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T i l l  K o n u n g e n .

Ar 1931 kommer i alla tider att stå som ett m ärkesår i National- 
musei historia. Detta år kunde museet fira fullbordandet, ej blott 
av den nya värmeledningen utan också av den fullständigt genom
förda elektriska belysningen i museet.
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Det var den 31 mars 1924 som jag i egenskap av tillförordnad 
chef för Nationalmuseum i min underdåniga berättelse över Statens 
Konstsamlingars tillväxt och förvaltning under år 1923 första 
gången hade tillfälle att påpeka nödvändigheten för Nationalm u
seum av införandet av en ny värmeledning. Museet var faktiskt 
tack vare det num era synnerligen föråldrade värmeledningssystemet 
som infördes vid byggnadens inredning på 1860-talet, utsatt för en 
ständig eldfara. Ä andra sidan låg det i öppen dag, att anordnandet 
av elektrisk belysning skulle möjliggöra samlingarnas och lokaler
nas utnyttjande på ett förr oanat sätt. De olika fram ställningar i 
dessa ämnen, som jag under de följande åren fick tillfälle att göra, 
härvid på det kraftigaste understödd av Kungl. Byggnadsstyrelsen, 
ledde så småningom till önskat resultat, i det att 1929 års riksdag 
beviljade den för arbetets genomförande definitivt beräknade kost
naden av kr. 575 000 :— . Arbetsplanen upptog en tidrym d av 27 
m ånader, varav sammanlagt 6 m ånader för omflyttningar m. m. 
samt de tre mellantiderna mellan de olika byggnadsperioderna. 
Genom anpassning från  museets och alla medverkandes sida kunde 
emellertid arbetena, vilka, med undantag av smärre justeringar och 
flyttning s arbe ten, voro slutförda den 31 december 1930, verkställas 
inom en tidrym d av 21 månader.

Över de sålunda utförda arbetena har Kungl. Byggnadsstyrelsen 
i sitt meddelande n :r 3 för 1931 utgivit en utförlig beskrivning, 
där efter ett förord av chefen för Nationalmuseum, en allmän 
översikt har läm nats av intendent Knut Bildmark, som även för
fattat en beskrivning av byggnadsarbeten och skyddsanordningar 
i sam band med införandet av ny värmeledning och elektrisk be
lysning, medan värme- och ventilationsanläggningen ingående 
skildrats av civilingenjör Hugo Theorell och den elektriska anlägg
ningen av civilingenjör E. Heineman, vilka båda lett dessa två olika 
huvudsidor av det stora arbetet, det mest genomgripande, som skett 
i museibyggnaden sedan dess tillkomst. Till detta meddelande får 
jag hänvisa dem, som önska närm are kännedom om den tekniska 
sidan av de utförda arbetena.

E tt från  början förutsett tilläggsarbete, införande av en befukt- 
ningsanordning, har under senare delen av 1931 och början av inne
varande år utförts.

Den 9 april 1931 ägde den högtidliga invigningen rum  i närvaro 
av Deras Kungliga Högheter Kronprinsen, Kronprinsessan och
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Prinsessan Ingrid, Riksdagens H errar Talmän, Statsrådet och Chefen 
för Ecklesiastikdepartementet samt ett stort antal inbjudna personer. 
De närvarandes antal uppgick till c:a 900 personer.

Nationalmusei chef hälsade de närvarande välkomna och berörde 
innebörden av de genomgripande arbeten inom museet som givit 
anledning till dagens högtidlighet.

Omedelbart efter hans anförande höll H. K. H. Kronprinsen hög
tidstalet. Han yttrade därvid:

Det fanns en tid — och den ligger inte mera än 100 år tillbaka — då endast 
ett fåtal svenskar insågo betydelsen av ett museum ägnat åt de sköna konsterna. 
Det var först efter många mödor och svårigheter som Nationalmuseihyggnaden 
beslöts av 1844—45 års riksdag.

Överintendentsämbetet hade i sin utredning angående den tilltänkta byggna
den anfört att »den betydeliga uppoffring, som kommer ifråga, är väl icke af
det slaget----------- hvaraf några materiella fördelar äro att upphämta, men får
väl därför icke anses såsom af en ringare angelägenhet». Det länder dem, som 
ej tvekade att besluta om bygget, till heder, att de tillägnade sig denna syn på 
saken, att de med ett ord förstodo, att plats måste beredas åt den andliga kul
turens blomster samtidigt som den materiella kulturens krav tillgodoses, om 
eljest vårt land skulle betraktas såsom ett kulturland.

Nationalmuseibyggnaden torde, då den uppfördes, i många avseenden ha stått 
på höjden av vad som då för tiden kunde åstadkommas. Men utvecklingen har 
gått fort sedan dess. För närmare 20 år sedan påbörjades en ganska genom
gripande modernisering av Nationalmuseets lokaler. Initiativet till denna, man 
kan väl säga mycket lyckade ändring, togs av Richard Bergh och fullbordades 
på ett i mitt tycke högeligen förtjänstfullt sätt av den nuvarande Nationalmusei- 
chefen. Honom har det också varit förunnat att både planlägga och helt genom
föra de nya anordningar, som i dag officiellt tagas i bruk, nämligen den nya 
värmeledningen och den elektriska belysningen. Arbetet, som varit mycket krä
vande, då Nationalmuseum hela tiden hållits åtminstone delvis öppet, har utförts 
av Byggnadsstyrelsen i närmaste samarbete med Nationalmuseets ledning. Till 
samtliga dem, som ägnat tid och intresse åt detta arbete, ingen nämnd och 
ingen glömd, ber jag att vid detta tillfälle få uttala vårt varmaste tack och 
erkännande.

Ett museum för bildande konst skall vara en levande institution. Detta gäller 
för övrigt alla museer. Redan vid riksdagen 1844—45 uttalades i samband med 
planerna på ett Nationalmuseum att konsten är till för alla, att dess uppgift är 
att verka förädlande på liela folket. Den skulle ej förbehållas blott ett fåtal.

Huru nu denna sats under tidernas lopp blivit förverkligad må lämnas därhän. 
Men ett är säkert. I vår tid har den satsen vunnit full tillslutning. Nu arbetas 
på alla håll för att just göra statens samlingar tillgängliga och förståeliga för de 
bredaste befolkningslager. Och det med all rätt, ty detta är dock musei-institu- 
tionernas viktigaste uppgift. Den nuvarande Nationalmuseiledningen siktar just 
på denna sak genom de nya anordningar, som nu stå färdiga. Först med en 
regelbunden uppvärmning och efter införandet av konstgjord belysning blir det 
möjligt att visa museets skatter för en allmänhet, som ofta ej kan ha tid att be
söka museet under dygnets ljusa timmar.

Det värde i folkuppfostrande och smakförädlande riktning, som ligger i alstren 
av skön konst, kan ju som nyss nämndes ej uppmätas med måttstock eller pen
ningar. Men att det torde vara högst betydande kan redan inses därav, att nu
mera alla länder rent av tävla med varandra i detta avseende. Allt tätare skaror 
av svenska medborgare dragas också årligen till detta vårt Nationalmuseum. Det 
hetyder dock något, att besökens antal förra året uppgick till 118 000, häruti 
visserligen inräknade ett antal utlänningar.
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Det är att hoppas, att den svenska allmänheten skall mer och mer inse vilka 
skatter, som här inom dessa murar finnas förvarade och numera kunna av envar 
heskådas med mycket ringa möda. Ty åtskilliga konstföremål i vårt museum 
äro verkligen av den art, att vi kunna känna berättigad stolthet över att äga dem. 
Det är att hoppas, att allt flera svenskar, både stockholmare och andra, skola 
finna vägen hit, att de skola känna det som en högtidsstund för hjärta och sinne, 
då de stå inför alstren av våra och utlandets bästa konstnärer och att de skola 
komma tillbaka till dessa konstverk som till kära gamla bekanta. Och känner 
någon sig måhända överväldigad av de utställda föremålens talrikhet, så kan han 
med fördel erinra sig de ord, som yttrades av en av de varmaste förespråkarna 
för nationalmuseibyggnaden vid riksdagen 1814 på tal om den trötthet, som föl
jer på åskådandet av stora samlingar: »Äfven jag har erfarit en sådan trötthet, 
men tror mig kunna föreslå ett säkert sätt att undvika denna olägenhet. Man må 
nämligen taga för sig måttligt för hvar gång och i stället göra så många flera 
besök, så är den saken avhjälpt.»

Sedan de inbjudna under loppet av en timme tagit nyanord
ningarna i museet i betraktande, förflyttade man sig till Grand 
Hotel, där en enkel supé avslöt kvällens högtidlighet. Vid denna 
hölls högtidstalet av Statsrådet och Chefen för Ecklesiastikdeparte
mentet, Biskop Sam. Stadener.

De sålunda utförda förändringarna ha redan visat sig vara av 
en för hela Nationalmusei liv genomgripande betydelse. Det som 
härvidlag alldeles särskilt faller i ögonen är det elektriska ljuset, 
vars kvalitet av alla sakkunniga fått det högsta erkännande och 
som möjliggjort museets öppethållande långt utöver vad tidigare 
varit fallet. Som ett exempel kan jag nämna, att under november 
och december m ånader utav de 256 tim m ar museet hållits öppet för 
allmänheten, detsamma varit upplyst med elektriskt ljus under ej 
m indre än 161 timmar, med andra ord mer än 3/5 av hela öpp- 
ni ngs tiden.

Genom omläggningen av vaktpersonalens tjänstgöring ha r jag 
kunnat hålla museet öppet tvenne kvällar i veckan, tisdagar och 
fredagar kl. 7—9. Denna nyhet har visserligen ännu ej hunnit fullt 
inarbetas i det allmänna medvetandet, men de besökande som in
funnit sig ha genomgående uttalat sin stora tillfredsställelse med 
anordningen och efter allt att döma kommer denna att få en allt 
större betydelse genom de möjligheter den öppnar för de stora delar 
av Stockholms befolkning, som under förm iddagstim marna genom 
sitt arbete äro förhindrade att besöka museet. Härvidlag ha r m u
siken visat sig såsom ett betydelsefullt lockmedel.

Tanken att med regelbundet återkommande m ellanrum i museet 
anordna konserter har också tagit allt fastare form hos museets 
ledning, och det nu ingångna året har visat vilka stora utvecklings
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möjligheter som finnas pä detta område. Museet äger här ett medel 
att locka skaror som det knappast på annat sätt skulle nå.

Ett annat medel att låta konstpropagandan nå vida kretsar har 
filmen visat sig vara.

Det var år 1917, som i Nationalmusei näm nd tanken på filmens 
användande i konstupplysningens tjänst först väcktes. Förslaget 
blev välvilligt mottaget, men m an ansåg frågan ännu ej mogen. Två 
år senare, den 29 mars 1929, kunde jag inför samma forum  fram 
lägga ett fullt utarbetat fihnningsprogram.

Jag tillåter mig att ur detsamma anföra följande:
»Det finns två vägar till ett konstverks tillägnande, den ena, den yttre, är 

kännedomen om dess hantverksmässiga tillblivelse — den andra, den inre, är 
förståelsen av konstnärens andliga arbete, hans stilsträvande lika väl som hana 
skönhetspatos. Det är museimannens uppgift att genom föremålens anordning 
och katalogens ledning söka för allmänheten klarlägga dessa två vägar. Men 
anordningen, om än så betydelsefull, behöver muntligen demonstreras och kata
logen, om än så utförlig, kan aldrig få den kraft till propaganda som det talade 
ordet äger. Och dock — ej ens föreläsaren i en inuseisal kan på ett handgripligt 
sätt klarlägga konstverkets rent yttre förhistoria, denna för förståelsen särskilt 
av konsthantverket men även av grafik, av målning och skulptur så viktiga sida. 
Å andra sidan är tillfället för åskådaren att se i ett museirum ofantligt begränsat.

På båda dessa brister finns det ett sätt att råda bot: användandet av filmen 
som demonstrationsmedium. På filmen kan utan svårighet sammanställas de 
olika stadier av ett konstverks förhistoria som kunna vara av intresse att lära 
känna för dess förståelse. På den kan museimannan lämna ordet även åt konst
nären och konsthantverkaren. På den kunna vi utan tidsutdräkt och besvär 
förflytta oss till porslinsfabriken och vävsalen, det litografiska tryckeriet och 
skulpturateljén. Med tillhjälp av den kunna vi med ofantlig kraft- och tidsbe
sparing nå samhällets bredaste lager, kunna för en publik för tusentals personer, 
på en gång i Stockholm och Göteborg, i Kiruna och Lackalänga demonstrera de 
finaste detaljer, porslinsmärken och etsningslinjer, penseldragen på en Rem- 
brandtsmålning och pupillens formning på en Houdonbyst.»

