande lappkatalog. Han har för fullgörande av näm nda upp
drag åtnjutit två m ånaders tjänstledighet, jäm likt nådigt brev av 
den 25 juli 1930.

Sedan Stavenow av Eders Kungl. Maj:t förordnats till kom m is
sarie för den svenska konstindustriutställningen i London 1931, 
har han jäm likt nådigt hrev av den 30 december 1930 erhållit 
tjänstledighet med bibehållen lön fr. o. m. den 15 december 1930 
t. o. m. den 30 april 1931. Under oktober vistades han två veckor 
i London för vissa utredningsarbeten i samband med utställningen 
och har sedan dess varit huvudsakligen sysselsatt med förberedelser 
för densammas anordnande.

Avdelningen för slottssamlingar ocli depositioner.

Avdelningsföreståndare: intendent Strömbom.
Amanuenser: friherre Uggla och iil. lic. Antonsson (den senare u t
näm nd den 10 sept.; tidigare under året har han tjänstgjort som 
extra befattningshavare).
Extra befattningshavare: iil. lic. Lamm.
Skrivbiträde: frk. Fischer.

Verksamheten vid avdelningens olika delar har under året både 
utvecklats och konsoliderats. Särskilt har för det konstpedagogiska 
arbetet nya fält prövats. Avdelningens ledning har därvid varit 
män om att låta detta ske i samverkan med redan organiserat 
undervisningsväsen och fritt bildningsarbete; de rön som i detta 
sam m anhang gjorts, förefalla att bli av stort värde för verksam 
hetens vidare förkovran.

Slottssamlingarna.

Inom slottssamlingarna ha tack vare av riksdagen anslagna me
del kunnat under årets lopp genomföras betydande åtgärder för 
konstverkens underhåll och skydd. Jag påm inner här om den 
elektriska värmeledning som efter fleråriga experiment, verkställda 
av Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Kungl. Byggnadsstyrelsen i samverkan 
med Nationalmuseum och Slottsarkitektsämbetet, under den sist 
förlidna sommaren installerats på Gripsholm. Genom att bereda
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värmeledning helt visst att bli till stort gagn för samlingens fram
tida bestånd.

Jag påminner även om de synnerligen krävande konserverings- 
arbeten, på sid. 96 och följande närm are angivna, som under året 
utförts i samlingarna på Gripsholm, Ulriksdal och Drottningholm, 
varunder på det sistnäm nda slottet bl. a. Karl XI:s galleri med 
Johan Philip Lembkes historiskt och konstnärligt så värdefulla 
bataljm ålningar iståndsatts. Dessa stora väggfasta dukar, vilka del
vis på grund av olämplig restaurering under 1700-talet länge be
funnit sig i dåligt stånd, fram träda nu i ett överraskande gott skick 
efter avlägsnandet av tjocka lager m örknad fernissa och grova på- 
målningar. Såväl deras dekorativa verkan som deras innehållsvärde 
har sålunda vunnit ojämförligt på den genomgångna kuren.

Fotograferingen av konserverade bilder har planm ässigt fortgått. 
I övrigt har det fotografiska arkivet över slottssam lingarna under 
året ökats med 254 plåtar, som hovfotografen Askberg tagit efter 
Gripsholmsporträtt. Detta har bekostats av förevisningsmedel. 
Däremot har ingen fotografering kunnat företagas i de andra slotts- 
samlingarna, där Nationalmuseum icke uppbär inkom ster av före
visningsmedel. Ehuru Nationalinusei fram ställningar om särskilt 
fotograferingsanslag för dessa samlingar, liksom liknande äskande 
gällande museets centralbestånd, hittills icke vunnit Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bifall, anser jag dock ur m useiteknisk synpunkt oför
enligt med m itt äm betsansvar att icke fortfarande fram hålla nöd
vändigheten av att fotografiska avbildningar anskaffas av samtliga 
staten tillhöriga konstföremål.

Museets officiella brevkortsserie med bilder från Gripsholmssam- 
lingen har under som m aren ökats med 15 nya num m er, liksom de 
föregående utförda i koppardjuptryck.

Liksom tidigare skett har avdelningen under am anuensen Ugglas 
redaktion även detta år utgivit en gratis distribuerad, för turist- 
trafiken avsedd broschyr rörande Drottningholm och Gripsholm. 
Tryckningskostnaderna härför ha till största delen täckts av in
komster från influtna annonser.

Det har länge varit ett önskemål att den så väl historiskt som 
konstnärligt så utomordentligt värdefulla porträttsam lingen på Grips
holm kunde ställas under mera ständig uppsikt av en på platsen
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bosatt museiman. Detta liar med de under senare år alltm era till
tagande besöken på slottet blivit ett ofrånkomligt behov. Installa
tionen av värmeledning i den gamla vasaborgen och de härigenom 
i hög grad vidgade möjligheterna till studieuppehåll i dess salar har 
ytterligare aktualiserat frågan.

Den har fått en synnerligen lycklig lösning genom att Uggla, som 
från den 1 oktober är bosatt i slottets ståthållareflygel, har fått sin 
huvudsakliga verksam het förlagd till detta slott, där han bl. a. över
vakat värmeledningsinstallationen. På avdelningens expedition i 
Nationalmuseum  har han tjänstgjort varje tisdag och fredag. Hans 
arbete har uteslutande omfattat ärenden rörande vården och bear
betningen av slottssamlingarna.

Depositioner och upplysningsverksamhet.

Depositioner.
Denna del av verksam heten har under året haft en m indre om

fattning än under det närm ast föregående. Systemet av deposi- 
tionsinventariet har i sin helhet genomgåtts och granskats; arkivet 
av kvitton och försäkringshandlingar, särskilt kontrollregister över 
försäkringar har upplagts.

Arbetet härm ed, som väsentligen utförts av extra am anuensen 
Lam m  och frk. Fischer, har föranlett en vidlyftig korrespondens 
med innehavare av depositioner. Det hittills använda systemet, som 
under verksam hetens lopp organiskt utvecklats, måste num era, i 
den omfattning som depositionerna tagit, betraktas som alltför litet 
överskådligt och därigenom alltför svårkontrollerbart och tidsödande. 
För att tillgodose de växande behoven av arbetsekonom i och kon
trollsäkerhet, har jag tidigare låtit avdelningen utarbeta ett nytt 
mera överskådligt och lättbehärskat system. Detta skulle i inköp 
visserligen betinga en rätt ansenlig kostnad; men i längden kom mer 
det utan jämförelse att bli mera ekonomiskt än det nu använda både 
med hänsyn till tidsvinst och den ökade säkerhet, som det ger i 
övervakandet av statens till miljoner kronor värderade konstskatter. 
Vid två tidigare tillfällen, då jag underdånigt hemställt om anslag 
för sådant system, har Eders Kungl. Maj:t ännu icke ansett tid
punkten inne för denna säkerhetsåtgärd. Emellertid anser jag mig 
böra underdånigt erinra om att med depositionssamlingarnas stän
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digt stigande num erär det förvaltande ansvaret på detta viktiga om
råde växer i ett oproportionerligt förhållande, såvida ej nödiga u t
vecklingar av de praktiska hjälpmedlen kunna bliva museet i nåder 
tillförsäkrade.

Ko ns t bilclnin gsar bet e.

Avdelningen kan i sin pedagogiska verksam het blicka tillbaka 
på ett synnerligen rik t och skiftande arbetsår. Tack vare ökat 
riksdagsanslag och privat ekonomiskt understöd, vidare tack vare 
ett lyckligt inlett samarbete med det nygrundade Riksförbundet för 
bildande konst har såväl utställningsarbetet som den rent konst- 
pedagogiska verksam heten kunnat taga ett större uppsving än under 
något år tidigare.

Nationalmusei sjätte vandringsutställning.

Museets fem tidigare vandringsutställningar ha givit översikt av 
viss epok eller viss teknik. Den sjätte vandringsutställningen kom 
på grund av särskilda förutsättningar att ordnas efter en annan 
princip, den monografiska.

Tack vare tillmötesgående från änkefru Berta W ilhelmson, kunde 
Nationalmuseum för ett års tid få förfoga över den synnerligen 
vackra konstnärliga kvarlåtenskapen efter hennes avlidne make, 
professor Carl W ilhelmson. Nationalmuseum begagnade sig därför 
med tacksamhet av detta tillfälle att bevisa den avlidne m ästarens 
minne den heder som ligger i att för vårt folk framvisa hans verk 
som något av det bästa i vår samtida konst. Nationalmusei sjätte 
vandringsutställning kunde följaktligen ordnas som Minnesutställ
ning över Carl W ilhelmson. Ur statens samlingar hämtades till 
utställningen fyra dukar, samtliga av konstnärens mest betydande 
v e rk :
N. M. 1904. I byhandeln. Oljemålning, 1896.
N. M. 1764. Trött. » 1898.
N. M. 1570. F iskarkvinnor på hemväg från kyrkan. Oljem. 1899. 
N. M. 1796. Kyrkfolk. Målning i W eimarfärger. 1909.

Alla övriga utlånades ur konstnärens kvarlåtenskap. Vid urvalet 
som ombesörjdes av Strömbom med hjälp av Antonsson, lämnade
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fm  W ilhelm son ett synnerligen värdefullt bistånd, vilket jag här ej vill 
underlåta att tacksam t omnämna.

Utställningen omfattade inalles 87 nummer, därav 64 m ålningar 
i olja och W eimarfärger, 14 akvareller och teckningar samt 9 gra
fiska blad. Strömbom och Antonsson hopställde gemensamt kata
logen, vilken Strömbom dessutom försett med en utförlig levnads
teckning.

Sedan samtliga förarbeten voro slut, lämnade utställningen Stock
holm i mars månad.

Under året har den avlagt besök i följande städer:

Ö rebro.
7—30 mars.

Vandringsutställningen mottogs h ä ra v  Örebro Läns Museum, som 
för ändam ålet upplät en större sal och ett m indre rum  i översta 
museivåningen i Örebro slott. Hängningen och de övriga förarbe
tena utfördes av intendenten Strömbom och extra am anuensen 
Antonsson, varvid Örebromuseets intendent Bertil W aldén läm nade 
ett värdefullt stöd. Vid vernissagen, som ägde rum  fredagen den 
7 m ars, höll landshövding B. Hasselrot ett öppningsanförande och 
Strömbom ett orienterande föredrag över Carl W ilhelm sons konst 
i anslutning till de utställda verken. Närvarande voro represen
tanter för m agistraten och stadsfullmäktige m. fl. Professorskan 
Berta W ilhelmson och fru Nordenfeldt, konstnärens dotter, hade 
även infunnit sig för att närvara vid minnesutställningens öppnande. 
Antonsson höll 8— 16 och 28—30 mars samm anlagt 49 visningar 
för stadens skolor, två folkhögskolor, m ilitär och allmänhet.

Beträffande övriga föredrag i Örebro under utställningstiden se 
sid. 78.

Försålda kataloger: 498 st.
Totala besökarantalet: 2 778.

Jönköping’.
6—30 april.

Här utövades värdskapet av staden själv, som ställt Valhallasalen 
i rådhusets övervåning till förfogande. Antonsson hängde utställ
ningen, som slog upp portarna söndagen den 6 april, varvid invig- 
ningsanföranden höllos av landshövdingen M almroth och drätsel-
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kamm arens ordf. hr. Andrén, samt demonstrationsföredrag av 
Strömbom.

Antonsson kvarblev i staden t. o. m. den 1*3 och höll då för 
skola och allm änhet samm anlagt 29 orienterande visningar.

Betr. övriga föredrag i Jönköping under utställningstiden se 
sid. 78.

Försålda kataloger: 145 st.
Totala besökarantalet: 1 430.

Mariestad.
8 maj—1 juni.

Som värd fungerade staden själv och dagarna före utställningens 
ankom st hade stadshotellets festivitetssal jäm te ett angränsande rum 
iordningställts för den ansenliga samlingens exponering. Vernissagen 
inföll den 8 och fick en mer än vanligt högtidlig prägel med m usik 
av lokal m usikkår samt hälsningsanföranden av landshövding Axel 
Ekm an och stadsfullmäktiges ordförande.

Intendenten Strömbom — som haft hängningen om hand — 
presenterade därefter utställningen för det fulltaliga auditoriet och 
gav samtidigt en kort redogörelse för Nationalmusei strävanden att 
utbreda konstintresset i landet. 28 m aj—1 juni uppehöll sig e. 
amanuensen Antonsson i Mariestad och gav då 15 visningar för 
allmänhet, lärare och skolor.

Betr. övriga föredrag i Mariestad under utställningstiden se sid. 78.
Försålda kataloger: 276 st.
Totala besökarantalet: 1 086.

Trollhättan.
7—30 juni.

Mottagare av utställningen var staden själv och lokalen blev 
stadshusets högtidssal, som läm pade sig ytterst väl för ändam ålet, 
samt ett angränsande stort rum . Antonsson arrangerade utställ
ningen och höll vid vernissagen den 7, sedan stadsfullmäktiges 
ordf. hälsat utställningen välkommen, ett deinonstrationsföredrag. 
Juni är lika litet som juli och augusti en god utställningsm ånad, 
det syntes mig dock vara bättre ur alla synpunkter, att hålla utställ
ningen exponerad än nedpackad till hösten. På grund av skolornas
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ferier höll Antonsson i Trollhättan endast två dem onstrationer (29— 
30 juni), vilka dock voro talrikt besökta.

Försålda kataloger: 91 st.
Totala besökarantalet: 421.

Uddevalla.
5 —27 juli.

Lördagen den 5 var utställningen lyckligen installerad i den ny
resta urerade sessionssalen i Uddevalla rådhus, vilken sal av magi
straten välvilligt ställts till vandringsutställningens disposition jäm te 
ett par m indre rum. Konstföreningen i Uddevalla stod som m ot
tagare och garant. Arrangör var Antonsson. Konstföreningens 
ordf. rektor Th. Thelander höll på vernissagen ett öppningsanfö
rande, vari han betonade betydelsen av att Uddevalla tick mottaga 
besök av minnesutställningen över Bohusläns störste folklivsmålare. 
Antonsson demonstrerade så utställningen. Det synes mig att denna 
kom till Uddevalla i ett mycket lämpligt ögonblick och fick stor 
betydelse även för den nybildade konstföreningens utveckling.

Försålda kataloger: 131 st.
Totala besökarantalet: 748.

Skövde.
16 au g.—7 sep t.

I Skövde, där staden var mottagare, blev utställningen exponerad 
under synnerligen extraordinära och ur publiksynpunkt förmånliga 
omständigheter. Den kom nämligen att ingå som led i den jubile- 
um sm ässa, som anordnats av Skövde hantverks- och industriförening, 
med anledning av dess 60-åriga tillvaro. Vandringsutställningen, 
som inrym ts i omedelbart grannskap till den egentliga m ässan i 
gamla läroverkets f. d. gymnastiklokal, vilken för ändam ålet för
setts med lämpliga väggar av juteväv, öppnades den 16 aug. under 
synnerligen solenna former i samband med den övriga utställningen. 
Sedan själva mässan öppnats och besetts samlades de inbjudna i 
konstutställningslokalen. Stadsfullmäktiges ordf. m ajor E. Uggla 
höll där ett invigningsanförande och Strömbom, som svarat för 
förarbeten och hängning, höll omedelbart därpå ett orienterande
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föredrag över Carl W ilhelm son ocli hans konst, varefter öppnings- 
högtidligheterna avslutades med ett m usiknum m er,

Försålda kataloger: 297 st.
Totala besökarantalet: 2 495.

K a rlsta d .
13—28 sept.

Värdskapet utövades här av Värmlands m useum  och utställ
ningen hängdes av e. am anuensen Lamm. Lördagen den 13 sept. 
hölls vernissagen som var talrikt besökt. Landshövding Unger 
förklarade utställningen öppnad och Antonsson demonstrerade den. 
Lamm kvarstannade till den 18 och höll under de dagarna 15 vis
ningar för skola och allmänhet.

Försålda kataloger: 184 st.
Totala besökarantalet: 1 734.

Växjö.
5 okt.—2 nov.

Redan den 5 oktober kunde vandringsutställningen få sin vernis
sage i Växjö, där Växjö Musei Vänner var emottagare. Lokalen 
var museet där kollektionen hängdes av e. am anuensen Lamm. 
Jag fick denna gång tillfälle att bevista utställningens öppnande. 
Därvid höll landshövding Beskow ett invigningstal och jag gav en 
kort exposé av Nationalmusei arbete utåt och berörde även med 
några ord Carl W ilhelmsons konst, varpå slutligen Lamm visade 
de utställda verken. De följande 5 dagarna förrättade Lamm 24 
demonstrationer för skolor och allmänhet, samt enskilda föredrag i 
Växjö, Orrefors och Karlstad. Resultatet blev i Växjö synnerligen 
tillfredsställande.

Försålda kataloger: 390 st.
Totala besökarantalet: 2 557.

Malmö.
8—30 nov.

Från Växjö avgick utställningen till Malmö för att exponeras 
på därvarande museum, vilket utövade värdskapet. Hängningen 
utfördes förtjänstfullt av museets intendent Ernst Fischer. Den 8 
november ägde vernissagen rum, då intendenten Strömbom gjorde
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en fram ställning av Nationalmusei vandringsutställningsverksam het 
och am anuensen Antonsson demonstrerade utställningen. Den 18—20 
visade Antonsson utställningen för 12 grupper ur stadens skolor.

Försålda kataloger: 544 st.
Totala besökarantalet: 3 206.

Hälsingborg.

Här blev utställningen exponerad under december och januari 
1931. Statistiska uppgifter föreligga därför ej ännu. Vernissagen 
inföll den 7 dec., då ordföranden i Museistyrelsen ing. S. Ewald 
uttalade Museistyrelsens tack till Nationalmuseum och intendenten 
Strömbom demonstrerade utställningen.

Resultatet av Nationalmusei sjätte vandringsutställning under året 
kan jag ej finna annat än mycket tillfredsställande. Ett alltmer 
ökat intresse för denna form av museets verksam het kan konsta
teras. Under m ånaderna m ars—november, då utställningen var ex
ponerad i 9 olika städer, var sammanlagda besökarantalet 14 796.

Historisk stilutställniiig i Stockholm.

Under senare år ha till Nationalmuseum emellanåt framställts 
önskan om att museet måtte anordna en stilhistorisk uppställ
ning, m indre omfattande än den nuvarande och f. ö. så beskaffad 
att allmänheten, särskilt skolklasser, genom direkta jäm förelser 
kunde bilda sig överblick över de olika konststilarna och deras in
bördes förhållande. Med hänsyn till att jag på grund av värme- 
ledningsarbetena sett mig nödsakad att låta m agasinera museets 
konstslöjds samlingar under en stor del av året, fann jag tidpunkten 
vid årets början synnerligen lämplig för att utanför museet anordna 
en sådan utställning, helst som ledningen för Stockholms stads 
skolväsen förklarat sig mycket intresserad av saken och var villig 
att utan kostnader för museet ställa till förfogande lämplig lokal i 
Jakobs gamla folkskola jämte bevakning.

Tack vare en förhandssubskription på klassbesök med entréav
gift kom utställningen jäm te sakkunniga visningar ej att ådraga 
Nationalmuseum några näm nvärda kostnader.

Den sammanställdes av inalles 117 num m er konstslöjdsföremål, 
målningar, teckningar och grafiska blad, för vilka på sid. 84 läm 
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vilken jämte Antonsson även deltog i själva anordnandet. En värde
full hjälp härvid lämnades dessutom av ett arbetsutskott från Stock
holms teckningslärareförbund. En särskild organisation för skol- 
visningarna blev nödvändig att upprätta. En grupp konsthistoriska 
studerande vid Stockholms Högskola läm nade därvid erforderligt 
bistånd. Den närm aste ledningen av denna organisation lämnades 
åt fil. kand. fröken Elsa W ilkens, som vid flera tidigare tillfällen 
bistått museet som studieledare.

Utställningen öppnades den 1 mars i närvaro av inbjudna från 
Stockholms skolor och läroverk. Strömbom höll därvid ett orien
terande föredrag. Utställningen hölls öppen till 15 maj. Då den 
stängdes hade den besökts av 3 585 personer. Under öppningstiden 
hade 89 sakkunniga visningar hållits. I direkt anslutning till u t
ställningen hade Antonsson på inbjudan av Pedagogiska lärokursen 
hållit en serie av 5 föreläsningar om de historiska konststilarna 
från renässans till empire, av vilka föreläsningar fyra, illustre
rade med ljusbilder, höllos på Klara folkskolas hörsal och den femte 
på museet, som rekapitulation och rundvandring.

Samverkan med andra Stockliolmsmiiseer för anord
nande av kulturhistorisk utställning.

På initiativ från Nationalmuseum samm ankomm o under början av 
året representanter från flera Stockholmsmuseer och för Stadens 
skoldirektion för att dryfta förslag, som väckts om en gemensam 
utställning till förnämligast skolornas bruk. Sedan den kommitté, 
som härför konstituerats, grundligt prövat möjligheterna för en 
dylik bestämdes att en sådan utställning omfattande »Linnés och 
Lovisa Ulrikas tidevarv» skulle gemensamt av Kungl. Livrust- 
kamm aren, Nationalmuseum, Nordiska museet och Statens histo
riska museum anordnas i Nordiska museets sal för tillfälliga ut
ställningar.