Det första försök, som gjordes från  Nationalmusei sida att för
verkliga det här gjorda uppslaget, utfördes samma år och om
fattade dels en Sergelfilm, dels en keramisk dito. Den förra fram 
visades vid museimannamötet i Köpenhamn 1921 utan  att likväl 
kunna avlocka de närvarande något intresse för idén. De följande 
årens ekonomiska depression försvårade planens fullföljande, men 
med utomordentlig tillfredsställelse har museet i år kunnat hälsa 
den av A.-B Irefilm under ledning av läraren vid Konstakademien, 
konstnären Emil Johansson-Thor utförda filmen »De grafiska 
konsternas tekniker». Den med utomordentlig teknisk kunskap och 
stor skicklighet genomförda filmen liar hälsats med det allra största 
erkännande och redan visat sig spela en betydelsefull roll i konst- 
propagandans tjänst i sammanhang med de vandringsutställningar,
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som utgå från Nationalmuseum. Det utomordentligt viktiga arbetet 
u tanför museet har under året fått en högst beydelsefull hjälp i 
det ny stiftade Riksförbundet för bildande konst, som uppstått i 
närm aste samarbete med Nationalmusei ledning, och vilket har för
m ånen att äga H. Exc. friherre Ramel som ordförande. Som verk
ställande ledamot fungerar avdelningsföreståndaren för slottssam- 
lingar och depositioner. Det understöd, som lämnats denna sam 
manslutning av staten visar vilken uppskattning m an skänker detta 
arbete, som ju i någon mån avlastar de alltmera växande kraven 
på denna Nationalmusei yngsta avdelning.

Bland de förvärv som under 1931 gjorts till skulptur a vdelningen 
m ärkes ett utsökt porträtthuvud av Kronprinsessan Louise, utfört 
av Skulptören Carl Eldh och skänkt av Generalkonsul Josef Sachs. 
Av samme konstnär har en okänd givare överlämnat ett huvud 
i m arm or kallat »Elise». Okänd är även givaren till Alice Nordins 
porträttbyst av Holger Drachmann. Markis Claes Lagergren har 
överlämnat en bronsbyst av Oscar Johannesson, föreställande Påven 
Pius II. Det ståtligaste tillskottet till denna avdelning ä r likväl 
fransm annen Charles Despiau’s stora bronsfigur »F Adolescente», 
skänkt av den för Nationalmuseum så verksamma Föreningen för 
inköp av fransk och svensk konst.

Inom tavelsamlingen utgöras huvudförvärven av ett utom ordent
ligt ståtligt porträtt av Juliane Marie, drottning av Danmark, utfört 
av Carl Gustaf Pilo, vars förvärvande möjliggjorts genom Friherre 
Rehbinders gåvomedel. Dessa medel ha även begagnats för att in 
köpa ett förnämligt dam porträtt i pastell av Gustaf Lundberg. Av 
den ovannämnda Föreningen för inköp av fransk och svensk konst* 
har överlämnats en hel samling av representativa m ålningar av 
m oderna franska konstnärer, Derain, Matisse, Utrillo och Vlaminck. 
Det ä r museet kärt att begagna detta tillfälle att ännu en gång 
till den näm nda föreningen och dess nitiske ordförande, envoyén 
greve Albert Ehrensvärd uttala sin djupa tacksamhet. Konstnären 
x\xel Lindman har genom testamente till Nationalmuseum överläm
nat dels en vacker målning av Reinhold Norstedt, dels trenne m ål
ningar av honom själv, som museiledningen fått välja ut hland 
konstnärens rika kvarlåtenskap.

Av Föreningen Nationalmusei Vänner har museet fått mottaga 
ett synnerligen betydande och tidigare okänt arbete av den i Eng
land verksamme svenske m ästaren Mikael Dahl, »Den heliga fam il
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jen». Bland övriga givare till denna avdelning finna vi föreningen 
Konstvänner i Göteborg, Sveriges minister i Mexiko, Envoyén G. 
Anderberg, Dir. A. Holm, Köpenhamn, Fröken Bertha Möller-W eg
mann, Köpenhamn, Dir. Otto Rooth, Stockholm, Herr Gordon Bro
lin, Stockholm, Herr Axel Malmberg, Lidköping, Maskiningenjören 
E. Östlund, Halmstad, Tandläkare Ferdinand Samuel och Konst
nären Anton Genberg.

Nationalmusei Bildarkiv, som tyvärr ännu ej fått röna det under
stöd från statens sida, av vilket det i så hög grad är förtjänt, har av 
Ingenjör Herman Rasch fått mottaga en donation på 9 000 kronor.

En synnerligen riklig tillväxt har avdelningen för ostasiatisk konst 
även under det tilländalupna året kunnat glädja sig åt. Detta i 
främ sta rummet tack vare den storartade gåva på 30 000 kronor 
av en givare, som tillsvidare önskar förbliva okänd, samt de 5 000 
kronor, som överlämnats av en av avdelningens varmaste gynnare, 
Rådman Richard Hultmark i Linköping. Dessa medel fonderas tills
vidare i avvaktan på att avdelningens föreståndare skall bliva i 
tillfälle att verkställa de avsedda inköpen i utlandet.

Av Direktör Ivan Traugott har bekostats förvärvet av tvenne ita
lienska m ålningar och av M. R. Iiaase en målning.

Inom avdelningen för Konsthantverk är den ojämförligt främste 
givaren Föreningen Nationalmusei Vänner, som med anslag av lotteri
medel och med bidrag av Professorskan Galla G urm an lyckats för
värva och till museet överlämnat den för svensk historia så m ärk
liga och ur konstnärlig synpunkt högst betydande jättepokalen av 
silver, utförd på 1600-talets början av Hannss Reiff, Nürnberg, som 
år 1647 av Drottning Kristina överlämnades till Tsar Alexei Michailo- 
witch. Denna enastående pjäs, jämte det fortfarande i Moskwa 
förvarade understycket den största i sitt slag i världen, kommer 
att i alla tider bliva ett av praktnum ren inom Nationalmusei avdeL 
ning för konsthantverk samtidigt som ett monument från  Sveriges 
stormaktstid. Föreningen Nationalmusei Vänner har även över
läm nat 3 dyrbara kinesiska föremål av porslin från 1500- och 1600- 
talen. Den tidigare omtalade dyrbara gåvan av Ingenjör G. R. Lamm 
genom föreningen Nationalmusei Vänner, en samling glasfragment 
från  Syrien och Egypten från 700— 1300-talen, har först i år m ot
tagits och inmonterats i den för ändam ålet av samme givare skänkta, 
synnerligen inventiösa montern. Vidare har genom Nationalmusei 
Vänner överlämnats en bonad av färgad sammet, komponerad och



x-

utförd av Rudolf Goveuius. En av museets trogna vänner, Direktör 
C. U. Palm, lrar överlämnat en rad  av föremål till avdelningen. 
Direktör Ivan Traugott h a r till den av honom synnerligen om
huldade keramiksamlingen överlämnat en Meissen-figurin »Vintern» 
och 2 små Meissen-pjäser i porslin, av vilka den ena återger en 
av pärlorna i museets franska målningssamling, ‘ Chardins »Mor- 
gontoiletten». Av Fröken Amalia Ädelgren har museet i testamente 
fått m ottaga en samling olika konstslöjdföremål. Gåvor till avdel
ningen ha även läm nats av Bankir Gunnar Kassman, H err S. 
W arelius, Amanuens Anders Billow, F ru  E. Fick, Godsägare C. 
W idlund, Generalkonsul C. A. E. Silfwerhjekn, F röknarna Tilly 
och Clara Nordström och F ru  Brita Hedeiifält-Blomqvist.

Bland inköpen m ärkas fram för allt en sekretär signerad G. Dester, 
Frankrike omkr. 1780, och en pendyl samt ett par kandelabrar 
av hrons från  samma land och tid.

Även Gripsholmsgalleriet har i fram lidna Fröken Ädelgrens testa
mente ihågkommits med betydande gåvor, då med detsamma inför
livats en väsentlig del av den Reuterholmska porträttsam lingen, vil
ken hon såsom släktarv besatt.

Till handtecknings- och gravyrsamlingen ha bidrag läm nats av ett 
flertal frikostiga givare, däribland Kungl. Biblioteket, M artinska bild
samlingen genom D r Nils G. Wollin, Mr Campbell Dodgson (British 
Museum), Herr Berndt liansen Iijejle, Köpenhamn, Professor E. 
Hubendick, Storängen, Konsthandlare Gösta Stenman, Helsingfors- 
Stockholm, Konstauktionsbuset Hoving & W inborg genom Herr Erik 
Severin, Stockholm, Konsthandlare S. Neuman, Stockholm, Konst
handlare C. M. Holmquist, Stockholm, Dr Karl Asplund, Stockholm, 
F ru  Agi Lindegren, Herr Hugo Fränkel, Stockholm, Herr Martin 
Månsson, Stockholm, Konstnären Pehr A. Liedbeck, Stocksund, samt 
fram lidna Fröken Amalia Ädelgren enligt testamente. Dessutom hä 
en del konstnärer välvilligt överlämnat egna arbeten.

Även planschverkssamlingen har ihågkommits av flera givare.
Men denna glädjande tillväxt av museets samlingar gör den i dessa 

årsberättelser sedan en m ansålder påtalade utrymmesbristen känn
barare än någonsin.



S k u lp tu r -  o ch  m å ln iu g ssa m lin g ren .

Avdelningsföreståndare: Intendent O. Siren. Amanuenser: A. 
Sjöblom och C. Gunne.

I. S k ulptursamliiigen

har under året ökats med 13 num mer, samtliga genom gåvor.

Jan. 31. Av generalkonsul Josef Sachs:
E ldh , Carl , svensk, f. 1873:
Kronprinsessan Louise. Brons. N.M. 1348.

Febr. 27. Av Föreningen för inköp av fransk och svensk konst: 
D espiau , Charles , fransman, f. 1874:
1’Adolescente. Brons. N.M. 1349.
Av givare, som önskar vara okänd:
N ordin , A lice, svenska, f. 1871:
Porträttbyst av Holger Drachman. Brons. N.M. 1350. 

April 30. Av Stockholms Intecknings Garanti A.-B.:
L indberg , E rik, svensk, f. 1873:
Bankdirektör J. H. Palme. Porträttm edalj. Silver. N.M. 
1351.
Av m arkis Claes Lagergren:
J ohannesson , O scar, svensk:
Porträtt av påven Pius XI. Bronsbyst. N.M. 1352.

Maj 28. Av Sveriges Järnhandlareföreningars Centralförbund: 
N ilsson , Svante , svensk, f. 1869:
Carl W olrath. Bronsplakett. N.M. 1353.
Av Näfvekvarns Aktiebolag:
Förstorad avgjutning i järn  av föregående. N.M. 1354. 
Av okänd givare:
Milles , Carl, svensk, f. 1875:
Medalj över Jubileum sutställningen i Göteborg 1923. 
Brons. N.M. 1355.
Avgjutning i järn  av föregående. N.M. 1356.

2
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J ohnsson , Ivar , svensk, f. 1885:
Medalj över Charles Felix Lindberg. Järn. N.M. 1357. 
Avgjutning i järn  av föregående. N.M. 1358.

Nov. 30. Av Utställningen av flamländsk konst i Antwerpen 1930: 
Minnesmedalj' över ..Utställningen L Antwerpen 1930. 
Brons. N.M. 1359.

Dec. 3. Av okänd givare:
E ldh , Carl, svensk, f. 1873:
Elise. Marmor. N.M. 1360.

!FornsakssaBQ liiigen

har under året ökats med 35 nr, samtliga gåvor av C. A. E. Silfver- 
hielm, svensk konsul i Calcutta, British India.

Nov. 30. Menasflaska. Gulgrå lera. 1819.-
» » » 1820.
» . Rödgul » 1821.

Pilgrimsflaska. Brungrå lera. 1822.
Lerstäm pel till- Menasframställning å ampulla. Gulröd 
lera. 1823.
Lerstäm pel med geometriskt mönster. Brungul lera, 
skadad. 1824.
Lerlampa. Gulbrun lera. 1825.

» » » 1826.
» Ljusare gods. 1827.
» Rödbrunt-gods. 1828.
» Gulgrå lera. 1829.
» Rödbrunt gods. 1830.
» Grågult gods. 1831. -
» Brunrött gods. 1832.
» Rött gods. 1833. .
» Röd lera. 1834. ..
» -Gulgrå, lera. 1835.-
» Grå lera. 1836.

Handtag till större'lerlam pa: Rött gods. 4837.
Lerkopp. G rå le rä . 1838:.

» Brunröd lera. 1839.
» » . •» 1 1840.



a

Fragm ent av lerkoppar. 1841- 
Lerkopp. Gulvit lera. 1848.

» Röd lera. 1844.
» skadad. Röd lera.

Mugg. Brunröd lera. 1846.
» » » 1847.