Till grund för det hela lade det för ändam ålet tillsatta arbetsut
skottet (museilektor Klein, förste folkskoleinspektör Nordlund, in
tendent Strömbom) den i folkskolans högre klasser brukade läro
boken i svensk historia, och som konkret belysning av dess fram 
ställning ordnades den strängt valda samlingen av föremål ur
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näm nda museer. Dessutom hade intressanta bidrag till utställ
ningen läm nats av Kungl. Biblioteket, Riddarhuset och Riksarkivet. 
En särskild vägledning hade utarbetats av Klein och Strömbom.

Utställningen öppnades den 16 april, stängdes den 31 augusti. 
Den hade under denna tid besökts av 9 206 personer. Publikens 
flertal hade utgjorts av skolklasser under lärares ledning. Visningar 
hade hållits varje vecka av museitjänstemän.

Den instruktiva utställningen blev såväl från pressens som all
m änhetens sida föremål för ett varm t erkännande; den början till 
en pedagogisk samverkan mellan olika Stockholmsmuseer, vilken 
härm ed gjorts, torde inom den allra närm aste fram tiden komma 
att få sin fortsättning.

De extra omkostnader, som anordningar och vakthållning för
anlett, täcktes i det närm aste av influtna entréavgifter, trots att 
dessa satts synnerligen lågt.

Konsthistorisk kurs för teekningslärare på Gripsholm.

Som en konsekvens av den nyss genomförda skolreformen ha 
även fram kom m it ökade krav på teckningslärarnas konsthistoriska 
kompetens. I den diskussion som å Stockholms teckningslärare- 
förbund förts härom  har även Nationalmuseum varit företrätt och 
sökt läm na sitt bidrag till frågans lösning.

Efter underdånig framställning av Teckningslärarnas riksförbund 
och Stockholms teckningslärareförbund lämnade Eders Kungl. Maj:t 
bidrag till en konsthistorisk kurs på Gripsholm. Till studieledare för 
kursen utsågs på Kungl. Skolöverstyrelsens förslag intendenten Ström
bom; som praktiska organisatörer för kursen utsågos teckningslärarna 
Gustaf Nordlander, Lidingö, ordf. i näm nda Riksförbund, och Bernhard 
Berg, Strängnäs.

Studieplanen omfattade utom visningar av Gripsholms slott (Uggla) 
dels en föredragsserie i allm. konsthistoria (Antonsson), dels före
drag i konststudiets metod och dem onstrationsteknik (Strömbom) 
jäm te övningar. Slutligen hade även upptagits diskussion i aktuella 
konstpedagogiska ämnen.

I två rum  av slottet hade inrättats ett tillfälligt bibliotek med 
litteratur och planschverk ur Nationalmusei bibliotek.

Kursen som hölls 11— 16 aug. räknade 74 deltagare. Den in



leddes på morgonen den 11 augusti med anföranden av under
visningsrådet dr. Aug. Johansson och av mig. Under sex dagar, 
som gynnades av vacker väderlek, bedrevos studierna sedan med 
stort intresse och den fastslagna planen kunde trots den uppenbar
ligen allt för knappt tillm ätta tiden genomföras.

Detta är tredje gången under de senaste nio åren som National
museum deltagit i ordnandet av större kurser på Gripsholm. Den 
gamla Vasaborgen med dess intressanta arkitektur, dess rika konst
skatter och icke m inst dess gripande historiska stämning har 
visat sig vara en ypperlig plats för undervisning i historiska ocli 
konstnärliga ämnen. Därvid är det givetvis ställets »naturliga» 
tillgång på åskådningsm aterial av oskattbart värde; men ej mindre 
betydelsefullt är att deltagarna här få leva sig in i en historisk miljö 
med enastående rik tradition.

Det synes mig därför vara en bildningsangelägenhet av nationell 
betydelse att söka hålla denna kursinstitution vid liv.

Utställningar av konstpedagogiskt material.

Omedelbart efter sommarens Gripsholmskurs följde Tecknings- 
lärarnas årsmöte på Tekniska Skolan i Stockholm. På detta hade 
bl. a. ordnats utställningar av undervisningsm aterial. Även Natio
nalmuseum var där företrätt med sin egen avdelning, uppvisande 
de skrifter, planschverk o. a. m aterial för konstbildning, som f. n. 
föreligga som resultat av museets strävanden på detta område.

En likartad utställning fick Nationalmuseum  tillfälle anordna 
speciellt för Stockholmslärare senare under året på Pedagogiska 
museet. Denna utställning öppnades den 3 nov., varvid Strömbom 
höll föredrag om »Konsten i skolan».

Publikationer.

Under året har avdelningen ombesörjt utgivandet av en ny pu
blikation nr 3 i serien »Nationalmusei småskrifter». Denna som 
behandlar »Porslinsfabriken i Meissen» är författad av e. am anuensen 
Carl Hernmarck.
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Konsulterande verksamhet.

Den konsulterande verksamhet, som Nationalmuseum sedan länge 
bedrivit, har under det sistförflutna året tagit en något större om
fattning än tidigare.

F rånsett den nästan dagligen förekommande konsulteringen rö
rande allm änna museala ocli konstpedagogiska angelägenheter, har 
m useet läm nat sitt bistånd vid planerandet av nya museibyggen 
i Växjö, Ystad och Jönköping. För planerade konstm useer i Kal
m ar och Ystad har Strömbom på mitt uppdrag utarbetat ingående 
skriftliga förslag.

Vidare gav avdelningen mera omfattande hjälp vid anordnandet 
av konstavdelningen på Karlskrona stads jubileum sutställning, dels 
i form av planläggning och konstnärligt urval (Strömbom), dels av 
utlåning av Blekingekonst ur museets samlingar inom och utom 
Stockholm, dels ock i form av biträde med den krävande häng
ningen och övriga förarbeten för den omfattande utställningen, 
vilket allt utfördes av Antonsson med biträde av förste vaktm ästare 
Sjöberg.

Föredrag*.

Utanför museet ha genom avdelningens förmedling hållits föl
jande föredrag:

I Stockholms Arbetareförenings och Nationalmusei gemensamma 
serie av konstföredrag ha under vårterm inen 12 föredrag hållits:

Av fil. lic. A kke Kumlien.

21 jan. Allmänt m åleritekniskt. Måleritekniken under medeltiden 
till bröderna van Eyck.

28 jan. van Eyck-problemet. Teknikens utveckling under 1500-, 
1600- och 1700-talen.

4 febr. Måleriteknikens utveckling från 1700-talets slut till m odern 
tid. Moderna tekniska problem.

11 febr. Moderna restaureringsproblem i tavelvården.

Av til. dr H e n r ik  Co r n e l l .

18 febr. Striden mellan Byzans och Frankrike.
25 febr. Giotto och hans efterföljare.



4 mars Den gotiska lyriken och den stora stilen vid ny renäs
sansens begynnelse.

11 mars Det florentinska måleriet under 1400-talets senare del. 
18 mars Högrenässansen i Florens och Rom.
I april Florens och Venedig som de båda polerna i Italiens

konstliv.
8 april Renässansmåleriet i Norditalien.
15 april Senrenässansens måleri.

Av konstnären E mij. J ohansson-T h oii:
II febr. Hur en grafiker arbetar.

Under höstterm inen har am anuensen Sjöblom i en serie betitlad 
»Konsten i Nederländerna från bröderna van Eyck till Rubens och 
Rembrandt», hållit följande föredrag:

7 okt. Det nederländska konstom rådet och dess viktigaste kul
turcentra.

14 okt. Övriga viktigare arbeten av Jan  van Eyck.
21 okt. Roger van der W eyden.
28 okt. Några konstnärer i Tournai.
4 nov. Hugo van der Goes — Hans Memling.
11 nov. Quinten Massvs och renässansens genombrott i Neder

länderna.
18 nov. Hieronymus Rosch och Lucas van Leyden.
25 nov. Manieristerna.
2 dec. Peter Brueghel d. ä. och flamländsk folkkaraktär.
9 dec. Rubens och Rembrandts omedelbara föregångare.

I samarbete med Stockholms arbetareförening anordnades följande 
utflykter och visningar:

Söndagen den 18 och 25 maj. Thielska galleriet under til. dr. 
Tor Hedbergs ledning.

Torsdagen den 29 maj (Kristi himmelsfärdsdag). Drottningholm 
under til. dr. Nils G. W ollins ledning.

Söndagen den 15 juni. Gripsholms slott under fil. dr. frih. E. 
Ugglas ledning.

S t r ö m b o m s fö re d ra g :
Lördagen den 1 mars. På museets stilhistoriska utställning: Konst

stilarna i nutida uppfattning.
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Söndagen den 29 juni. På Stranda hembygdsförbunds möte i 
Mönsterås: »Vår tids ungdom och kulturen».

På Svenska Stadsförbundets kongress i Örebro: Torsdagen den 28 
aug. »Kommunerna ocli konsten».

På Riksförbundets för bildande konst årsmöte den 16 sept. de
m onstrerat konstsam lingarna på Valdemarsudde.

På diskussionsafton anordnad av »Märta Gudmunds gille», Jön
köping: Lördagen den 15 nov. »Konstmuseet i den medelstora
svenska staden».

På Svenska Skolmuseet, Stockholm: »Konsten i skolan».
På Karolinska förbundet Stockholm: Söndagen den 30 nov. »Kon

serveringen av J. P. Lembkes bataljm ålningar på Drottningholm».
I Malmö höll Antonsson på m itt uppdrag 9—11 oktober 14 vis

ningar för skolor och allm änhet och i Ystad 13— 17 november 19 
liknande visningar av Riksförbundets för bildande konst första 
vandringsutställning av »Yngre svenskt måleri».

I Ystad höll Antonsson följande föredrag för allm änheten som 
Ystads Konstförenings gäst:

13 nov. Strömningarna i 1700-talets måleri.
14 nov. » » 1800-talets måleri. I.
15 nov. » » » » II.
29 nov. Konsten att se på konst.

I Kristianstad på inbjudan av Kristianstads museum:
9 dec. Konsten att se på konst.

I Örebro på inbjudan av Örebro läns museum:
13 mars F rån  klassicism till realism.
14 mars F rån  impressionism till expressionism.

I Jönköping på inbjudan av Norra Smålands konstförening i 
sam band med Nationalmusei vandringsutställning den 10 och 11 
april två föredrag behandlande samma ämne som de i Örebro 
hållna.

I Mariestad (på anmodan av Arbetarnas bildningsförbunds lokal
avdelning) :
30 maj Konstnärsförbundet.

I Malmö (för Arbetarnas bildningsförbunds lokalavdelning):
8 nov. Huvudlinjerna i 1700- och 1800-talets måleri.



Depositioner.

Jäm likt Kungl. brev den 21 nov. 1930.
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N.M. 397. 
» 810. 
» 468.
> 292.

K.M. 798. 
Bih. 173. 
N.M. 320. 

» 338.
» 451.

I Svenska Legationen, Bern:

Kopia efter Mie r is : Gubbe i öppet fönster.
P oussin , Ga s p r e : Landskap med figurer.
O k änd: Döda fåglar.
H ergen-Roeder , G. H.: Valvgångar.
P armeggianino : Magdalena.
Gardell-E ricson, A.: Månuppgång över insjö.
Gr a at, Ba r e n t : Herdar och boskap kring en eld. 
v. B loemen, P e e t e r : Fältläger.
Griffier , d. y.?, J a n : Landskap med ett vattendrag.

I Svenska Legationen, Haag:

Grh. 1245. E hrenstrahl , D. Kl .: Karl XI.
C.XV. Kss. 2139. Kabinettsskåp.

Enligt näm ndprotokoll den 31 jan. 1930:

I B ö lissk a  K o n sts lö jd m u se e t , G öteb org :

N.M. Kss. 75. Fat, Urbino-majolika. 1560-talet.
» . 80. » » »
» 85. » » »

B.S. 1814. Tallrik med blå dekor. Rouen. 1700-talet.
» 1821. » » » > » »
» 1796. » s. k. Bleu persan, Nevers. 1600-talet.
» 1797. » » » » » »

Enligt näm ndprotokoll den 28 april 1930:

I Göteborgs Museum, Göteborg:

ILS. 1068. Tallrik med blommor, famille rose.
C.XV. Kss. 217. » » • » * »
B.S. 978. » » »

» 961. » » »
» 1079. » »

G.XV. Kss. 776. » » »
» till. 179. » » »

»

»

»

»

.»
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B.S. 1111. Tallrik med blommor, famille rose.
» 1123. » » » » »

c.xv. Kss. 1469. » » » » »
N.M. X. 10. » » » >: »

» » 11. » » » » »
B.S. 2240. » » djur och blommor, famille rose.

» 2239. » » » » » » »
N.M. Kss. 48/1886. Tallrik med djur och blommor, famille rose
B.S. 964. rFallrik med djur och blommor, famille rose.

» 1011. » » landskap, famille rose.
N.M. X. 6. » » » » »
N.M. Kss. 13/1887 » » figurer, » »
N.M. X. 5. » » » » »
C.XV . Kss . 778. » underglasyrblått, » »
N.M. X. 3. » » » »
B.S. 1061. » » » »
N.M. X. 1. » » » verte.

» » 4. » famille verte.
B.S. 1082. » »
N.M. X. 20. » »
C.XV . Kss . 765. » med fiskar i blått, rött, guld.
N.M. X. 9. » » dekor i rent europeisk stil.
B.S. 1207. » » » » » » »
N.M. X. 8. » » » » » » »

> » 7. » » * » guld.
B.S. 2282. » » » efter europeiskt stick.

» 1152. » » » i blått och guld.
» 1036. » » » » » järnrött, guld.

C.XV . Kss. 191. » » » » » » »■
B.S. 989. » » » » » » »

» 958. » » » » y> » »
» 1055. » » » » » » »

N.M X. 12—17. Tallrikar med dekor i blått, järnrött, guld.
B.S. 992. Tallrik med underglasyrblått, guld, rött och grönt
N.M. Kss. 48/1887. » » Bourbonska vapnet.
N.M. X. 2. » » landskap i blått, rött, guld.

» » 19. » » underglasyrblått, famille verte.
» » 18. » >> figurer i blått, rött, guld.
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B.S. 1557. Kopp, famille rose.
» 441. » med dekor i järn rö tt och guld.

N.M. Kss. 6. » » europeiskt mönster, blå fond
» » 4. Fat » » » » »
» » 15. Kopp, dito, mindre.
» » 2. Fat, » »

B.S. 1631. Skål på tre fotter, rött, blått, guld.
» 2196. Kopp med trattformig mynning.

N.M. X. 21. Fat, litet, famille rose.
C.XV . Kss. 806. » med blommor och fågel.
B.S. 1326. » » » famille rose.

Enligt näm ndprotokoll den 27 maj 1930:

I Södermanlands Läns Museum, Nyköping :

N.M. skulpt. 1337. H jorth , B r o r : F licka m ed fiol.

I Lantmäteristyrelsen, Stockholm :

K.M. 243. Kopia efter T izian: Landskap med flykten till Egypten.

I Kungl. Sjökrigshögskolan, Stockholm:

N.M. 2740. Schoultz, J. F.: Sjöträffningen utanför Fredriksham n
1790.

Hos Kungl. Norrlands Dragonregemente, Umeå:

l/l930 . L. L empereur  eft. S. P a lam edes: Le Festin 
Espagnol.

2/l930. P. L aurent eft. de L outerbourg och de 
Machy: Port de mer enrichi d’architecture. 

3/l930. P. C. Canot eft. de V l ie g e r : The tempest. 
4/l930. L e Charpentier  eft. B. P e t e r s : Naufrage 

aux Indes.
5/l930. Avril eft. L eba r bier : Combat des Horaces. 
0/l930. P. C. Canot eft. W. v. d . V e l d e : A brisk  

gale.
7/l930. L e Charpentier  eft. Ru b e n s : La danse 

flamande.
S/l930. P. P o n t iu s: Drottning Kristina.

N.M. Dep. gr.

»
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Enligt näm ndprotokoll den 20 juni 1930:

I Statens Historiska Museum, Stockholm:

skulpt. 468. J. T. S e r g e l : Carl XIII.
» 475. » » 1792: Nils von Rosenstein.
» 701. » » 1783: J. G. Oxenstierna.
» 702. » » 1800: C. F. Gyllenborg.
» 756. G. A. K lint 1803: Joh. W estin.
» 916. J. T. S erg el 1800: J. Swartz.
» 917. » » 1801: F ru  Swartz.
» 975. » » O. Kexel.
» 1066. » » E. L. A. Ridderstolpe, f. Dolina
» 1074. » » 1767: Joh. Sevenbom.
» 1094. » » 1800: A. M. Lenngren.
» 1093. » » 1805: J. G. Lagerbielke.

I V ärm lan d s M u seu m , K a r lsta d  :
N.M. 2528. Kreuger , Nils: Sovande fålar.

Enligt näm ndprotokoll den 30 aug. 1930:

I Jämtlands Läns Museum, Östersund: 

N.M. 2719. Sjöberg , Ax .: Havsörn över vårisen.

Enligt näm ndprotokoll den 25 sept. 1930:

I Östergötlands Museum, Linköping:

K.M. 615. P er  H örberg eft. M. v. H eemskerck: Korsfästelse 
Altartavla.

I Länsresidenset, Gävle:

N.M. 1043. 
» 61. 

K.M. 560. 
» 537.

N.M. 1246. 
» 1085.
» 470.
» 487.

Krafft , P er d. y .: Landskap.
Carracciernas skola: Josefs dröm.
De Marchis, A.: Landskap med en stad.
Cantarini, S imon, kall. P esarese:: Herodias med Jo 

hannes Döparens huvud.
W ick enberg , P. G.: Eva vid Abels lik.
Gabbiani, A. D.: Kristi hudflängning.
H oogh, Karel:: Italienskt landskap.
J ohnson , J.: Blombukett.
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N.M. 352.
» 746.

Grli. 2006. 
» 808. 

Drh. 273. 
N.M. 270. 

» 284.

Jan B oths art: Bergigt landskap. 
O k änd: Liggande Venus. 
E h r e n s t r a h l , A. M.: Prins Gustaf. 
O känd: Amoriner.

» Dam porträtt.
Grooth , J oh . F r .: Fyra duvor.
Rosa di T iv o l i: Herde med boskap.

Enligt näm ndprotokoll den 29 okt. 1930:

I Kungl. Arméförvaltningen, Stockholm:

C.XV. Kss. 2173. Fåtölj, ryggstöd med krona, 1700-tal.
» » 2179. Stol, 1700-tal.
» » 2196. Fåtölj, 1700-tal.
» » 1364, 1365. Stolar, ryggstöd med August den starkes

vapen, 1600-tal.

Hos Kungl. Göta Livgardes Fästningsbataljon, Oscar-Fredriksborg: 

N.M. 2840. af S illen , H. G.: Upprört hav.

Enligt nämndprotokoll den 26 nov. 1930:

I Länsresidenset, Örebro:

G.XV. 50. Carl x v : Vid skogsbäcken.

I Järnvägsmuseet, Stockholm:

N.M. Kss. s.n. Skrin av valnöt, innehållande fotografier av jä rn 
vägsmän.

Enligt näm ndprotokoll den 30 december 1930:

I Utrikesministerhotellet, Stockholm:

C.XV. Kss. 257. Bord, 4-kantigt med inläggningar, 1500-talet.
» » 2138. Spegel med låda, m arqueteriarbete, 1700-talet.
» » s.n. Kabinettsskåp.
» » 2109. Skåp.

I Socialdepartementet, Stockholm:

N.M. Kss. 1004 b/l895. Bordsur, empire.



Tillfälliga utlåningar.

För utställning: till Vlaemische Ausstellung anordnad av W iener 
Museumsverein, W ien: Okänd nederländare: Rubens salong; till 
Liljevalchs Konsthall: 2 st. oljemålningar av Georg Pauli; till Kungl. 
Teaterns Kansli: Elias Martin: Stockholmsvy; i Jakobs Folkskola: 
55 st. konstslöj dföremål, 7 st. oljemålningar, 55 st. gravyrer; till 
Konstmuseet, Göteborg: 123 st. gravyrer efter Fr. Boucher, 1 st. 
gravyr efter A. Roslin; till Stockholmsmuseernas kulturhistorisk
pedagogiska utställning anordnad i Nordiska Museet: 58 st. olje
m ålningar, 1 st. gipsbyst, 3 st. konstslöjdföremål, 13 st. teckningar; 
för förfalskningsutställning i Kunstindustrim useet i Oslo och Kö
penham n samt Röhsska Konstslöj dmuseet, Göteborg: 28 st. konst
slöj dföremål, 2 st. vaser, 3 st. antika bronser; till konstnären Sigge 
Bergström för utställning i Kungl. Akademien för de fria konsterna: 
3 st. blyertsteckningar; till Exposition Internationale Coloniale, Ma
ritime et d ’Art Flam and, Anvers 1930: 3 st. oljemålningar; till 
L ’adm inistration française des Beaux-Arts, Paris: E. Delacroix: 
Herminie hos herdarna; till Karlskrona stads m innesutställning 
1930: 20 st. handteckningar och gravyrer, 1 st. pastell; till Ju b i
leum sutställningen i Karlskrona 1930: 14 st. handteckningar, 14 st. 
oljemålningar; till Liljevalchs Konsthall: 6 st. kartonger av Carl 
Larsson; till Nord. Museet och Skansen: 144 st. teckningar av Alb. 
Engström ; till Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin: J. G. D athan: Bild
huggare Egell; till konstnären Birger Simonsson för utställning i 
Kungl. Akademien för de fria konsterna: 2 st. oljemålningar, 0 st. 
handteckningar; till The International Exhibition of Persian Art, 
Royal Academy, London: 9 st. konstslöj dföremål, 6 st. m iniatyrer: 
till Sveriges Allm. Konstförening för utställning i Konstakademien; 
2 sl. oljemålningar var av V. Hammershöi, L. A. Ring och T. E. 
Philipsen; till konstnären Einar Palme för utställning i Konstför
eningen, Göteborg: 1 st. oljemålning; till R iksantikvarien: 9 st. 
oljemålningar, 1 st. m iniatyr, 1 st. skulptur och 4 st. tapeter; till 
Kungl. Universitetets Bibliotek, Uppsala: 56 st. gravyrer efter Mo
reau le jeune; till Liljevalchs Konsthall: 6 st. konstslöjdföretnål, 
37 st. silhuetter; till Svenska Konstindustriutställningen i London: 
24 st. konstslöjdföremål. — För studier: till Nord. Museets arkiv: 
15 st. folkdräktsbilder; till Göteborgs Stadsbibliotek: 30 st. arki-
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lekturritningar; till Kungl. Universitetets Bibliotek, Uppsala: 36 st. 
teckningar av M. Palbitzki; till Röhsska Konstslöjdmuseet, Göte
borg: 1 st. M ariebergskruka; till Kungl. Biblioteket: 1 009 st. gra
vyrer. — Till Malmö Museum för reproduktion hos Malmö Ljus
tryck sanstalt: teckningar, 3 st. av Boucher, 7 st. av Poussin.