Kanna. Rödbrun lera, polerad
» Gråbrun lera. 1849.
» » » 1850.

-42.

1845.

1848.

Ansiktskärl. Gulbrun lera. Grepen avslagen. 1851. 
Syrofenikisk »tårflaska» (oljekärl). Grönblå glasmassa. 
1852.
Syrofenikisk » » Gulgrönt glas. 1853.

II, Tavelsamlingen

har under året ökats med 44 num m er, varav 25 genom köp ocli 19 
genom gåvor. Av dessa hava med samlingen av m ålningar i olja 
införlivats 39 num m er och med samlingen av m iniatyrer, pasteller 
m. m. 5 nummer.

A. Gåvor.
Jan. 31. Av direktör Otto Rooth, Stockholm:

B ergman, O skar, svensk, f. 1879:
»Sommarkväll på Nämdö». Akvarell och gouache. N.M. 
Bih. 1248.

Febr. 27. Av Föreningen för inköp av fransk och svensk konst: 
D erain , André , fransm an, f. 1880:
Kvinnohuvud. Oljemålning på duk. N.M. 2854. 
Matisse , H enri, fransm an, f. 1869:
Kustbild från Étretat. Oljemålning på duk. N.M. 2855. 
Utrillo , Maurice, fransman, f. 1883:
Gata i Paris. »Le bureau de tabac». Oljemålning på 
duk. N.M. 2856.
V laminck, Maurice, fransm an, f. 1876:
Vinterbild. Oljemålning på duk. N.M. 2858.
Av »Konstvänner» i Göteborg:
H vistendahl-E riksson , S igne , svenska, f. 1881:
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Mars 30. 

April 30. 

Maj 28. 

Sept. 30.

Okt. 30. 

Nov. 30.

Landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2859.
Av Sveriges m inister i Mexiko, Gylfe Anderberg: 
C h a v e z , Gil b e r t o , m exikanare, f. 1876:
Berglandskap. Oljemålning på duk. N.M. 2860.
Av direktör A. Holm, Köpenhamn:
O känd konstnär:
Gustaf II Adolf. Olja på koppar. N.M. Bili. 1249.
Av lierr Gordon Brolin, Stockholm :
P eter , Carl Axel E dvard , svensk, f. 1863:
Porträtt av fru Peter. Oljemålning på trä. N.M. 2865. 
Av lierr Axel Malmberg, Lidköping:
Sparrgren , L orenz, svensk, f. 1763, d. 1828:
Ung kvinna med en lyra. Gouache. N.M. Bih. 1251. 
Av fröken T. A. Möller-Wegmann, Köpenhamn: 
W egmann, Bertha , danska, f. 1848, d. 1906:
Stilleben. Oljemålning på duk. N.M. 2877.
Av m askiningeniören E. Östlund, Halmstad: 
A drian-N ilsson , Gösta, svensk, f. 1884:
Trappan. Oljemålning på duk. N.M. 2878.
Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
D ahl , Mikael , svensk, f. 1656, d. 1743:
Den heliga familjen. Oljemålning på duk. N.M. 2883. 
Av konstnären:
Genberg , Anton , svensk, f. 1862:
Motiv från Gullholmen. Oljemålning på masonite. N.M. 
2889.
Av tandläkare Ferdinand Samuel, Stockholm:
B ohm, Gösta, svensk:
Motiv från Bönhamn, Ångermanland. Oljemålning på 
duk. N.M. 2890.
Av konstnären Axel Lindman i testamente:
L indman, Axel , svensk, f. 1848, d. 1930:
Sommar. Oljemålning på duk. N.M. 2891.
Motiv från Taormina. Oljemålning på trä. N.M. 2892. 
Motiv från Söder. Oljemålning på papp. N.M. 2893. 
N o r s t e d t , R e in h o l d , svensk, f. 1843, d. 1911:
Afton. Oljemålning på trä. N.M. 2894.



B. Köp.
Jan. 31. W ilson , Richard, engelsman, f. 1714, d. 1782:

Apollo och Diana döda Niobes barn. Oljemålning på 
duk. N.M. 2853.

Febr. 27. W rangel, J urgen , svensk, f. 1881:
»Vraket I». Oljemålning. N.M. 2861.
P auli, Georg , svensk, f. 1855:
Jud ith  och Holofernes. Oljemålning. N.M. 2862.

Mars 30. Mazer, Karl P eter , svensk, f. 1807, d. 1884.
Porträtt av Gustaf H enrik Mellin. Oljemålning på duk. 
N.M. 2863.

April 30. P ilo , Carl Gustaf , svensk, f. 1711, d. 1793:
Porträtt av Juliane Marie, drottning av Danm ark. Olje
målning på duk. N.M. 2864. Förvärvad för friherre 
Rehbinders gåvomedel.

Maj 28. L undberg , Gustaf , svensk, f. 1695, d. 1786:
Damporträtt. Pastell. N.M. Bih. 1250. Förvärvad för 
friherre Rehbinders gåvomedel.

Juni 30. D ahl , J ohan Christian , norrm an, f. 1788, d. 1857:
Slotlet i Heidelberg. Oljemålning på duk. N.M. 2866. 
Norskt landskap. Oljemålning på duk. N.M. 2867. 

Juli 28. Florentinsk konstnär omkr. 1470. Maestro della N ati- 
vitA di Ca st e l l o :
Madonna med Kristusbarnet. Tem pera på trä. N.M. 
2868.

Aug. 31. H edberg , Kalle , svensk, f. 1894:
»Boman». Oljemålning på duk. N.M. 2869.
F austman, Mollie , svenska, f. 1883:
»Blått och rött». Oljemålning på duk. N.M. 2870. 
W allin , D avid , svensk, f. 1876:
Ungdomsminne. Oljemålning på duk. N.M. 2871. 
Roosval-Kallstenius , Gerda , svenska, f. 1864:
Vår i Paris. Oljemålning på duk. N.M. 2872.
P eter , Axel , svensk, f. 1863:
Konstnärens hustru. Oljemålning på duk. N.M. 2873. 
O sslund , H elmer, svensk, f. 1866:
Vattenfall i Porjus. Oljemålning på papper. N.M. 2874. 
N ilsson , V era , svenska, f. 1888:
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Lillan med leksakerna. Oljemålning på duk. N.M. 2875. 
Landskap från Öland. Oljemålning på duk. N.M. 2876. 

Sept. 24. Campigli, Massimo, italienare:
Kvinnor på promenad. Oljemålning. N.M. 2899. 
de Chirico, Giorgio , italienare:
Häst. Oljemålning. N.M. 2900.
S ironi, Mario , italienare:
Landskap. Oljemålning. N.M. 2901.

Nov. 80. A drian-N ilsson , Gösta , svensk, f. 1884:
Militärbegravning. Oljemålning på papp. N.M. 2885. 
Kvinna vid spegeln. Oljemålning på papp. N.M. 2886. 
T rolle, Rolf , svensk, f. 1883:
Soldatänkan Krut. Oljemålning på duk. N.M. 2887. 
Genberg , Anton , svensk, f. 1883:
Vinter. Motiv från Zinkensdamm. Oljemålning på duk. 
N.M. 2888.
E lgström , O ssian, svensk, f. 1883:
»Erik den röde läm nar Island». Gouaclie och akvarell 
på duk. N.M. Bih. 1252.

C. Överföringar.

Febr. 27. F rån  förrådet till Nationalmusei målningssamlings liu- 
vudinventarium :
P asch, U lrika, svenska, f. 1735, d. 1796:
Dam porträtt. Oljemålning på duk. N.M. 2857.

Okt. 30. F rån  handteckningssamlingen till m ålningssamlingens 
huvudinventarium :
P alm, Gustaf W ilhelm, svensk, f. 1810, d. 1890: 
»Motiv från Ariccia». Oljemålning på papper. N.M. 2879. 
»Motiv från Olevano». Oljemålning. N.M. 2880. 
»Motiv från Tivoli». Oljemålning. N.M. 2881.
»Dalen med vattenledningarna vid Tivoli». Oljemålning. 
N.M. 2882.

Nov. 30. F rån  förrådet till målningssamlingens huvudinventarium  
T roili, U no , svensk, f. 1656, d. 1743:
Sittande gumma. Oljemålning på duk. N.M. 2884.



Depositioner i skulptur- och målningssamlingen.

Jan. 31.

Febr. 27.

Mars 30. 

April 30.

Maj 28.

Sept. 30. 

Nov. 30.

Av dir. Thorsten Laurin:
Aretino Sp in e l l o :
S:t Domenicus uppväcker gosse, som dödats av en häst. 
Av konsul Hjalm ar W icander:
J ernberg , Au g u s t :
Kermess i W estfalen. Återlämnad.
Av Föreningen F ransk  Konst för utställning:
Målningar enligt tryckt katalog. Återlämnade.
Av Malmö Museum:
Martin , E l ia s :
»Upsala». Oljemålning. Återlämnad.
Av herr Otto Croneborg:
D affinger , M. M:
Hovm arskalken U. Croneborg.
F riherrinnan B. Croneborg, f. v. Geymuller.
P e ter , E m anuel:
Bankiren, frih. J. K. v. Geymuller.
Friherrinnan B. v. Geymuller, f. Schmidt.
Frih. R. v. Geymuller.
Exc, frih. N. Vay de Vaga.
Friherrinnan K. Vay de Vaga, f. v. Geymuller. 
Baronessan W ilhelm ina v. Geymuller.
F ru  Croneborg, f. v. Plomgren.
Samtliga konstverk återläm nade.
Av Kaiser-Friedrich-M useum, Berlin:
B outs , A elbert , flaml., f. 1460, d. 1549:
Maria Bebådelse. Tempera och olja på trä.
Målningen deponerades i Nationalmuseum i utbyte mot 
N.M. 2348. D athan , Geo r g : Porträtt av tyske skulp
tören Georg Egell, som Nationalmuseum deponerat i 
Kaiser-Friedrich-Museum.

Bildarkivet.

Gåva av ingeniör Herman Rasch: Kr. 9 000 :—.

Arbetet på målnings- och skulpturavdelningen har under årets 
första m ånader utgjorts av iordningställande av den italienska sa
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len ocli den iranska salen jäm te närliggande kabinett. Dessa salar, 
som voro de sista uti det omfattande reparationsarbetet med nya 
värm eledningens införande, hade nämligen just i årsskiftet blivit 
färdiga. För övrigt har arbetet på avdelningen som vanligt hu 
vudsakligen utgjorts av inventarisering och vetenskaplig bearbet
ning av målnings- och skulptursamlingens bestånd, särskilt det ny- 
förvärvade.

Av det äldre beståndet har den franska avdelningen tagits 
under ny bearbetning av amanuens Sjöblom. Han har även gjort 
förberedelser till utgivandet av en vägledning i museets målnings- 
samling.

Bland katalogarbeten är att om näm na en ny upplaga av Be
skrivande katalog över nordiska mästares verk. Denna katalog 
har under året i det närm aste fullbordats av amanuens Gunne. 
Såvida medel till katalogens tryckning kunna erhållas, torde kata
logen kom ma att utgivas under nästkom m ande år.

Sedan den 1 juli har vården av skulpturer och m ålningar, ut
förda efter år 1800, handhafts av amanuensen Gunne, som även 
haft att föreslå inköp för anslaget till svenska konstnärers arbeten.

Dessutom har på avdelningen utförts en lappkatalog över samtliga 
till Nationalmusei målningssamling hörande porträtt, såväl i olja 
som i pastell och gouache, således även m iniatyrer.

I sam band med de slutförda om ändringsarbetena med värm e
ledningen har även skulpturförrådet på vindarna tätt en ända
mål senligare uppställning.

Arbetet med reproduktionssamlingen har fortskridit tack vare 
ljolårets gåva å Kr. 8 500: — av intresserade donatorer och en 
under året inkom m en ny donation å Kr. 9 000: — av ingeniör 
Rasch. Museets tidigare samling har sålunda börjat ordnas efter 
nya principer och en realkatalog har upplagts över samlingen.

Under m ånaderna februari—maj höll amanuensen Sjöblom i 
museets holländska sal en serie på 15 föreläsningar om Rembrandt.

O sta s ia tisk  k o n st.
(Målningar och skulpturer).

Nationalmusei Avdelning för Ostasiatiska Målningar och Skulp
turer har under året icke obetydligt ökats genom gåvor, dels av
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medel till inköp, dels av m ålningar. Sålunda ställde disponent 
Anders Hellström, Mölndal, till samlingens disposition en summa 
av c:a Kr. 9 000: — för vilka medel 6 intressanta kinesiska m ål
ningar inköptes från Maison Bing i Paris, såsom närm are fram
går av nedanstående förteckning. Dessutom inköptes för medel, 
överlämnade av direktör Ivan Traugott, ytterligare en målning 
från samma samling samt en annan på auktion den 0 juni hos 
Lepkes i Berlin. Direktör Traugott har också till m useet såsom 
gåva överlämnat tvenne kinesiska m ålningar från 16- och 1700- 
talet.