Återlämnade depositioner.

Från Värmlands Museum, Karlstad:

N.M. 1878. Kreuger , N i l s : Liggande kor, m otiv från Öland. 

Från Riksbanken, Luleå:

Khj. 192. Rathsman, S i r i : Landskap med lekande ungdom.

Från Hälsingborgs Museum, Hälsingborg:

C.XV. Kss. 2139. Kabinettsskåp.

Från Örebro Läns Museum, Örebro:

N.M. Kss. s.n. Skrin av valnöt, innehållande fotografier av jä rn 
vägsmän.

Från Kungl. Norrbottens Regemente, Boden:

Khj. 139. L inde , H l : H us i Tivoli.
» 83. H allberg , Ragnar: Trädgården.

Förfly ttnin gar.

Från Nationalmuseum till Drottningholm:

1945/1904 
1946/1904 
1962/1904 
1898/1904 

+  85 st.?/1904

Gravyrer ur ornamentsstickssamlingen.

Drh. 385. Per Ekenberg.

Från Nationalmuseum till Gustaf III:s paviljong i Haga:

N.M. 802. D esprez , J. L.: Gustaf III bevistar julm ässan i S:t Pe- 
terskyrkan i Rom.
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Från Gripsholm till Nationalmuseum för deposition: 

Grh. 1245. E h r en str a h l: Karl XI.

Från Ulriksdal till Nationalmuseum för deposition:

C.XV. Kss. 257. 
» 2138.
» s.n.
» 2109.

Bord.
Spegel med låda. 
Kabinetts skåp. 
Skåp.

Utställningar inom samlingarna.

1—31 jan. Museets textilsamling. Fortsättning från år 1929. (Konst
hantverksavdelningen.)
M innesutställning över konstnären Gustaf Isander om
fattande gravyrer, teckningar ocli pasteller, fortsättning 
från föregående år. (Gravyrsalen.)
Reproduktioner efter m ålningar ocli teckningar av m o
derna m ästare. (Gravyrsalen.)
Ett urval av museets handteckningar av äldre mästare. 
(Gravyrsalen.)

5 febr.—30 april. En samling konstföremål, som enligt testamente 
av Christina Nilsson, grevinna di Casa Miranda, tillfallit 
Nationalmuseum. (Konsthantverksavdelningen.)

10 m aj—25 maj. Förem ål belysande förfalskningstekniken inom 
konstindustrien. (Konsthantverksavdelningen.)

2 ju li—31 dec. Konstföremål ocli historiska personm innen från 
1500-talet till 1800-talets början ur den Kungl. Skattkam 
m aren och andra samlingar förvarade i Statens Histo
riska Museum. (Konsthantverksavdelningen.)

19 aug.—31 dec. Ny förvärvade kinesiska m ålningar och skulpturer. 
(Målningsavdelningen.)

15 sept.—28 sept. Riksförbundets för bildande konst vandrings
utställning nr 1 »Yngre svensk målarkonst». (Målnings
avdelningen.)

27 nov.—31 dec. Franska målningar, gåvor och inköp av konst
nären Georg Pauli. (Målningsavdelningen.)

4—31 dec. Handtecknings- och gravyrsamlingens nyförvärv 1929 
1930. (Gravyrsalen.)
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Utgivna arbeten.

Statens Konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1929. Underdå
nig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för National
museum.

Följande katalogarbeten ha under året utkom m it:

Nationalmusei utställningskataloger :

Nr 34. Nationalmusei sjätte vandringsutställning »Carl Wilhelm- 
son Minnesutställning». Utarbetad av intendent S. Strömbom och 
amanuens O. Antonsson.

Nr 35. Ur den kungliga skattkam m aren och andra samlingar. 
Utställning i Nationalmuseum av konstföremål och historiska per
sonminnen från 1500-talet till 1800-talets början ur Statens Histo
riska Museum. Utarbetad av antikvarien friherre Carl R. af Ugglas.

Nr 36. Nyförvärvade kinesiska m ålningar och skulpturer i Na
tionalmuseum. Utarbetad av professor O. Siren.

Nationalmusei småskrifter :
Nr 3. Porslinsfabriken i Meissen och dess produkter i Natio

nalmuseum. Utarbetad av fil. kand. Carl Hernmarck.

Tjänstem ännen ha under året offentliggjort:

Ga u f f i n , A x e l : Gabriel de Saint-Aubin au Musée National de Stock
holm. Gazette des Beaux-Arts.

— — : »Kring Höckerts lappkapell », ett återfunnet dokument. Na
tionalmusei årsbok 1929.

— — : Ur Nationalmusei handteckningssamling I. François Bou
cher. Förord.

— — : »Gunnar W engström In Memoriam». Föreningen för Grafisk
Konsts Meddelande.

S trömbom , S i x t e n : »Erik XIV i pälskappan». Ett bidrag till ko
nungens ikonograli. I festskrift till Axel L. Romdahl 
den 18 mars 1930.

— — : »Fredrik II:s alabastertavla», en porträtthistorisk notis från
Gripsholms danska avdelning. Nationalmusei årsbok 
1929.
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S trö m bo m , S i x t e n : Krönika för verksam heten inom avdelningen 
för slottssamlingar och depositioner. Nationalmusei års
bok 1929.

— — : Nationalmusei sjätte vandringsutställning Carl W ilhelm son
M innesutställning, företal och katalog (den senare i sam 
arbete med O. Antonsson).

— — : Riksförbundets för bildande konst första vandringsutställ
ning »Yngre svensk m ålarkonst». Kataloginledning.

— — : »Konsten och kommunerna». Svenska Stadsförbundets tid
skrift, dec.häftet.

— — : »Ungdomen och vår tids kulturfrågor». Särtryck av före
drag.

H o p p e , R a g n a r : Ur Nationalmusei handteckningssamling I. F ran 
çois Boucher. Inledning och katalog.

— — : Collection de dessins du Musée National de Stockholm.
I. François Boucher. Introduction et catalogue descriptif.

— — : »Den moderna franska konsten i Nationalmuseum». Artikel
i Svenska Dagbladet.

— — : »Skulptören Erik Grate». Bonniers m ånadstidning nr 1.
— — : »Anders Zorn som samlare». » » » 3.
— — : »Moderna franska m ästare i Stockholm». Konstrevy nr 1.
— — : »Axel Nilsson». Konstrevy nr 3.
— — : »En internationell utställning av postkubistisk konst i Stock

holm». — »Utställningskrönika från Paris våren 1930». 
Konstrevy nr 4.

— — : Företal till katalogen till Nio skånska konstnärers utställ
ning i Den Frie Udstilling i Köpenhamn.

S i r e n , O s v a l d : Chinese Architecture och Chinese Sculpture. Två 
längre artiklar för Encyclopaedia Brittannica, New Edition.

— — : Chinesischer Pavilion Loo. Pantheon 1928. Del II.
— — ' An Exhibition of Early Chinese Sculptures. The Burling

ton Magazine. Vol. 53. Nr. 36, 37. 1928.
— — : Two Pictures at the National Museum, Stockholm. The

Burlington Magazine. Nr. 40. Vol. 54. 1929.
— : Léonard de Vinci. L ’artiste et riiom m e. 1 bd. text, 2 bd. 

planscher.̂  '-4-938./^ i ;
— — : Nyförvärvade och deponerade gamla mästare i National

museum. Nationalmusei Årsbok 1928.
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SiréN, Osvald: Kinesiska gravfiguriner. Tidskrift för Konstveten
skap. 13 årg. 1, 2 haft. 1929.

— — : A History of Early Chinese Art. Four vols, in quarto.
Ernest Benn Ltd. London 1929—30.

Vol. I. The Prehistoric and Pre-Han Periods.
» II. The Han Period.
» III. Sculpture.
» IV. Architecture.

— : Nyförvärvade Kinesiska Målningar och Skulpturer i Natio
nalmuseum. Nationalmusei utställningskatalog nr 36.

— : Himmelens Altare i Peking. Finska Röda Korsets jultid
ning 1930.

— -  : Two Monuments of Early Chinese Sculpture. The Bur
lington Magazine. Vol. 57. Nr. 333, 1930.

Stavenow, Åke: Nutida svensk bokkonst. Norsk Bokkunst, årg. 
2, 1930.

-: Silver och nysilver å Stockholmsutställningen 1930. Svensk 
Hantverkstidning, nr 11, 1930.

: Österrikiskt konsthantverk. Svenska Slöjdföreningens tid
skrift 1930.

Wåhlin, Karl: Redigerat Ord och Bild, 39 årgången.
Sjöblom, Axel : Historien om ett porträtt. Nationalmusei årsbok 1929.
— — : Målningssamlingen. Äldre konst. Nationalmusei årsbok

1929. Krönika.
— —: Fyra blad i svart och vitt. Vårt Hems jul 1930.
— — : Tore Strindberg. Hvar 8 Dag, årg. 33, nr 1.
— — : Artiklar om Konst i Sydsvenska Dagbladet.
— — : Medverkat i redigerandet av Tidskrift för Konstvetenskap. 
Wengström, Gunnar: Cumelin, Johan Petter. Artikel i Svenskt

Biografiskt lexikon.
Kjellberg, Ernst: Porträttkonsten under antiken. Svenska Dag

bladet.
Antonsson, Oscar: Fem återfunna skisser av Oudry. National

musei årsbok 1929.
— — : »Berömda konstnärer», första häftet.
— — : Nationalmusei sjätte vandringsutställning, Carl Wilhelmson.