Museets jämförelsevis obetydliga japanska avdelning har fått ett 
välkom met tillskott i den stora 6-delade skärm, tillskriven Tosa 
Mitsunobu (1484— 1525), som förvärvades i november för medel 
överlämnade av Dr Y. Hildebrand.

Av största betydelse är emellertid, att till Fonden för inköp av 
Ostasiatiska Målningar och Skulpturer under året inbetalats av en 
givare, som tillsvidare önskar förbliva okänd, ett belopp av Kr. 
30 000: — samt av rådm an Richard Hultm ark i Linköping Kr. 
5 000: —. Dessa medel fonderas tillsvidare i väntan på att sam
lingens föreståndare skall bliva i tillfälle att verkställa de avsedda 
inköpen i utlandet, eventuellt i Ostasien.

Över de i föregående årsberättelse om näm nda kinesiska och ja 
panska skulpturer och målningar, som inköptes 1930 har under 
årets lopp utgivits en större publikation (utförd hos Malmö Ljus- 
trycksanstalt) under rubriken »Kinesiska och Japanska Målningar 
och Skulpturer i Nationalmuseum», och då denna även utkom m it 
på engelska språket, har den bidragit att fästa utländska kännares 
uppm ärksam het på Nationalmusei nybildade samlingar av orien
taliska skulpturer och m ålningar.

Överföringar.

Avdelningen för Ostasiatiska M ålningar och Skulpturer har även 
utvecklats genom överföring till densam m a av en serie japanska 
m ålningar i tusch, som tidigare varit placerade i Gravyr- och hand- 
teckningssamlingen. Dessa tillhöra de gåvor, som år 1917 över
läm nades till museet av Dr Fr. Martin och utgöras huvudsakligen 
av ateljéstudier och kopior av japanska konstnärer från början av
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1800-talet. Överföringarna äro även härnedan i korthet förteck
nade. Museets samling av kinesiska och japanska skulpturer och 
m ålningar uppgår num era till 200 num mer.

A. G åvor.
Jun i 30. Av direktör Ivan Traugott:

Bambu i snö. Målning med tusch på siden. 75x118  
cm. Utförd av W u Hung (1644— 1662). N.M. O. K. 126 a. 
En drake i moln. Målning med tusch på siden. 205 x 
108 cm. Sign. Chou Hsun, verksam på 1700-talet. N.M. 
O. K. 127.
Av M. R. Haase, Propriétaire de la Maison Bing, Paris: 
En Zen-munk sittande i ett landskap. Målning på si
den. Figuren utförd med röda linjer samt kolorerad 
i brunt, grått, violett, grönt och blått. 130x89  cm. 
N.M. O. K. 132.

B. K ö p .
Ju li 28. Berglandskap med rastande folk. Målning på papper, 

utförd i tusch samt gröna och bruna akvarelltoner. Sign. 
Ku-yuan, troligen verksam på 1700-talet. N.M. O. K. 128.

Tartarisk furste med följe vid ett flodvad. Albumblad 
i solfjädersform. Målning på siden, utförd med tusch 
och lätta färger. 28x31  cm. Sannolikt Norra Sung- 
perioden. N.M. O. K. 129.
Buddhistisk Arhat sittande med en skål i händerna. Mål
ning på siden, utförd med tusch samt bruna, svarta, blå 
och rosa toner. Diam. 11 cm. Sannolikt Sung-peri- 
oden. N.M. O. K. 130.
Kuanyin Bodhisattva, bärande en fiskkorg. Målning på 
siden, utförd med tusch, samt grå, vita, svarta och röda 
toner. 73x32  cm. Yuan-perioden. N.M. O. K. 131. 
En kvinna i tartarisk dräkt med ett stränginstrum ent. 
Målning på siden med tusch samt delvis avnötta färger 
(vitt, blått, rött, brunt). 92x51  cm. Sannolikt 1400- 
eller 1500-talet. N.M. O. K. 133.
Två påfåglar jäm te blommande träd-pioner och bam bu-



stånd. Målning på siden, utförd ined tusch samt liv
liga gröna, blå, röda och vita färger. 132 x67 cm. Se
nare delen av Ming-perioden. N.M. O. K. 134. 
Landskap med paviljong i bergsbygden. Tuschmålning 
på siden, tillskriven Chao Po-chü (verksam under se
nare delen av 1100-talet). 2 0 ,rx 2 0  cm. N.M. O. K. 135. 

Nov. 30. Skärm i 6 delar, dekorerad med kejserlig vagn. Ut
förd med färg på en med bladguld överdragen pappers- 
grund. Tillskriven Tosa Mitsunobu. 170x63,5 cm. N.M. 
O. K. 200.

C. Ö verföringar.

F rån  Handteckningssamlingens inventarium : 
Landskapsskiss. Tuschlavering från medlet av 1800-ta- 
let. N.M. O. K. 136. N.M. grav. 433/1917. 
Bodhidharm a (Daruma). Tuschlavering från medlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 137. N.M. grav. 448/1917.
En dansande grävling. Tuschlavering från medlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 138. N.M. grav. 449/1917. 
Landskap med 2 taoistiska eremiter. Tuschlavering från 
medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 139. N.M. grav. 455/1917. 
Kyogendansare. Medeltida komedianter. Tuschlavering 
från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 140. N.M. grav. 
432/1917.
Regnskur över ett berglandskap. Tuschlavering. N.M. 
O. K. 141. N.M. grav. 453/1917.
Chung Kuei, den kinesiske djävulsbesvärjaren. Tusch- 
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 142. N.M. 
grav. 428/1917.
Landskap i kinesisk stil. Tuschlavering, sannolikt från 
medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 143. N.M. grav. 45/1917. 
En drake hland moln. Tuschlavering. N.M. O. K. 144. 
N.M. grav- 444/1917.
Apa, som griper efter m ånens spegelbild. Tuschlavering. 
N.M. O. K. 145. N.M. grav utan inv. n:r.
Stående häst i rik m undering. Tuschlavering från m ed
let av 1800-talet. N.M. O. K. 146. N.M. grav. 427/1917. 
Svävande Tennin, him m elska m usikanter och dansare



hållande en stor biva. Tuschlavering från medlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 147. N.M. grav. 458/1917. 
Chung Kuei, kinesisk djävulsbesvärjare. Tuschlavering. 
N.M. O. K. 148. N.M. grav. 439/1917.
En m an sittande framför ett dvärgträd. Tuschlavering. 
N.M. O. K, 149. N.M. grav. 429/1917.
En gren av ett blommande träd samt 2 fjärilar. Tusch
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 150. 
N.M. grav. 435/1917.
Blomstermålning. Tuschlavering från medlet av 1800- 
talet. N.M. O. K. 151. N.M. grav. 443/1917.
Kuan yu, kinesernas s. k. krigsgud. Tuschlavering från 
medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 152. N.M. grav. 434/1917. 
Gatuscen under en festlighet. Tuschlavering från medlet 
av 1800-talet. N.M. O. K. 153. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Tre damer sysselsatta med preparerande av siden (eller 
sömnad) samt betjänade av en fjärde kvinnlig figur. 
Tuschlavering från medlet av 1800-talet. N.M. O.K. 154 
N.M. grav. utan inv. n:r.
Tennin ridande på en stork. Tuschlavering. N.M. O. K.
155. N.M. grav. utan inv. n:r.
Den unge Joshizune fäktande med en tengu (hist. m o
tiv). Tuschlavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K.
156. N.M. grav. 437/1917.
Populära maskeradfigurer. Tuschlavering från medlet 
av 1800-talet. N.M. O. K. 157. N.M. grav. utan inv. n:r. 
En hummer. Tuschlavering från medlet av 1800-talet. 
N.M. O. K. 158. N.M. grav. 446/1917.
Drake i moln. Tuschlavering. N.M. O. K. 159. N.M. 
grav. 447/1917.
Lekande barn. Tuschlavering från medlet av 1800-talet. 
N.M. O. K. 160. N.M. grav. 44l/l917.
Porträtt av en kejsare. Tuschlavering från medlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 161. N.M. grav. utan inv. n:r. 
En japansk nationalhjälte, Kato Kuyomasa, till häst. 
Tuschlavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 162. 
N.M. grav. 463/1917.
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En druvklase. Tuschlavering från medlet av 1800-talet. 
N.M. O. K. 163. N.M. grav. 459/1917.
Porträtt av en ädling i Fujiwa ra kostym. Tuschlavering. 
N.M. O. K. 164. N.M. grav. utan inv. n:r.
Porträtt av kejsar Daigo från Fujiwaraperioden. Tusch
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 165. 
N.M. grav. utan inv. n:r.
En m an tvättande sötpotatis. Tuschlavering från med- 
let av 1800-talet. N.M. O. K. 166. N.M. grav. 431/1917. 
En man, som tvättar en häst. Tuschlavering från med
let av 1800-talet. N.M. O. K. 167. N.M. grav. 426/1917. 
Husofferceremoni? Tuschlavering från medlet av 1800 
talet. N.M. O. K. 168. N.M. grav. 43ö/l917.
Scen från ett kejserligt palats i en trädgård. Tusch
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 169. N.M. 
grav. 440/1917.
Den taoistiska eremiten Tekkai’s ande. Tuschlavering 
från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 170. N.M. grav. 
430/1917.
Scen från krysantemum festen (9:e dagen i 9:e månaden), 
Tuschlavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 171.
N. M. grav. utan inv. n:r.
En vilande filosof. Tuschlavering från medlet av 1800- 
talet. N.M. O. K. 172. N.M. grav. 456/1917.
Landskap med metande m an i en båt. Tuschlavering 
från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 173. N.M. grav. 
utan inv. n:r.
En grupp storkar på en strandklippa. Tuschlavering 
från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 174. N.M. grav. 
utan inv. n:r.
En karp. Tuschlavering från medlet av 1800-talet. N.M.
O. K. 175. N.M. grav. 46l/l917.
Hau Ling ligger utsträckt på rygg på en bänk. Tusch- 
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 176. 
N.M. grav. 438/1917.
En förnäm man, åtföljd av en tjänare bärande en stor 
kurbitsflaska. Tuschlavering från medlet av 1800-talet. 
N.M. O. K. 177. N.M. grav. 451/1917.



Blommor i ett stenrös. Tuschlavering från medlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 178. N.M. grav. 457/1917. 
Vattenfall. Tuschlavering från medlet av 1800-talet.
N.M. O. K. 179. N.M. grav. 442/1917.
Gren av blommande prunus. Tuschlavering. N.M. O. K. 
180. N.M. grav. 452/1917.
Vattenfall. Tuschlavering från medlet av 1800-talet.
N.M. O. K. 181. N.M. grav. 460/l917.
Regnby över ett bergsmotiv med träd. Tuschlavering 
från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 182. N.M. grav. 
462/1917.
Kinesiskt landskap. Tuschlavering från medlet av 1800- 
talet. N.M. O. K. 183. N.M. grav. 454/1917.
Drakhuvud. Tuschlavering. N.M. O. K. 184. N.M. grav. 
450/1917.
En m an fram bärande fruktoffer. Tuschlavering från 
medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 185. N.M. grav. utan 
inv. n:r.
Historisk scen. Momotaro läm nande sina gamla för
äldrar. Tuschlavering. N.M. O. K. 186. N.M. grav. 
utan inv. n:r.
Slingrande drake i moln. Tuschlavering från medlet 
av 1800-talet. N.M. O. K. 187. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Landskapsm otiv, möjligen från Japanska Inlandssjön. 
Tuschlavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 
188. N.M. grav. utan inv. n:r.
»De tre religionerna». Tuschlavering från medlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 189. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Flygande småfåglar. Tuschlavering från medlet av 1800- 
talet. N.M. O. K. 190. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Slingrande jätteorm. Konturteckning från m edlet av 
1800-talet. N.M. O. K. 191. N.M. grav. utan inv. n:r. 
En fisk (karp). Tuschlavering från medlet av 1800- 
talet. N.M. O. K. 192. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Bergsmotiv med ett par klättrande sköldpaddor. Tusch
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 193. 
N.M; grav. utan inv. n:r.
Landskap i oval form. Tuschlavering från medlet av
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1800-talet. N.M. O. K. 194. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Landskap med sköldpaddor. Tuschlavering från m ed
let av 1800-talet. N.M. O. K. 195. N.M. grav. utan 
inv. n:r.
Landskap i kinesisk stil. Konturteckning från medlet 
av 1800-talet. N.M. O. K. 196. N.M. grav. utan inv. n:r. 
Landskapsskiss, klippor och träd. Antydande tusch- 
lavering från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 197. N.M. 
grav. utan inv. n:r.
En slingrande växtranka med stora blad och ett par 
små fåglar. Tuschlavering från medlet av 1800-talet. 
N.M. O. K. 198. N.M. grav. utan inv. n:r.
Slingrande växtranka jäm te ett par bam bu grenar, upp
bärande ett parasoll samt små fåglar. Tuschlavering 
från medlet av 1800-talet. N.M. O. K. 199. N.M. grav. 
utan inv. n:r.

H a n d te c k n in g s -  o ch  g r a v y r a v d e ln in g e n .
Intendent Hoppe, amanuens Jungm arker, e. befattningshavare 

C ron lund.

I. Handteckmiigssamlingen.

Samlingen av handteckningar och oljeskisser har under året 
ökats med 246 nr, varav 144 genom köp, 102 genom gåva.

A . Gåvor:
Jan. 31. Av prof. E. Iiubendick, Storängen:

Hägg, Axel , H erman, svensk, f. 1835, d. 1921: 
Självporträtt, blyertsteckning.
Porträtt av Hilda Malmqvist, blyertsteckning. 2 nr. 
F rån M artinska bildsamlingen genom dr Nils G. W ollin: 
T r e b b i, F a u s t in o , italienare:
Interiör av teatern i Bologna, sepiateckning laverad i 
tusch. 1 nr.
O känd k o n st n ä r , ita lien a re:
Ritning till fasad i 3 våningar, laverad sepiateckning. 1 nr.



Galli-B ibiena, F ernando , ita lienare:
»Sinagoga maggiore . . . Mantova.» 1 nr.
Möller, Carl, svensk, f. 1857:
»Palazzo Farnese», blyertsteckning med sepialavyr. 
»Farnese», d:o.
»Une Fontaine d’arrosem ent public», blyertsteckning. 
3 nr.

Febr. 27. Från Konstauktionshuset Hoving och W inborg, Sthlm, 
genom lierr Erik Severin:
D esboijtin, Marcelin-Gilbert , fransman, f. 1823, d. 1902: 
Desboutins självporträtt, kolteckning. 1 nr.
Hammond, Gertrude  D emain, engelska:
»Jeunesse de Du Guesclin, akvarell.
»Enfance de Du Guesclin», akvarell, 2 nr.

Mars 30. Av fru Agi Lindegren:
L indegren , A gi, svensk, f. 1858, d. 1927.
Från  Neckargemünd, akvarell.
Ritning till Vesterås dom kyrka, akvarellerad tusch teck
ning.
Skiss till m onum ent ägnat Oscar II, tuschteckning. 
Ritningar till möbler och inner-arkitektur, akvarellerade 
sepia- och tuschteckningar. 15 nr.
Ritningar till konsthantverk, d:o. 18 nr.
Skissblad, blyerts- och tuschteckningar.
Dekor, komp., tuschteckning.
Diplom, d:o.
Illustrationsskisser, d:o. 6 nr.
Skissböcker, blyerts- och tuschteckningar, akvareller, 
19 nr.
Dessein till Prädikstöhl, tuschlavyr. 65 nr.
E stenberg , P ehr , svensk, f. 1772, d. 1848:
»Project til utvidgande af Kongl.a Stallet i Stockholm», 
laverad tuschteckning. 2 nr.
Ritning till postament, d:o. 3 nr.

April 30. Av herr Hugo Fränkel, Stockholm:
Kollwitz, Käthe , tyska, f. 1867:
»Russischer Arbeiter», svartkritsteckning. 1 nr.
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Av konsthandlare C. M. Holmquist, Stockholm: 
N ordgren , Anna, svenska f. 1847, d. 191(5: 
Dam porträtt, studie, blyertsteckning. 1 nr.
W allander , J. W., svensk, f. 1821, d. 1888:
»Målaren W etterling», blyerts- och tuschteckning.
»Zoll vill taga bad», blyertsteckning isatt med tusch. 2 nr. 

Okt. 30. Av konstnären Pehr A. Liedbeck, Stocksund:
W ahlbom, Carl, svensk, f. 1810, d. 1858:
»Sigurlam Ling död i kopporna», blyertsteckning. 
Teckningar till Lings Asarne, d:o. 17 nr. 18 nr.

Dec. 21. Av herr Martin Månsson, Stockholm:
Schwestermuller , D avid , tysk, f. 1594, d. 1(578: 
Teckning till en silverpjäs fram ställande Gustaf II Adolf 
till häst, laverad tuschteckning. 1 nr.

B. Köp:
Mars 30. Jäm l. Kungl. Brev den 13 febr. 1931:

F agerkvist, T hor , svensk, f. 1884:
Illustrationer till Kvädet om Hymer. 22 blad och om
slag, pennteckningar i tusch.
Illustrationer till Historien om Don Quixote av La 
Mancha 4(5 blad, pennteckningar i tusch.
Illustrationer till Tusen ocli en Natt 9 blad, pennteck
ningar i tusch. 78 nr. 
von D ardel , N ils , svensk, f. 1888:
Porträtt av den bulgariske m ålaren Papazoff, blyerts
teckning. 1 nr.
Magnusson, Gustaf , svensk, f. 1890:
Dam porträtt, blyertsteckning.
»Från Roma», tuschteckning.
»Vår ciceron i Certosa», tuschteckning.
»En tysk järnvägstjänstem an», tusch teckning. 4 nr. 
W il h e l m so n , Ca r l , svensk, f. 1866, d. 1928:
Sittande ung kvinna, blyertsteckning.
Ung syende kvinna, blyertsteckning.
Två fiskare, som laga nät, blyertsteckning. 
Fiskebäckskil, kolteckning.
F rån  ett båtvarv, akvarellerad kolteckning.
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April 4.

Maj 28.

Nov. 30.

Dec, 21.

Gumma sysselsatt med hushållsbestyr, akvarellerad bly
ertsteckning.
Strandbild, akvarellerad kolteckning.
Fiskebåtar för ankar vid en klippstrand, akvarell.
Motiv från Klubban, akvarell.
Motiv från Fiskebäckskil, akvarell.
Motiv från Uppsala, akvarell.
Plöjande man, akvarell.
Studie till väggmålning i Nya Posthuset, Stockholm, 
akvarell.
Skiss till väggmålning i Nya Posthuset, Stockholm, 
akvarell.
Skiss till väggmålning, akvarell. 15 nr.
F ridell , Axel , svensk, f. 1895:
Zandstraat, blyertsteckning. 1 nr.
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818:
Figurstudier, bläck- och blyertsteckningar. 39 nr. 
O känd konstnär, svensk: Efter Stockholms blodbad. 
Bläckteckning. 1 nr.
Per Nordquists skola:
Interiör från »Petit Hotel d ’Espagne», akvarellerad bläck- 
teckning. 1 nr.
Jäm t. Kungl. Brev av den 13 nov. 1931:
Ger le , Aron , svensk, f. 1860, d. 1930:
Konstnärens självporträtt, blyertsteckning.
En gata i aftonljus, blyertsteckning. 2 nr.
N orrman, H erman, svensk, f. 1864, d. 1906:
»Jin House — 9 fm.», kolteckning.
Granskog, kolteckning. 2 nr.

11. Gravyrs amli n gen.

Samlingen av gravyrer, litografier och träsnitt bar under året 
ökats med 132 nr, varav 55 genom köp och 77 genom gåva.

A . G åvor:
Jan. 31. Av konsthandlare Gösta Stenman, Helsingfors-Stockholm.

Sallinen , T yko, finsk, f. 1879: Finska landskap, m ono
typer. 5 nr.
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Febr. 27.

Mars 30.

Maj 28. 

Jun i 30.

Aug. 31.

Av okänd givare:
Portfölj innehållande 10 litografier av: 
Capon , fransman, modern,
Ce r ia , » »
Gimmi, » »
Latapie , » »
Savin , » »
V ergé-Sarrat, fransman, modern,
Alix , » »
Clairin , » »
Gernez , » »
L o t ir o n , » » . 10 nr.

Av konstnären:
E lgström, O ssian, svensk, f. 1883: »Sommartid», etsning. 
»De heliga bergen», d:o. 2 nr.
Av konstnärens änka:
L indegren , A gi, svensk, f. 1858, d. 1927:
Matsedel; »Konstnärshuset den 16 febr. 1904», etsning. 
Matsedel; »Metropol le 13 Mars 1905», d:o.
Dekorativ bild, akvatint.
Dr. Mårten Sondén, träsnitt, 4 nr.

Av konsthandlare S. Neuman, Stockholm:
D aumier, H onoré , fransman, f. 1810, d. 1879: »Le
feu», litografi, akvarellerad. 1 nr.
Av Kungliga Biblioteket:
Goya, F rancesco, spanjor, f. 1746, d. 1828, efter Velas
quez, D iego R., spanjor, f. 1599, d. 1660: »D. Margarita 
de Austria», etsning.
»D. Isabel de Borbon», d:o.
»Dn Gaspar de Guzman, Conde de Olivares», d:o.
»Felipe IV», d:o. 4 nr.
Av Mr. Campbell Dodgson, British Museum: 
Bang em a nn , O skar , tysk, f. 1882, efter Gu y s , Co n s t a n t i n , 
holländare, f. 1802, d. 1892: Romersk gatubild, trägra
vyr i färger. 1 nr.
Av fram lidna fröken Amalia Ädelgren enligt testam ente: 
Snack, J., svensk, f. 1757, d. 1834, efter P asch, L., d . y .,
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svensk, f. 1733, d. 1805: »Friherre Nils Reuter holm »,
kopparstick. 11 nr.
Garattoni, Girolamo, italienare, verksam i m itten av 
1700-talet, efter Kauffmann, Angelica, tyska, f. 1741, 
d. 1807: »Gustave Adolphe Baron de Reuterholm»,
kopparstick. 10 nr.
P iroli, T homas, italienare, f. 1750, d. 1824, efter Cades , 
J oseph , Allegorisk bild föreställanbe Gust. Ad. Reuter
holm, kopparstick. 6 nr.
P iranesi, F rancesco, italienare, f. 1756, d. 1810, efter 
Carazzari, L udovico, italienare: »Arria och Petus», 
kopparstick.
»Veduta del Chiostro della Certosa . .», d:o. 4 nr.

Okt. 30. Av konstnären Pehr A. Liedbeck, Stocksund:
W ahlbom, Carl, svensk, f. 1810, d. 1858: »Gylfe och 
Heidi», etsning.
»Hermod och Asia Oden», d:o.
D ensamme efter Byström, N: Venusstaty, etsning. 
D ensamme efter Sergel , J. F.; Mars och Venus, etsning. 
D ensamme: Slavhandel, etsning.
En kvinna störtar sig i ett bål, d:o.
Byteshandel mellan indianer och spanjorer, d:o. 
Familjeliv utanför en indianhydda, d:o.
Två stridande vikingar, litografi. 9 nr.

Nov. 30. Av konstnären:
B ergström , Sigge, svensk, f. 1880: »Gubbhuvud», lito
grafi.
Porträtt av konstnärens fader, d:o.
»Britta», d:o. 3 nr.
Av konstnären:
B ull-H edlund , B ertil , svensk, f. 1892: »Straussvalse», 
torrnålsgravyr.
»Andra Kejsardömet», akvatint. 2 nr.
Av konstnären:
Chatham, Gösta, svensk, f. 1886: »Storstad», torrnål. 1 nr. 
Av dr Karl Asplund, Stockholm:
Isander , Gustaf , svensk, f. 1863, d. 1929: »Stortorget, 
Stockholm», torrnål. 1 nr.
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Dec. 21. Av konstnären.
F ougstedt , Arvid , svensk, 1*. 1888: »Tjurfäktning», ets
ning.
»Klassiskt motiv», d:o. 2 n:r.
Av Bernt Hansen Hjejle, Köpenham n:
H ansen , H ans N ic., dansk, f. 1853, d, 1923: »Kejsar 
Marcus Aurelius’ Rytterstatue», etsning. 1 n:r.

B. Köp :
Febr. 27. Strixner , J ohann N epomuk, tysk, f. 1782, d. 1855, efter 

Memling, H ans , belgier, f. 1443, d. 1494: Kristushuvud, 
litografi. 1 nr.
A spegren , P., svensk, efter T örnström,
Carl F r edr ., svensk, f. 1778, d. 1815: »Utsigt af Nya 
Dockebyggnaden i Carlscrona», akvarellerad konturets
ning. 1 nr.

Mars 30. Jämt. Kungl. Brev av den 13 febr. 1931:
F ridell , Axel , svensk, f. 1895: »Tidningsläsaren»,
torrnål.
»Quai de Montebello. Paris», d:o.
»Quai des Orfèvres», d:o.
»Flickan i fönstret», d:o. 4 nr.
Kollwitz, Käthe , tyska, f. 1867: Självporträtt, 1927, 
litografi.
»Gefangene, Musik hörend», d:o.
»Nie wieder Krieg», d:o. 3 nr.