Minnesutställning. Katalog. Tillsammans med S. Ström
bom.
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A n t o n s s o n , O s c a r : Riksförbundets för bildande konst första van
dringsutställning »Yngre svensk m ålarkonst». Katalog. 
Tillsam m ans med S. Strömbom.

J u n g m ark e r , Gu n n a r : Habo kyrka och dess målningar. Väster
götlands Fornminnesförenings Tidskrift, IV: 33, 34, 1930.

— : Axel Fridell. Ord och Bild, häft. 12, 1930.
— — : Äldre svenska handteckningsreproduktioner. Grafiska Säll

skapets årspublikation 1930.
— — : Artiklar i Svensk Uppslagsbok.
— — : Redigerat och medverkat i Föreningen för Grafisk Konst:

Meddelande IX.
W o l l in , N ils  G.: Nutida svensk konstindustri och Stockholm sut

ställningen 1930. Svenska kalendern 1930.
--------: Sveriges offentliga m onument efter 1909. Landsorten I.

Almanack för alla.
— — : Swedish industrial art. Evidence of progress. The Times

trade and engineering supplement, April 12, 1930.
— — : Art in industry. The Sweden Yearbook 1930, utgiven av

Utrikesdepartementet.
— — : Svenska textilier 1930. Swedish textiles 1930, Schwedische

Textilien 1930, Textiles suédois 1930.
— — : Rosersberg.
— — : Svenska maskintextilier.
— — : Svenska slöjdföreningen. Domus 4—5. 1930.
— — : L ’Industrie et les Métiers d ’art suédois modernes. L ’Indé

pendance Belge.
— —•: Redigerat Svensk Nyttokonst och Svenska slöjdföreningens

tidskrift.
H ernm arck , Ca r l : Georg de Marées. Artikel i Thieme-Beckers 

Künstlerlexicon.
— : Porslinsfabriken i Meissen och dess produkter i National

museum. Nationalmusei Småskrifter nr 3.
— : »De döda tingen tala.» Artikel i Svenska Dagbladet. 

L amm, Carl  J o h a n : Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten
aus dem Nahen Osten. Berlin, 1929— 1930.

Nationalmusei nämnd
har under året hållit 13 sammanträden.
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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 liar intendenten Hoppe i stället för 
föreståndaren för avdelningen för skulptur och m åleri samrått 
med mig.

Den 15 augusti:

A. För Skulptur samling en.
Pris Kr.

Gr a t e , E r i c : Yvonne. Porträtthuvud i terracotta ........  1 200: —

B. För Målning ssamling en.

B ianchini , A r t h u r : Staden i fjärran, oljemålning ...........  500: —
B jörck , O s c a r : I byskolan, oljemålning .................. .......  1 500: —
B ö r je , Gi d e o n : Landskap från La Gaude, oljemålning... 800: — 
E ng str ö m , l e a n d e r : Från  Lappland « 2 500: —
F a g e r k v ist , T h o r : Sigyn och Loke, » ... 400: —
F o u g s t e d t , A r v i d : Läsande gosse « ... 2 500:*—
Ge h l in , H u g o : Fernanda, oljem ålning.................................  500: —
Gu n n e , Ca r l : Järnvägssignalen, motiv från Söder, olje

m åln ing .......................................................................  450: —
H je r t é n -Gr ü n e w a l d , S i g r i d : Parisgata, oljemålning...... 1 000:
J ö n z é n , H a d a r : Stilleben, oljemålning .............................. 400: —

C. För Handtecknings- och gr avyr samlingarna.

B o b e r g . F e r d i n a n d : 2 akvareller ................................................  400: —
E lgströ m , O s s i a n : 4 akvareller på duk ..........................  1 200: —
Gr a t e , E r i c : 2 teckningar ...............................  ..................... 200: —
Gr ü n e w a l d , I s a a c : Det röda berget, Auvergne. Gouache 800: —

D. För Avdelningen för Konsthantverk.

D ah l sk o g , E v a l d : Utslag i hyttan. In ta rsia ...... . ......... 1 750: —
W e t t e r g r e n , In g e b o r g : Sagan. Broderi...............................  250: —
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Tjänstemännen.

(semester, tjänstledighet, vikariat samt inträdda förändringar).

Överintendenten Gauffin har åtnjutit 45 dagars semester samt 
tjänstledighet för utrikes resor 27 dagar och för sjukdom 2 dagar.

Intendent Wettergren har åtnjutit tjänstledighet under året för att 
handhava chefskapet över Kungl. Dramatiska Teatern.

Intendent Strömbom har åtnjutit 45 dagars semester. Han liar i 27 
dagar uppehållit tjänsten som överintendent.

Intendent Hoppe har åtnjutit 45 dagars semester samt tjänstledig
het för utrikes studieresor 19 dagar samt för sjukdom 15 dagar. 
Han har i 12 dagar uppehållit tjänsten som överintendent.

Intendent Siren har åtnjutit 20 dagars semester samt tjänstledig
het under 5 m ånader för studieresa till utlandet samt för sjukdom 
2 dagar. Han har i 31 dagar uppehållit tjänsten som överin
tendent.

T. f. intendent Stavenow har åtnjutit 27 dagars semester samt tjänst
ledighet för enskilda uppdrag 123 dagar.

Konservator Jaensson har tjänstgjort för utdelande av frikort och 
kopieringstillstånd 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 en dag 2 
tim m ar.

Amanuens Wåhlin har tjänstgjort som bibliotekarie 3 da
gar i veckan. Han har åtnjutit 8 dagars semester sam t tjänst
ledighet för sjukdom 46 dagar. Amanuens W åhlin avgick med 
pension från sin befattning vid museet den 30 juni.

Amanuens Kumlien har åtnjutit tjänstledighet under året för upp
rätthållande av lärarebefattningen i m ätningsteknik vid Kungl. 
Konsthögskolan.

Amanuens Sjöblom har tjänstgjort å avdelningen för m åleri ocli 
skulptur 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 21 dagars semester 
samt tjänstledighet för sjukdom 2 dagar. Han har förestått av
delningen för måleri och skulptur 214 dagar samt avdelningen för 
handteckningar och gravyrer 10 dagar.

Amanuens Wengström har förestått avdelningen för äldre hand
teckningar och gravyrer. Han har åtnjutit 30 dagars semester



samt tjänstledighet för sjukdom 1 dag. Amanuensen Wengström 
omkom på segelfärd i juli 1930.

Amanuens Kjellberg har under året åtnjutit tjänstledighet för en
skilda angelägenheter. Han har tjänstgjort i antiksamlingen 12 
dagar.

Amanuens Günne har under året åtnjutit tjänstledighet för en
skilda angelägenheter.

Amanuens Uggla har tjänstgjort å avdelningen för slottssamlingar 
och depositioner 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 28 dagars 
semester samt tjänstledighet för sjukdom 2 dagar. Han har före
stått avdelningen för slottssamlingar och depositioner 40 dagar. 
Amanuens Ugglas tjänstgöring förlädes fr. o. m. den 1 oktober till 
Gripsholms slott.

Amanuens Antonsson har tjänstgjort på avdelningen för slotts
samlingar och depositioner 6 dagar i veckan, såsom extra befatt
ningshavare till den 16 september, då han antogs till amanuens. 
Han har förestått avdelningen under 44 dagar.

Amanuens Jungmarker har tjänstgjort å avdelningen för hand- 
teckningar och gravyrer såsom extra befattningshavare under 68 
dagar. Han antogs till amanuens vid museet den 16 september, 
från vilken dag han tjänstgjort 6 dagar i veckan. Han har förestått 
avdelningen för handteckningar och gravyrer under 4 dagar.

Fröken Looström har tjänstgjort som museets kam rer 6 dagar i 
veckan. Hon har åtnjutit 25 dagars semester samt tjänstledighet 
för sjukdom 60 dagar.

Fru Edlund antogs den 1 juli 1930 till museets bibliotekarie 
med 6 dagars tjänstgöring i veckan. F ru  Edlund har åtnjutit 16 
dagars semester.

Friherre Raab antogs till adm inistrativt och jurid iskt biträde vid 
museet den 27 maj.

E x t r a  b e fa t tn in g s h a v a r e  H e r n m a r c k  har tjänstgjort på avdelningen 
för konsthantverk 3 dagar i veckan under 50 dagar samt 6 dagar 
i veckan under 67 dagar. Han har förestått avdelningen under 
155 dagar.

Extra befattningshavare Lindgren har tjänstgjort som am anuens 
på avdelningen för konsthantverk 21 dagar samt på avdelningen 
för handteckningar och gravyrer 15 dagar. Han har förestått av
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delningen för konsthantverk 10 dagar och avdelningen för hand
teckningar och gravyrer 13 dagar.

Extra befattningshavare fröken A. Geijer har tjänstgjort 9 dagar 
på avdelningen för konsthantverk.

Extra befattningshavare Steneberg har tjänstgjort på avdelningen 
för slottssamlingar och depositioner 139 dagar samt sysslat med 
m åleritekniska problem under 30 dagar.

Extra befattningshavare Lamm antogs till tjänstgöring på avdel
ningen för slottssamlingar och depositioner den 10 september, från 
vilken dag han tjänstgjort 6 dagar i veckan.

Tjänsteresor,

Överintenclenten Gauffin har företagit tjänsteresor till Göteborg den 
1/3, 21 /G; Rosersberg 13/3; Drottningholm 28/5, 15/8; Gripsholm 
11 —12/6, l l /8 , 19/9; Rydboholm 8/8; Skokloster 2/9: Östersund 
5—8/9; Växiö 4—6/10; Jönköping 12— 13/11; Ulriksdal 16/l2.

Intendent Strömbom har företagit tjänsteresor till Gripsholm 17/l, 
2 l/5 , 9, 11— 17/8; Jönköping och Skövde 11—14/2; Ulriksdal 19/2; 
Örebro 3, 5—7/3, 27—29/8; Rosersberg 13/3; Göteborg 17— 19/3; 
Jönköping 5—7/4, 15—l ö / l l ;  Drottningholm 11/4, 28/5, 5/6 15/6, 
18/9; Jönköping och Mariestad 28/4— l/ö, 5— 7/5; Kristianstad och 
K arlskrona 10— 11/5; Karlskrona 9— 12, 17— 19/6; Mönsterås 28— 
29/6; Östersund 27/7— 1/8, 5—7/9; Skövde 16/8; Bysta 8—9/10; 
Malmö och Ystad 12—16/l0, 7— 10/11; Hälsingborg 6—8/12.