April 30. Hansen , P eter , dansk, f. 1868. d. 1928: »Italienere 
kobslaar om en Kniv», torrnål. 1 nr.
Hjorth-N ielsen , dansk, »Kvindehoved», d:o. 1 nr. 
H elsted , Axel, dansk, f. 1847, d. 1907: »To Sonner ved 
deres Moders Dodsleje», etsning. 1 nr.

Nov. 30. Jäml. Kungl. Brev den 13 nov. 1931.
B orglind , Stig, svensk, f. 1892: Enkbuizen, torrnål. 
1 nr.
E lgström, O ssian , svensk, f. 1883: Morgonhumör, ets
ning. 1 nr.
J anson , Knut , svensk, f. 1882: »Disig höstdag», to rr
nål. 1 nr.



Magnusson , Gustaf , svensk, f. 1890: Kvinnonacke,
litogr. 1 nr.
Sallberg , H arald , svensk, f. 1895; Porträtt av Fernand 
Léger, etsning.
»Utsikt över Riddarfjärden», d:o. 2 nr.
T agtström , D avid , svensk, f. 1894: Stallet, etsning. 1 nr. 
Arleman, H jalmar, svensk, f. 1880: Värnhems kloster
kyrka, etsning. 1 nr.
A sp , H jalmar, svensk, f. 1879: »Från arenan». I, litografi. 
»Från arenan». II, d:o. 2 n:r.
B ergström , S igge, f. 1880: »Farmor», litografi. 
Berglandskap, träsnitt. 2 nr.
B ull-H edlund , B ertil , svensk, f. 1892: »Bar, Köpen
hamn», etsning. 1 nr.
Chatham, Gösta, svensk, f. 1886: »Beauty and the Beast», 
torrnål. 1 nr.
F ougstedt , Arvid , svensk, f. 1888: »Gossporträtt», ets
ning.
»Lyre et palette», d:o. 2 n:r.
F ridell , Axel , svensk,f. 1894: Självporträtt, torrnål. 1 nr. 
Grunew ald , Isaac, svensk, f. 1889: »De hemlösa»,
klichétryck. 1 nr.
H jer tén -Grunew ald , S igrid, svenska, f. 1885: »Flicka 
med docka», träsnitt. 1 nr.
L innqvist , H ilding , svensk, f. 1891: Kvinnoprofil, lito
grafi. 1 nr.
Magnus-Lagercrantz, S iri, svenska, f. 1875: »Blommor 
i vattenkanna», träsnitt. 1 nr.
N ordling , Gerda , svenska, f. 1875: »Stockholm från 
Djurgården», träradering. 1 nr.
P ercy, Arthur , C:son , svensk, f. 1886: »Landskap,
Öland», litografi. 1 nr.
von Rosen, Reinhold , svensk, f. 1894: »Landskap frän 
Åkerö», etsning och torrnål.
»Polderlandskap, Holland», d:o. 2 nr.
Sköld, Otte , svensk, f. 1894: »Min mor», litografi. 1 nr. 
Strååt , H jalmar, svensk, f. 1885: »Tegelviken», lito
grafi. 1 nr.



Besöks- och lånestatistik för Gravyrsalen åren 
1930— 1931.

1930 1931
i

788. 925. Antal besökande.

19. 16. Akvareller och handteckningar av Elias Martin.
9. 5. Gravyrer av Elias Martin.

14. 22. Övrig svensk 1700-talsgrafik.
92. 84. Övriga svenska 1700-talshandteckningar och arkitekturritningar.

19. 16. Egron Lundgren.
33. 27. Övriga svenska handteckningar och gravyrer från tidigare 

1800-talet.

10. 24. Handteckningar av G. F. Hill.
1. 13. » » Ernst Josephson.

12. 7. » . » Carl Larsson.
31. 34. » och etsningar av Anders Zorn.
31. !j 33. Övriga svenska handteckningar och gravyrer från slutet av 

1800-talet.
30. 35. Svenska handteckningar och gravyrer av levande konstnärer.

3. I 6. Handteckningar av Watteau.
7. | 13. » » Boucher.

16. | 28. » i övriga fradska 1700-talskonstnärer.
42. 36. Franska 17 00-tal sgravyrer.
43. 42. Franska handteckningar och gravyrer från 18- och 1900-talen.

5. 10. Handteckningar av Rembrandt.
13. 23. Etsningar » »
63. 39. Handteckningar och gravyrer av övriga nederländska konstnärer.

9. 12. Albrecht Durer.
23. | 16. Hand teckningar och grafik av övriga gammaltyskar.
11. 7. Modern tysk grafik.

9.
!
i  12. Italienska handteckningar.

7. 23. Italiensk grafik.

8. 9. i  Äldre engelsk grafik.
7. | 6. Modern anglosachsisk grafik.

4.
1

9. Japansk grafik.
3. ! 7. Persiska och indiska miniatyrer.

f  3. Norska handteckningar och gravyrer.

i f». Danska handteckningar och gravyrer.

2. Engelska handteckningar.
i 18. ! Planschverk och reproduktioner.
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Zandén , H elge , svensk, f. 1886: »Landskap från N or
disland», litografi. 1 nr.
E ngström, Albert , svensk, f. 1869: »Rospiggar», litografi. 
10 nr.

Dec. 21. F en d , J osef , österrikare, »Winter», träsnitt. 1 nr.
P ajer-Gartegen , R obert , österrikare, »Ruhe am See», 
träsnitt. 1 nr.
Reuss , Albert , österrikare, Porträttstudie, litografi. 1 nr. 
H ansen , H ans Nic, dansk, 1853— 1923, »Til minde om 
Carl Jorgen Hansen min fader», etsning.
»Kejser Marcus Aurelius’ Rytterstatue», d:o. 2 nr.

III. Samlingen av graverade plåtar ocli träsnitt s-
stockar.

Samlingen har under året icke haft någon tillväxt.

IY. Fotografi- ocli reproduktionssamlingen.

Fotografi- och reproduktionssam lingen har under året ökats med 
42 n r genom gåvor.

G åvor
ha mottagits från följande givare:

M artinska bildsamlingen genom dr Nils G. W ollin — am anuens
G. Lindgren — professor E. Hubendick.

Y. Plansch verkssamlin gen.

A. Gåvor.

Jan . 31. Av M:me Menalda Holleman, Leeuwarde, Holland: 
Marius Holleman, Oeuvre posthume.
Från  M artinska bildsamlingen genom dr Nils G. W ollin: 
Ma n f r i n , Gir o l a m o : Li ritratti delli piu celebri pittori 
della scola Veneziana.
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Maj 28. Av konstnären:
Å kerbladh , E r n s t : W ith Ernst Åkerbladh and Kungs- 
liolm to the W estindies 1980.

Sept. 80. Av kassör Arvid Hedberg, S tocksund:
Märkligare svenska kyrkor. Stockholm 1872—74.

Dec. 21. Av Bernt Hansen Hjcjle, Köpenhamn:
Hans Nikolai Hansen og hans raderinger. Kobenhavn 
1981.

B. Köp.
Jan. 81.

Jun i 30. 

Juli 28.

Sept. 30. 
Dec. 21.

The Vasari Society tor the Reprod. of Drawings by Old 
and Modern Masters. Second series, part XI, 1930. 
Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, W ien. Jahres
mappe 1930.
H errmann, P a u l : Denkm äler der Malerei des Altertums. 
Serie I, Lieferung 20.
Old Masters Drawings, vol. V : 20.
D elteil , L o y s : Le peintre graveur illustre. Tome
XXVIII, XXIX och XXIX bis.
Förteckning på Martins arbeten. Tryckt hos C. G. 
M arquard 1806.
Ouvrages de J. Fr. Martin. Stockholm 1814. 
Förteckning på J. Fr. Martins arbeten. Strengnäs 1820. 
W olle, G. J.: Verlorene Meisterwerke deutscher Roman
tiker. München 1931.
W atteau , An t o in e : 52 faksimilreprod. efter teckn. 
Arkitekturm innesloreningen. Svenska trädgårdskonsten. 
Del I—II.
Hans Nikolaj Hansen og hans raderinger. Kobenhavn 
1931.

VI. Arkivet.

Arkivet har under året ökats med 10 nr genom gåva. 

G åvor:
Jan. 31. Av konstnären Georg Pauli, Storängen: 

Konstnärsbrev, 3 slutna konvolut. 3 nr.
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Av intendent Ragnar Hoppe:
Brev från greve Birger Mörner jäm te avskrift av H jalm ar 
Mörners självbiografi. 2 nr.
Av am anuens Gustaf Lindgren:
Förteckning över verk av svenska konstnärer i u tländ
ska museer. 1 nr.

Maj 28. F rån  konstnären Arthur Sjögren, Stockholm :
Brev och teckningar av Björn Ahlgrensson och Arthur 
Sjögren. 4 nr.

Depositioner i handtecknings- ocli gravyravdelningen.

Febr. 27.

Mars 30. 

April 30.

Maj 28.

F rån  Frau Louise Diel, Berlin: 20 st. handteckningar 
och 119 etsningar, litografier och träsnitt av Käthe Koll- 
witz. 139 nr.
F rån  dr Karl Asplund, Stockholm: Die Märzgefallenen, 
handteckning av Käthe Kollwitz. 1 nr.
F rån  intendent Sigge Bergström, Stockholm: Överlägg
ningen, etsning av Käthe Kollwitz. 1 nr.
F rån  m ajor och fru R. Loven, Stockholm: Ett urval ur 
framlidne överstelöjtnant Frödings samlingar av grafik 
och handteckningar. 1 654 nr.
Från Göteborgs Konstmuseum: Handteckningar av J. T. 
Jam es, J. C. Berger, och J. F. Stäck. 29 nr.
F rån  Uppsala Universitetsbibliotek: Svenska handteck
ningar och gravyrer. 93 nr.
F rån  Slottsarkivet: Svenska handteckningar. 49 nr. 
F rån  konstnären: Handteckningar, litografier och ets
ningar av Erik W erenskiold. 76 nr.
F rån  Nasjonalgalleriet, Oslo: Handteckningar, litografier 
och etsningar av Erik W erenskiold. 30 nr.
F rån  Göteborgs Konstmuseum: Handteckningar, litogra
fier och etsningar av Erik W erenskiold. 8 nr.
F rån  konstnären: Handteckningar av Em anuel W igeland, 
ett album  samt lösa blad. 562 nr.
F rån  överläkaren dr Gustaf Brun, Gävle: Östrandska 
M artinalbumet; akvarellerade konturetsningar. 1 nr.
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Jun i 30. Från konstnären: Gösta Adrian-Nilsson: Svenska folk
visor, en volym handteckningar. 1 nr.
F rån  Etsarförbundet: Provtryck och unika blad av
Etsarförbundets konstnärer. 170 nr.

Sep t. 30. F rån fru E- Sandels-Lagerkvist, Lidingö: Teckningar, 
akvareller och litografier av Gösta Sandels. 274 nr. 
F rån Konstmuseet, Göteborg: Teckningar och akvareller 
av Gösta Sandels. 11 nr.
Från fru Signe Hvistendahl-Erikson, Göteborg: Teck
ningar och akvareller av Gösta Sandels. 20 nr.
Från dispaschör Conrad Pineus, Göteborg: Teckningar 
och akvareller av Gösta Sandels. 90 nr.
F rån  friherrinnan I. W rangel v. Brehmer: Album med 
akvarellerade teckningar av C. A. Ehrensvärd. 1 nr. 
Från Tosterups bibliotek, Skåne: Skissbok av C. A. 
Ehrensvärd. 1 nr.

Nov. 30. F rån  friherre Klinckowström, Stafsund: Teckningar av
C. A. Ehrensvärd. 256 nr.
F rån  teckningslärare Z. Faith-Ell, Gävle: Barnteckningar. 
384 nr.

Deposition

i samlingen av graverade plåtar och träsnittsstockar.

April 30. Från ingenjör Jean Erik Bolinder, Göteborg: Graverade 
plåtar av J. F. Martin m. fl. gravörer. 17 nr.

Återlämnade depositioner.

April 30. Till Frau Louise Diel, Berlin: 20 st. handteckningar och 
119 st. etsningar, litografier och träsnitt av Käthe Koll- 
witz. 139 nr.
Till dr Karl Asplund, Stockholm: Die Märzgefallenen,
handteckning av Käthe Kollwitz. 1 nr.
Till intendent Sigge Bergström, Stockholm : Överläggnin
gen, etsning av Käthe Kollwitz. 1 nr.
Till Göteborgs Konstmuseum: Handteckningar, av J. T. 
Jam es, J. C. Berger och J. F. Stäck. 29 nr.
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Maj 28. Till konstnären: Handteckningar, litografier och ets
ningar av Erik W erenskiold. 76 nr.
Till Nasjonalgalleriet, Oslo: Handteckningar, litografier 
och etsningar av Erik W erenskiold. 30 nr.
Till Konstmuseet, Göteborg: Handteckningar litografier 
och etsningar av Erik W erenskiold. 8 nr.