Intendent Hoppe har företagit tjänsteresor till Lund 26—27/1; 
Malmö 28—29/1, 27—28/3, 14— 15/5, 7—8, 10, 1 8 /ll, 19—20/l2.

Intendent Siren har företagit tjänsteresa till Göteborg 9— 13/7.
T. f. Intendent Stavenow har företagit tjänsteresor till Lund 17— 

19/3; Skokloster 4—5/7; Rydboholm 8/8.
Konservator Jaensson har företagit tjänsteresor till Drottningholm 

10 dagar i juni, 5 dagar i juli, 4 dagar i augusti, 23 dagar i sep
tem ber och 6 dagar i oktober.

Amanuens Sjöblom har företagit tjänsteresa till Ö rbyhus 4^3.
Amanuens Wen g ström har företagit tjänsteresa till Skebokvarn 

23—24/4.
Amanuens Uggla här företagit tjänsteresor till Gripsholm den 17, 

22/l, 2 1 / 0, 15/6 1—5, 5— 12, 12— 17, 21—25/7, 1 0 -1 7 /  26—31/8;



Ulriksdal 6/3, 28—30/5, 27/9, l/lO , 16/12; Drottningholm  8, 16/3. 
Efter sin bosättning på Gripsholm den 7/10 har han företagit 
tjänsteresor till Stockholm 2 gånger i veckan.

Amanuens Antonsson har företagit tjänsteresor till Örebro 3—17, 
27—30/3; Jönköping 3—1.2/4; Mariestad och Trollhättan 30/5— 
7/6; Trollhättan 28/6— 1/7; Karlskrona 9— 19/6; Uddevalla 1—8/7; 
Gripsholm 10—17/8; Skövde 5—7/9; Kärlstad 12— 14/9: Malmö 
12, 16—21/10, 3 l / l0 — 4 / l l ,  8 / l l ,  18—2 0 / l l ; Ystad 5—7/11, 9— 
1 7 /H , 2 8 / ll— l / l 2; Kristianstad och Hälsingborg 4—14/12.

Amanuens Jungmarker har företagit tjänsteresa till Upsala 20—
22/ 9 .

Extra befattningshavare Lamm har företagit tjänsteresor till Karl
stad 10— 18/9; Växiö 1— lO/lO; Drottningholm 28, 29/11.

Besöken

under de olika m ånaderna fördelade på söckendagar sålunda:

i Månad Fridagar Frikort Betalande Summa
Före-

visnings-
medel

Januari .............................. . 1 539 331 613 2 483 306: 50
Februari..................................... 1 469 278 763 2 510 381:50
Mars ......................................... 1 173 462 686 2 321 343: —
April .................................... 1 020 512 562 2 094 281: —
Maj .............................................. 1 855 882 722 3 459 361: —
Juni............................................. 4 228 936 3 263 8 427 1 631: 50
Juli ............................................. 5 092 490 4 092 9 674 2 046: —
Augusti ..................................... 6 127 94 3 833 10 054 1 916: 50
September ................................. 1 971 378 1 352 3 701 676: —
Oktober ..................................... 1 270 591 651 2 512 325:50
November ................................. 1 209 667 443 2 319 221: 50

! December ............................... 387 162 278 827 139: —
1

27 340 5 783 17 258 50 381 8 629: —

Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken under sön- och 
helgdagar hava uppgått till 0111kr. 68 000, vadan tolalantalet besö
kande under år 1930 kan beräknas till i run t tal 118 000 personer.

Konservering och restaurering av tavlor.

Konservator Jaensson har under år 1930 utfört konservering och 
restaurering av följande Nationalmuseum eller de kungliga slotten 
tillhörande m ålningar:



96

Nationalmusei galleri: N. M. 277 Fragonard, Den heliga familjen,
2788 Coro t, Litet landskap med kyrka, 2794 Hubert Robert, Land
skap med bro, 2795 Hubert Robert, Landskap med samm a bro, 
närhåll, 2784 Sassoferrato, Madonna, 2785 Rubens, Den heliga fa
miljen, 2787 Jaen Mijtens, Familjegrupp, 2773 Greuze, Flicka med 
ros, 2770 Santerre, Damporträtt, 2771 Duplessis, Dam porträtt, 
2790 Spansk mästare, Kvinligt helgon med Kristusbarnet, 2786 
Miervelt, Porträtt av ung dam, 2782 Ziem, Venedig, 2772 Drouais 
Flickebarn, 2793 Bail Joseph, Pojkar, 2791 Thaulow, Landskap,
2789 Bonington, Landskap, 2783 Chaplin, Ung kvinna, 2779 Isabey, 
Strandlandskap, 2792 Okänd fransk konstnär, Dam porträtt, 2775 
Lepieié, Ovalt dam porträtt, 2788 Gainsborougb, D am porträtt (skizz) 
2781 Troyon, Boskap i landskap, 2780 Diaz de la Peña, F igur
komposition, 2777 de Marne, Familjeliv utanför en bondstuga, 
2776 de Marne, Bondfamilj, interiör, 995 Martin, Boskap, 769 
Boucher, Badande nymfer, 191 Tiepolo, Scipios ädelmod, 2552 
H ubert Robert, M ansporträtt, 2823 P. Krafft d. ä., Porträ tt av ung 
gosse, 2829 B. W egmann, Självporträtt, 2827 B. W egmann, Porträtt 
av dam med katt i knäet, 2828 B. W egmann, Porträtt av m åla
rinnan Jeanna Bauck, 2826 Jeanna Bauck, Bertha W egmann i sin 
atelier, 96 Lucatelli, Soldater och bönder, N. M. s. n. Aug. Je rn 
berg, Atelierstudie från 1857, 847 v. Loo, Neptunus, 848 v. Loo, 
Flodnymf.

Nationalmusei depositions- och slottssamlingar: Grh. 22 Ehren- 
strabl, Ludvig VI av Hessen-Darmstadt, N. M. 2746 Schoultz, 
Slaget vid Fredriksbam n, G.XV, 215 Sandberg, E. G. Geijers por
trätt, N. M. 1894 Nordström, K., Granngårdarna, Grh. s.n. Okänd 
svensk konstnär, Dam porträtt, Grh. 1366 Pesne, Fredrik  Adolf, 
N. M. 1153 W ijnants, Landskap, N. M. 1151 P. Hörberg, interiör, 
N. M. 61 Carracciernas skola, Josephs dröm, K. M. 560 de Marcbis, 
Landskap, K. M. 537 Pesarese, Herodias, N. M. 1246 W ickenberg, 
Eva vid Abels lik, N. M. 1085 Gabiani, Kristi hudflängning, N. M. 
470 K. Hoogli, Italienskt landskap, N. M. 487 J. Johnson, Blom
bukett, N. M. 352 J. Both, Bergigt landskap, N. M. 746 Okänd, 
Liggande Venus, Grh. s. n. A. M. Ehrenstrahl, Karl XI:s son prins 
Gustaf, K. M. 615 Hörberg, Altartavla, N. M. 397 Mieris, Gubbe 
i fönsternisch, N. M. 810 Poussin, Stort landskap, N. M. 468
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Anthoniessen, Döda fåglar, N. M. 392 Hergenroeder, Valvgångar i 
en grotta, K. M. 798 Parmeggiano, Magdalena, N. M. 320 B. Graat, 
Herdar, N. M. 338 P. v. Bloemen, Fältläger, N. M. 451 Griffier 
d. y., Landskap, N. M. 270 Grooth, Fyra duvor, N. M. 284 Roos, 
Herde med boskap, Drh. 315 Okänd konstnär, Kungligt mans- 
porträtt, N. M. 2840 af Sillen, Stor Marin, K. M. 1122 Guido Reni, 
Gubbhuvud, Grh. 958 Okänd, Hadorph, Grh. 959 Jetsche, Verelius, 
Grh. 1199 Ulrika Eleonora d. ä., Landskap, Grh. 1200 Ulrika Eleo
nora d. ä., Landskap.

Drottningholms Lemkemålningar: De under 1930 icke m edhunna
Lemke-bataljerna i Carl X Gustafs Galleri å Drottningholms slott 
kom ma under somm aren 1931 att färdigställas.

Studier och kopiering'.

Fritt tillträde till samlingarna har under år 1930 beviljats 827 
personer, varav 451 män och 376 kvinnor.

Motsvarande siffror under närm ast föregående år voro:

1929
1

1928 1927 1926 1925 1

Män ...................... ....... ............................. 430 418 387 359 406
Kvinnor .............. .........................................  335 393 357 331 357

Tillsammans | 765 811 744 690 763

Efter uppgivet ändam ål fördelades dessa för år 1930 sålunda:

: '
!

Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen ....................... . 30 30 60
Studier i handtecknings-och gravyrsamlingen 70 24 94

» i skulptursamlingen ............................ 16 19 35
» och kopiering i konstslöjdssamlingen 89 183 272 1

! » i konstavdelningen i allmänhet ...... 243 123 366
Tillsammans 448 379 CO LO 1̂

8
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De personer, som erhållit denna tillåtelse äro:

Män
i

Kvinnor Summa

Konstnärer och tecknare ........... .................... 74 35 | 109
Lärjungar vid Konsthögskolan .................... 90 33 : 123

» » övriga högskolor................... 55 19 74
» » Tekniska skolan ..................... 65 129 194
» hos enskilda konstnärer........... 45 79 124

Yrkesidkare ............ ................................. .......... 60 70 | 130
Skriftställare, journalister och konstvänner 56 17 | 73

Tillsammans 445 382 827

Av under året kopierade 
a) italiensk-spanska skolan

målningar komma på: 
..................  4 kopior efter 3 konstnärer

b) nederländsk-tyska » ..................  8 » » 8 »
c) engelska » ..................  1 » » 1 »
d) franska * ..................  11 » » 6 »
e) dansk-norska » ..................  2 » » 2 »
f) finska » ..................  3 » » 2
g) svenska » ..................  27 » » ‘23 »
h) m iniatyrsam lingen.......... ..................  6 » » 5 »

Tillsammans 62 kopior efter 50 konstnärer



Ekonomi. Sammandrag* av räkenskaperna under 
budgetåret 1929—30.

Katalogmedel ha influtit m e d ..................................... Kr.