Jun i 30. Till Uppsala Universitetsbibliotek: Svenska handteck
ningar och gravyrer. 93 nr.
Till konstnären: Gösta Adrian-Nilsson, Svenska folk
visor, en volym handteckningar. 1 nr.

Arbetet inom gravyr- och handteckningssamlingen har fortgått 
efter de linjer, som uppdragits under de föregående åren.

H oppe  har lett arbetet inom avdelningen samt tillsam m ans med 
Jungm arker och Grönlund skött de löpande göromålen. Han har 
ordnat följande utställningar: Bouchers och Poussins handteck
ningar i Nationalmuseum i original och reproduktion, teckningar 
och grafiska arbeten av Erik W erenskiold, Gösta Sandels akva
reller och teckningar samt Barnteckningar från Stockholm, Göte
borg och Gävle. Hoppe har även verksam t biträtt vid ordnandet 
av utställningen av Fransk genombrottskonst från 1900-talet i 
Nationalmuseum  samt vid Elias Martins m innesutställning och u t
ställningen av skandinavisk grafik, båda i Konstakademien, i vilka 
två senare en stor del av utställningsm aterialet lånades ur National- 
musei samlingar.

Hoppe har dessutom upprättat förslag till inlösen av svenska 
konstnärers arbeten inom handtecknings- och gravyrsamlingen.

Dr Axel W idstrand har även under det gångna året kostnads
fritt lämnat oss den i hög grad sakkunniga hjälp, för vilken vi 
äro h on om  så tacksamma.

Dr W idstrand har under 1931 avslutat inventering och lapp- 
katalogskomplettering för den äldre svenska grafiken och därm ed 
fullbordat den fullständiga inventeringen och lappkatalogsgransk- 
ningen av Nationalmusei bestånd av äldre grafik.

J ungmarker har skött expeditionen i gravyrsalen och deltagit i 
de löpande göromålen, varvid han särskilt sysslat med förandet 
av inventarier ocli katologer samt ny ordnandet av litografisam
lingen.



29

Han har ordnat utställningen av Käthe Kollwitz’ grafiska arbe
ten samt biträtt intendenten ined ordnandet av avdelningens fem 
övriga utställningar.

Fil. kand. E skil Grönlund har under tiden 1 m ars—31 maj 
provtjänstgjort vid avdelningen sam t fr. o m .  1 juni tjänstgjort 
som extra befattningshavare. Han har upprättat katalog över samt
liga i planschverkssamlingen förekommande gravörer samt i sam
band härm ed om ordnat planschverksamlingen, undersökt Tessinska 
handteckningssamlingens tillstånd samt utarbetat förslag till dess 
konservering, påbörjat upprättandet av person- och sakregister över 
arkivsam lingarna, sam t deltagit i expeditions- ocli löpande göromål.

Fil. dr N ils G. W ollin har tjänstgjort vid avdelningen 15 januari 
— 1 juni. Han har under denna tid inventariserat museets bestånd 
av akvareller, handteckningar och gravyrer av Desprez samt på
börjat katalogiseringen av detsamma.

Fil. kand. E inar N ilson har under tiden 15 januari— 15 maj 
provtjänstgjort vid avdelningen sam t 1—31 augusti tjänstgjort som 
extra befattningshavare. Han har uppgjort besöks- och lånestati- 
stik för Gravyrsalen år 1930, upprättat en topografisk katalog över 
gravyrsamlingen samt kom pletterat porträttkatalogen.

Fil. kand. greve H ans W achtmeister  har under tiden 1 okto
ber— 10 november provtjänstgjort vid avdelningen.

Frivillig och värdefull hjälp med bl. a. katalogiseringsarbetet 
har lämnats av fröken B irgit D ehlgren , under tiden 1—22 ja 
nuari och 5 februari— 15 april, fru Ingrid af Ström under ti
den 15 ju li— 1 september, samt fröken Marianne Strindberg 
från den 15 augusti.

M onteringsverkstaden (förste expeditionsvakten Karl Boos samt 
under 8 m ånader biträdet John  Pettersson) har programenligt fort
satt arbetet med montering av samlingarnas nyförvärv samt kon
servering och m ontering av sam lingarnas äldre bestånd.

Bland utfört arbete m ärkes främ st

26 st. m onteringar typ 1.
703 » » » 2!, format I.
31 » ; . . » » • » II.
24 » » » » III.
10 » » » » » IV.
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Boksamlingen.

Boksamlingen (Edlund) har under året ökats med 895 nr (före
gående år 1 277), varav:

Inköp
j

Gåvor

Allmän konsthistoria ........................................................ 25 48
Arkitektur............................................................................. 4 i 4
Skulptur......................................... ...................................... 10 ! 5
Målning ................................................................................. 40 18
Miniatyrmålning .............................................................
Handteckning .................................................................

1
1 5

Grafisk konst ..................................................................... 5 2
Porträtt ................................................................................. 6
Konsthantverk ............................................................ 17 13
Bibliografi ........................................................  .................. 3 8
Biografi ................................................................................. 3 6
Blandade ämnen ................................................................ 1
Illustrationskonst & bokkonst ........................................ 10 4
Konstlexika, encyklopedier, uppslagsböcker & ord

böcker................................................................................. 5
;

3
Kulturhistoria .................................................................... __ 8
Museivård ............................................................................. _ i

2
Officiellt tryck ... ............................................... _ 31
Tidskrifter & årsböcker .................................................... 56 26
Topografi ............................................................................ 1
Museimeddelanden ............................................................ _ 25
Meddelanden från andra vetenskapliga och kulturella 

institutioner ..................................................................... 13
Auktionskataloger................................................................ _ 98
Museikataloger och vägledningar.................................... 2 32
Utställningskataloger ........................................................ 142 !
Broschyrer............................................................................ — 212

182 713

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

Kokka. 1931. (forts.)
Barthoux, J. J., Les Fouilles de Hadda. III. Figures et figurines. Album 

photographique.
Warner, LancxDON, Japanese sculpture of the Suiko period. W ith an 

h istorical introduction by Lorraine d’O. W arner.
Choix d’objets d’art d’Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. 

Sér. I. 1920. (Publications de la Société des Amis de l’a rt asia
tique. I.)
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Choix de sculptures des Indes. Sér. I. 1923. (Publications de la So
ciété des Amis de l’a rt asiatique. II.)

Av Docent W. Nisser, Uppsala:
Nisser, W., Konst och hantverk i Visingsborgs grevskap på Per Brahe 

d. y:s tid. 1—2. 1931.

Av Bokförläggare Johan Hansson, Natur & Kultur, Stockholm: 
Fischer, E., Svenska m öbler i bild. 1931.

xAv Albert Bonniers Förlag:
Asplund, K., Med Egron Lundgren i Indien. 1858—59.

Inköp :
Arnold, T., Painting in Islam.
Arslan, W., I Bassano,
Audin, M., Histoire de l’im prim erie par l’image. 1—4.
Flechsig, E., Albrecht Dürer. 1—2.
Das Höchster Porzellan auf der Jahrtausend Ausstellung in Mainz 1925. 
Boche, S., Cadres français et étrangers du 15 siècle au 18 siècle. 
Updike, D. B., Printing types, their history, form s and use. 1—2. 
Weigelt, C. H., Die sienesische Malerei des 14. Jahrhunderts.

Av följande större subskriptionsverk hava nya delar under året 
kom m it boksamlingen till handa:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Hrsg, von H. Vollmer. 
Art prices current.
Friedländer, M. J., Die altniederländische Malerei.
Granrerg, O., De svenska konstsam lingarnas historia.
Handbuch der Kunstwissenschaft.
Thiis, J., Fransk aand og kunst. 3. D eU store aarhundrede.
Venturi, A., Storia dell’arte italiana.
Nordisk Familjebok. 3 uppl. (Gåva av A.-B. Familjeboken.)
Svenskt biografiskt lexikon. (Gåva av Albert Bonnier.)

Museet har ökat sin tidskriftsprenum eration med den engelska 
tidskriften The Illustrated London News och de tyska tidskrif
terna Technische Mitteilungen für Malerei och Museum der Ge
genwart.

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. Byggnadssty
relsen, K. Ecklesiastikdepartem entet, Föreningen för grafisk konst, F ö r
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eningen Fransk Konst, Galleri Modern, Gummesons Konsthandel, Hall- 
wylska Museiföreningen, Japanska Legationen, Konsthistoriska Sällskapet, 
Kooperativa Förbundet, Liljevalchs Konsthall, N aturhistoriska Riks
museet, Nordiska Museet, Riksarkivet, Riksdagsbiblioteket, Riksräken- 
skapsverket, K. Skolöverstyrelsen, Statens H istoriska Museum, Statistiska 
(Centralbyrån, K. Statskontoret, Stockholms Stads Arkivnämnd och Stads
arkiv, Stockholms Stads Statistiska kontor, Svensk-Franska Konstgalleriet, 
Svenska Boktryckareföreningen, Svenska Slöjdföreningen, Svenska Tekno- 
logföreningen, Sveriges Allmänna Konstförening, Sveriges Hantverksorga- 
nisation, Tekniska Högskolans bibliotek, Tekniska Museet, Tyska Lega
tionen, K. U trikesdepartem entet, K. Vitterhets-, Historié- & Antikvitets
akademien, Stockholm, Göteborgs Museum, Göteborgs Stadsbibliotek, 
Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg, Hälsingborgs Museum, N orra Små
lands Fornm innesförening, Jönköping, Kalmar Läns Fornm innes-Förening, 
Kalmar, Värmlands Fornminnes-förening, Karlstad, Kristianstads Museum, 
Östergötlands Fornm innes- & Museiförening, Linköping, Föreningen Aura, 
K ulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige, U niversitetsbiblioteket, 
Lund, Malmö Museum, Motala Museum, Medelpads Fornm innesförening, 
Sundsvall, Västerbottens läns Hembygdsförening, Umeå, U ppsala U niver
sitetsbibliotek, Föreningen Gotlands Fornvänner, Visby, Örebro Läns 
Museum.

Köbstadm useet Den Gamle By, Aarhus, Rijks Prentenkabinet, Am ster
dam, Koninklijk Museum van Schoone Kunsten, Antwerpen, Vestlandske 
K unstindustrim useum , Bergen, Staatl. Kunstbibliothek, Berlin, Museum 
of Fine Arts, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, Musée Royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, Bryssel, The Art Institute, The Oriental 
Institute of the University, Chicago, The Cincinnati Museum Association, 
Museum of Art, Cleveland, The Detroit Institute of Arts, Städelsches 
Kunstinstitut, Frankfurt am Main, Kunsthalle, Museum fur Kunst und 
Gewerbe, Hamburg, Kestner Museum, Hannover, Ateneum, Helsingfors, 
Staatliche Kunstsammlung, Kassel, Thaulow Museum, Kiel, Ny Carls- 
bergfondet, Direktionen för Ny Carlsberg Glyptotek, Det Kongelige Aka
demi for de Skönne Kunster, Kunstakademiets Bibliotek, Dansk Folke- 
museum, Thorvaldsens Museum, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, 
B ritish Museum, Victoria & Albert Museum, The Oriental Ceramic So
ciety, London, University of London, Museo del Prado, Madrid, Landes- 
m useum , M önster in Westfalen, Direktion der Bayerischen Staatsgemälde- 
sammlungen, München, Musée Masséna, Nizza, M etropolitan Museum, 
New York, Norsk Folkemuseum och K unstindustrim useet, Oslo, B iblio
thèque d’Art et d’Archéologie, L’office international des musées, Direc
tion des musées nationaux, Institut de France, Ministère de l’instruction 
publique et des beaux-arts, Paris, Pennsylvania Museum, Philadelphia, 
Museum Boijmans, Rotterdam, Impérial Household Museum, Tokyo & 
Nara, Sm ithsonian Institution, W ashington, Kunsthalle, Zürich, Âbo Aka
demis Bibliotek, Åbo.
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Landshövding Karl J. Bergström, konstnären E. Bertel-Nordström, 
professor Henrik Cornell, docent E rnst Kjellberg, fil. dr Henrik Lind
berg, fil. kand. fru Signe Lindberg, kanslirådet Alfr. Molin, fil. kand. 
Gustaf Näsström, friherre Joh. Bud be c k, konstnären A rthur Sjögren, 
fil. d r Nils G. Wollin, fil. dr Karl W åhlin, Stockholm, professor Axel L. 
Romdahl, Göteborg, docent Aron J. T. Borelius, Lund, hovintendenten 
John Kroon, Malmö, fil. lic. Gunnar W. Lundberg, Paris, konstnären 
Georg Pauli, Storängen, M. D. H. E. van Gelder, Amsterdam, dr A. Hilde- 
brand, Berlin, generalkonsul J. Hansen, Köpenhamn, Mr. Charles Russel, 
London, fil. dr Thor B. Kielland, Oslo, M. Raymond Koechlin, M. Mau- 
rice Magnin, M. Maurice Rousseau, M. Roger-Armand Weigert, M. Henri 
Verne, M. Georges W ildenstein, Paris, professor G. E. Pazaurek, Stutt
gart, professor E. S. Meany, W ashington, bokförlagsfirm orna Lars Höker- 
bergs förlag, N atur & Kultur, P. A. Norstedt & Söner, W ahlström  & 
W idstrand, Åhlén & Åkerlund, Stockholm, Malmö Ljustrycksanstalt, 
Malmö, G. E. C. Gads Forlag, Köpenhamn, redaktionerna av Ord 
och Bild och Studiekam raten, Stockholm, sam t tjänstem än vid National
museum.