Vid försäljning av:
Lilla svenska målningskatalogen

650 ex....................................................... Kr. 877: 50
Utländska m ästare 101 e x .................... 386: 25

» » fransk uppl. 181 ex. » 476: 25
Miniatyrkatalog 95 ex. .......................... » 128: 85
Skulpturkatalog 32 ex. .......................... » 88: —
Skolresebesök i Nationalmuseum 397 ex. » 178: 90
Tjugufem tavlor i Nationalmuseum

102 ex ...................................................... » 175: —
Nationalmusei småskrifter nr 1 10 ex. » 9: —

» » » 2  41 » » 39: 60
» utställningskat. nr 28

(Svenskt Måleri) 10 ex. » 4: 50
Grafisk Konst 28 ex. .............................. » 21: 60
I amerikanska konstm useer 1 ex. ...... » 1:
Genom bokhandeln ................................. » 207: 49
Diverse äldre tryck ................................. » 148: 70
Nytryck......................................................... » 615: 10

Kr. 3 417: 74

dessutom ha kataloger sålts vid vandringsutställ-
ningar och inkomsten härvid förts till anslaget för 
vandringsutställningar m. m.

Från  Förevisningsmedel ha till
Katalogmedel överförts .......................  Kr.

3 417: 74

769: 85 Kr. 4 187: 59
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D onationsm edel:
./. S. Gieseckes Donation (bestående av fastigheterna 

Drottninggatan 59 och Holländaregatan l l).

Inkomster ...................................................................  Kr. 83 856: 63
H y ro r ...................................................... Kr. 59 747: 50
Räntor .................................................. » 38: 88
Utdelning från Stockholms Stads

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

ningslån) ........................................... » 3 790: 25
Genom omföring från Fastighetens

oinbvggnadskonto .......................... » 20 000: —

Kr. 83 856: 63

Fastigheternas skuld utgjorde vid
budgetårets början .....................................................  Kr. 286 746: 91
samt vid budgetårets slut ........................................  » 262 956: 66

Fastigheternas värde upptages för
Drottninggatan 59 till ...................  Kr. 415 000: —
för Holländaregatan 11 t i l l .........  » 275 000:— Kr. 690 000: —

På grund av avbetalning av reparationsom kostnader 
ha några inköp till konstsam lingarna för Giesec
kes Donationsmedel under året ej kunnat före
tagas och ej heller har den sedvanliga överfö
ringen av 5 000 kr. till Femårsfonden gjorts.

./. //. Scharps Donations räntor ha överförts till
Målnings- och Skulptursamlingarnas anslag ...... Kr. 4 500:

Jacques Lamms Prisfonds och Stipendiefonds räntor 
ha gottgjorts resp. fonder.

Weberska Fondens räntor ha överförts till
Konstslöjdsamlingens anslag .........  Kr. 2 255: 28
Handtecknings- och gravyr samlin

garnas anslag ............................ ....  » 375:— Kr. 2 630:28
P. Beijers Donations räntor ha överförts

till Konstslöj dsamlingens anslag ............................. Kr. 1 500: —



Österlindslca Fondens räntor uppbäras i sin helliet 
av fru Hilda Österlind enl. testamentet.
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Hjalmar Wicanders Donationsfonds räntor ha an
vänts till inköp av m iniatyrer, facklitteratur, del 
av katalog samt vissa inredningar och fotografe
ringar.................................................................................. Kr. 11579:30

Bukowskis Gåvomedel. Av A.-B. H. Bukowskis Konst
handel har Nationalmuseum erhållit 5 % av
nettobehållningen för 1929 ........................................  Kr. 2 148: 04
för vilket belopp Nationalmuseum äger rätt att 
hos nämnda firma vittaga konstföremål.

Depositionsavdelningens Gåvomedel. Gåva av okänd
givare till depositionsavdelningens utveckling...... Kr. 1 250: —

Nya fonder ha under året tillförts museet:
Nationalmusei Bildarkiv. För upprättande av ett

bildarkiv i Nationalmuseum av ingenjör H. Rasch Kr. 1 000: —

Carl von Plåtens fond. Enligt testamente av framl.
friherre Carl von Plåten ............................................ Kr. 9 992: 67
varav räntan skall användas till Nationalmusei 
bästa.

Gåva av m r J. P. Seeburg, Chicago, till inköp av
kinesisk k o n s t................................................................  Kr. 18 017:17

Stockholm den 31 m ars 1931.
Underdånigst 
Axel Gauffin.
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Tabell över utgifter å av Nationalmuseum dispo-

:

An slagstitelns 
nummer

22 a 
22 b 
22 c
22 d

22 e 
22 f 
22 g 
28 
2 4

25
26

27

28

31

3
5
6

10

B. 1926—27. 24

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

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

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

anslag ..........................................................................................................
Samlingarnas vård och underhåll, reservationsanslag....................
Ökande av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag.......
Boksamlingen, reservationsanslag...........................................................
Förstärkning av arbetskrafterna vid museet .................................
Museets depositionsavdelnings konstbildande verksamhet, reser

vationsanslag .............................................................................................
Försäkring och transport av konstföremål, reservationsanslag... 
Konservering av handtecknings- och gravyrsamlingarna, reserva

tionsanslag.................................................................................................
Portföljer för vissa äldre samlingar av handteckningar och gra

vyrer, reservationsanslag m. m...........................................................
Konserveringsarbeten för statens tavelsamling å Drottningholms

slott, reservationsanslag ........................................................................
Tryckning av kataloger och vägledningar över museets samlin

gar, reservationsanslag ........................................................................

.V. D i v e r s e .
Extra utgifter, reservationsanslag...........................................................
Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag ...........
Tryckningskostnader, förslagsanslag.......................................................
Dyrtidstillägg till befattningshavare i statens tjänst, förslagsanslag

R e s e r v a t i o n e r :
Etikettering av samlingen av konsthantverk .................................  |

Summa j



nerade riksstatsanslag budgetåret 1929—1930,

• T i l l « n g D i s p o s i t i o n Behållning 
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: — 1 226: 43 155 426: 43 154 846:09 154 846: 09 580: 34
904: — 30 000: — 2 623: 70 33 527: 70 33 527:70 — 33 527: 70 —

936: 38 25 000: — 42: 25 25 978:63 25 962: 50 16: 13 25 978: 63 —

812:90 6 500: — 625:53 7 938: 43 7 938: 43 — 7 938: 43 —
| — 11 000* — 2 416: 42 13 416: 42 13 416: 42 — 13 416: 42 —

1 135:37 8 000: — 7 305:28 15 440:65 14 795: 36 645:29 15 440:65 —
2: 14 3 000: — 152: — 3 154: 14 3 126: 76 27: 38 3 154: 14 —

— 14 800: — — 14 800: — 14 790: 88 — 14 790: 88 9: 12

995:61 7 000: — 5 705: 84 13 701: 45 13 393: 48 307: 97 13 701: 45 —
102: 55 2 500: — 576: 20 3 178: 75 3 178: 75 — 3 178: 75 —

1 398: 44 5 000: — — 6 398:44 5 629: 46 768: 98 6 398: 44 —

3 560: 97 5 000: — — 8 560: 97 7 318: — 1 242: 97 8 560:97 —

19 193: 15 12 000: — — 31 193: 15 13 770: — ! 17 423: 15 31 193: 15 —

— 4 000: — 4 000: - 4 000: — i 4 000: — —

67: 60 9 250: 30 59: 50 9 377:40 9 377:40 9 377:40
— 29 499:41 1 748: 23 31 247:64 31 247:64 31 247:64 —

— 1 000: — — 1 000: — 1 000: — - i 1 000: — —

— 25 167: — 22: — 25 189: — 25 189: —
i

| 25 189: — —

1 127:45 _ 5: 74 1 133: 19 1 133: 19 | 1133:19 —
29 236:56 352916:71 22 509:12 ! 404 662: 39 383 641: 06 20 431: 87 ' 404 072: 93 589: 46

404 072: 93

404 662: 39



Tabell över Diverse medels ocli donationers disposition under budgetåret
1 9 2 9 - 1 9 3 0 .

Behållning
från före
gående år

i

Inkomster Summa

' i

666: — 10 228:79 10 894: 79
199:16 4187:59 4 386: 75
228: 91 15 329:85 15 558:76

— 7 735: 97 7 735:97
— 488: 72 488:72 ;

9 658: 51 — 9 658:51 !
9 960:48 j 9 960:48 !

!

999:90 999:90 !
192:19 192: 19 1

183 430: 77 S 83 856:63 ! 267 287: 40
14 174:14 ! 585:44 14 759:58

100 000: — 4 500: — 104 5 0 0 : -
11 000:88 760: 16 11 761: 04
10 526:69 827:28 11 353; 97
51 470:25 i 2 630: 28 j 54 100:53
30 000:— ! 1 500: — 31 500: —

119 083:76 j 6 526:79 j 125 610: 55
201 666: 67 9 929:72 211 596:39

1 000: — — 1 000: —
2 548:84 2 410: 85 4 959:69 1

—  : 400: — 400: —
— 1 1 001:29 1 001:29 ;
— 9 992: 67 9 992: 67
— 18 017:17 j 18 017:17

736 846: 67 190 869: 68 927 716: 35

D i v e r s e  m e d e l :

Förevisningsmedel .....................
Katalogmedel ..............................
Fotografimedel .........................
Gripsholmsmedel ....................
Nytrycksmedel ..........................

I Omflyttningsmedel ....................
! Grav3Travd:s dublettförsäljning

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

: Förtecknande av de av konung Carl XV
testamenterade samlingarna...................

Transport av Löwenadlers samling .......

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

J. S. Gieseckes Donation ............................
Fem årsfond e n .................................................
J. H. Scharps Donation ............................
J. Lamms Prisfond .............. ......................
J. Lamms Stipendiefond ........... ................
Weberska Fonden .........................................
P. Beijers Donation .....................................
Österlinds Fond.............................................
Hjalmar Wicanders Donationsfond .......
Gåva för utgivande av miniatyrkatalog...
Depositionsavdelningens gåvomedel .....
Georg von Rosenfonden ............................

| Nationalmusei bildarkiv ............................
Carl von Plåtens Fond................................
J. P. Seeburgs Fond

Utgifter
Behållning 
till näst

kommande år

!
Summa

10 894: 79 10 894:79
4 386: 75 — 4 386:75

15 558. 76 — 15 558:76 !
7 721: 39 14:58 7 735:97

370: 73 117:99 488:72 i

5 793: 74 3 864: 77 9 658:51
9 960: 48 9 960:48 !

!! |

999: 90 999:90
192: 19 192:19!

57 536: 93 209 750: 47
i

267 287: 40 i

— 14 759: 58 14 759:58
4 500: — 100 000: — 104 500: —

250: 66 11 510: 38 11 761: 04
— 11 353:97 i 11 353:97

2 630: 28 51 470:25 54 100: 53 ,
1 500: — 30 000: — 31 500:— !

135:48 125 475:07 i 125 610:55 i
11579:30 200 017:09 211 596:39

1 000: — — 1 000: —
2 513: 28 2 446: 4t 4 959:69

236: 90 163: 10 i 400: —
— 1 001: 29 1 1 001:29
— 9 992: 67 9 992:67

18 017:17 — ! 18 017:17

154 878:73 771937:62 927 716:35

tO
 t
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