Auktionskataloger hava kom m it m useet tillhanda 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 1 136 (före
gående år 1 000), varav 615 till tjänstem än vid museet, och till 
begagnande av allm änheten i gravyrsalen utläm nades under samma 
tid 604 volymer.

Böcker och planschverk hava inbundits till ett antal av 124 
(föregående år 106). Därjämte ha separattryck uttagits och häftats 
till ett antal av 155 ur dubblettserier och löshäften av tidskrifter 
och ur annat i biblioteket befintligt tryck.

Som vetenskapligt råd vid valet av konstlitteratur har dr Axel 
Sjöblom biträtt. Biblioteket har dessutom haft förm ånen av 
oavlönad m edverkan av fröken Ingrid Amun dson, fru Karin Heijken- 
skjöld och fröken Ulla Karlström.

U r k lip p s s a m liiig e n .

Urklippssamlingen (Edlund) har under året fått m ottaga fri- 
exemplar av Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen Stockholms 
Dagblad, Svenska Dagbladet, Social-Demokraten, Aftonbladet, Nya 
Dagligt Allehanda, Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning, Syd

4
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svenska Dagbladet Snällposten, Fönstret, Tidningen Idun, Studie
kam raten och Bonniers Månadstidning. Insam landet av urklipp 
ur dessa har fortgått under m edverkan av de ovannäm nda i biblio
teket arbetande damerna.

Avdelningen för Konsthantverk.

(Avdelningsföreståndare: t. f. intendenten Stavenow, extra befatt
ningshavare : Hernmarck).

Tillökningen under året utgör 214 föremål, av vilka 112 förvär
vats genom köp samt 102 erhållits som gåva.

Vid 1930 
års slut

Tillväxt
1931

I
Summa

Keramiska föremål ................................... 8 551 177 8 628
Glas........................... .................................... I 1 201 3 1 204 !

! Em alj............................................................ 783 i — 7821
Guld och silver ........................................ 779 2 781
Ur ................................................................. 404 3 407

; Oädla metaller ............................................ 2 010 15 2 025
! Möbler, träföremål .................................... 1 097 1 1 097 1 i
Elfenben........................................................ ! 350 ! — 350 !
Sten ............................................................ 374 2 376
Textilkonst ................................................ 1 349 108 1 457

| Diverse ........................................................ 759 ; 3 762 |
Summa 17 657

i
214 1 17 869

A . G å vo r .

Jan. dl. Av direktör C. U. Palm:
Tallrik av flintporslin. Staffordshire, England. 1750-— 
1770.
Tallrik av flintporslin, Turners fabrik, Lane End, Eng
land. 1700-talets senare del.
Tallrik av porslin. Frankenthal, 1700-talets senare del. 

Febr. 27. Av Föreningen för inköp av fransk och svensk konst:
Bonad av färgad sammet. Komp. och utförd av Rudolf 
Gowenius.

Maj 28. Av bankir Gunnar Kassman:
Tennfat, utfört av Nicolaus Horchaim er i Nürnberg, 1567.

1 Ett nummer avföres ur samlingarna.
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Av direktör C. U. Palm:
Mugg av ostindiskt porslin, Kina. 1700-talets senare del.

Juli 28. Av herr S. Warelius:
Flisa av fajans, Florens, 1500-talet.
Av amanuens Anders Billow:
En samling bokomslag, tecknade av Akke Kumlien. 

Aug. 31. Av fru E. Fick:
Näsduk av linne med broderier. F rankrike, 1700-talets 
senare del.
Av godsägare C. Widlund, Tranjärdstorp:
2 handdukar och 2 servietter av linnedam ast, kom po
nerade och utförda av givaren.

Sept. 30. Av generalkonsul C. A. E. Silfwerhjelm:
En samling (64 st.) föremål, större delen skärvor av ke
ram ik, funna vid grävningar i Fustat (gamla Kairo).
Av framlidna fröken Amalia Ädelgren i testamente:
2 st. bordsstudsare av förgylld brons. 1800-talets första 
fjärdedel.
2 appliquer, 6 ljusstakar, 1800-talet.
2 ljusstakar av silver, utförda av E. A. Zethelius, Stock
holm 1832.
Ett ställ för bläckhorn och sanddosa av försilvrad kop
par, 1800-talets början.
En ljuskrona av brons iam pel-form . 1800-talets början. 
Av direktör C. U. Palm:
Etui och plånbok av röd m aroquin, F rankrike, 1700- 
talets mitt.
Av direktör Ivan Traugott:
Figurin av porslin, »Vintern», modellerad av J. F. Eber- 
lein, Meissen 1740— 1750.
Grupp av porslin, »Morgontoiletten», m odellerad av J. J. 
Kändler efter en tavla av J. B. Chardin. Meissen, omkr. 
1760.
Av Föreningen Nätionalmusei Vänner med bidrag av pro
fessorskan Calla Curman:
Jättepokal av silver. Av Hannss Reiff, Nürnberg, 1600- 
talets början. Har tillhört den samling gåvor, som av



36

drottning Kristina överlämnades till tsar Alexei Michailo- 
witch 1647.

Okt. 30. Ay Föreningen Nationalmusei Vänner:
Ask med lock ay porslin, Kina, Chia Ching (1522— 1566). 
Vas ay porslin, Kina, Ming-dynastien omkr. 1500, Hung 
Chih?
Tallrik ay porslin, Kina. W an Li (1573— 1620). 
Föregående 3 nr. inköpta på C. T. Loo’s utställning. 
Ay fröknarna Tilly och Clara Nordström:
Kopp med fat ay fajans. Tyskland, 1700-talets mitt. 

Nov. 30. Av fru Brita Hedenfält Blomqvist:
Knypplad spets från Mockfjärd, Dalarna. 1800-talets 
mitt.
Enl. näm ndprotokoll d. 31. 1. 1930. Omtalad i före
gående års berättelse men först i år mottagen.
Av ingeniör C. R. Lamm:
En samling glasfragment (omkr. 4 000 st.) från Syrien 
och Egypten, 700—1300-talet, funna i Fustat (gamla 
Kairo) och inventarieförda under nr 211/1931 jäm te m on
ter för uppsättning ay densamma.

B. Inköp.
Jan . 31. Herdegrupp ay porslin. Höchst, omkr. 1765.
Febr. 27. Jämlikt Kungl. Brev d. 13 jan. 1931.

Broderi i guld på svart siden. Komp. av Sofia W idén, 
utförd ay a.-b. Licium.

Mars 30. Sekretär, sign. G. Dester. Frankrike, omkr. 1780.
Pendyl samt ett par kandelabrar av brons och m arm or. 
F rankrike, omkr. 1780.
En samling (97 st.) knypplade, s. k. Tosterupspetsar. 

Maj 28. Fat av porslin med röd och blå dekor under glasyren, 
Kina 1723—1735.
Senapsburk ay silver, sign. Odiot. Frankrike. 1810— 
1820.

Juli 28. Skål av fajans, Sultanabad. Persien. 1300-talet.
Kuddvar av linne med vitbroderi. Sverige. 1700-talets 
början.



Aug. 31. Mössa av vitt linne med vitbroderi. Frankrike? 1600- 
talets första hälft.

Sept. 30. Vattenkärl av porslin med peacli-bloom-glasyr. Kina, 
1662— 1722.

Dec. 26. Glaspokal med graverad dekor. Kungsholms glasbruk, 
omkr. 1700.
Kruka av lergods med blå glasyr. Kina, Tang-dynastien 
(618—907). •
Jämlikt Kungl. Brev d. 6 nov. 1931.
A tjeckoslovakiska utställningen i Liljevalchs Konsthall: 
Spetsduk, sydd, utförd å statliga fack skolan för konst
industri i Tjeckoslovakien.

Depositioner i Avdelningen för Konsthantverk.

April 30. Av Kungl. Husgerådskammaren:
Matta med palm ettmönster, Persien.
Broderi i guld på blå sammet, Kina?

Maj 28. Av direktör C. U. Palm:
Portfölj i röd m aroquin. Sannolikt av Deröme le Jeune. 
Skrin i Haupts art. 1700-talets slut.
Bordsprydnad av buxbom i form av en putto med del
fin. Omkr. 1700.

Sept. 30. Av direktör C. U. Palm:
Guldur, Sverige. 1700-talets mitt.
Guldur, 3 st. England. 1700-talets mitt.
Svampdosor, 7 st. Sverige. 1700-talets mitt. 
Svampdosa, Sverige. Gustaviansk.
Solfjäder, Frankrike, 1700-talets mitt.
Nåletui av guld, F rankrike. Louis XVI.
Ett par kandelabrar. F rankrike. Louis XVI.

Återlämiiiiig ar.

Jan. 31. Till direktör C. U. Palm :
Spegel med förgylld ram, rokoko.
Urnor, ett par av grön agat. (Dep. 1930).
Två kvinnofigurer, brons, 1600-talet.
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Febr. 27.

Maj 28.

Sept. 30.

Nov. 30.

Brûle-parfum, kinalack i guldbronsinfattning (Dep. 1927). 
T yå Yaxreliefer aY Clodion (Dep. 1927).
En pendyl och två kandelabrar, Louis XVI (Dep. 1925). 
Ett par stolar, Louis XVI (Dep. 1929).
Sekretär a y Lars Quarnberg (Dep. 1923).
M iniatyrkopp med fat. Sèvres (Dep. 1923).
2 appliquer med porslinsblom mor (Dep. 1927). 
Chiffonier av G. Dester (Dep. 1929).
2 kandelabrar med kvinnofigurer, Louis XVI (Dep. 1923.) 
Bordspendyl, Louis XVI (Dep. 1930).
2 urnor (Dep. 1930).
Till fru Anna Benedicks’ arvingar:
Fat av mezzomaj olika, Italien, 1400-talet.
Fat med hög kant, spansk-moriskt.
Tallrik i blått och vitt, Faenza, 1500-talet.
Vas med två tritoner, Sign. Gubhio.
Fat med lustreglasyr. Gubbio.
Fat med kardinal vapen, Nord-ltalien.
Fat med porträttframställning.
Tallrik med figurer i m ånlandskap.
Madonna i svart träram . Relief.
Till Kungl. Husgerådskammaren:
Matta med palmettmönster, Persien (Dep. 193l).
Broderi i guld på blå sammet. Kina? (Dep. 1931). 
Till direktör Ivan Traugott:
»Vintern», porslinsfigurin, Meissen.
Till ingenjör Herman Karsten:
Fingerring av guld. 1500-talet (Dep. 1925).

Verksamheten inom avdelningen.

Under det gångna året har som tidigare näm nts värmelednings- 
arbetena i Nationalmuseum helt avslutats, och avdelningen för 
konsthantverk liar åter fått sin ordinarie uppställning. Samtidigt 
därm ed ha naturligtvis en del omflyttningar blivit gjorda, för 
vilka längre fram kommer att redogöras, varför arbetet under året 
fram för allt ägnats åt en inre konsolidering av avdelningen och 
m indre åt utställningsverksainhet.

I stort sett har det gångna året också varit lyckosamt för avdel
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ningen, vilken såväl genom inköp som gåvor tillförts betydande 
nyförvärv. Främ st bland inköpen m ärkes en fransk sekretär från 
om kring 1780, signerad av G. Dester, samt ett garnityr omfattande 
pendyl och kandelabrar av brons och m arm or från samma tid. 
Bland gåvorna m ärkes fram för allt en jättepokal av förgyllt sil
ver, utförd i Nürnberg vid 1600-talets början av m ästaren Hannss 
Beilf. För Sverige har den stort intresse, emedan den under 1600- 
talets början varit uppställd på Stockholms slott samt tillhört den 
samling gåvor, som Drottning Kristina genom en am bassad år 1647 
överlämnade till tsar Alexei Michailowitch. Den överlämnades av 
Föreningen Nationalmusei Vänner, som förvärvat densam m a för 
de lotterimedel, som av Eders Kungl. Maj:t ställts till förfogande för 
ändamålet, samt med bidrag av professorskan Calla Cunnan. Bland 
övriga gåvor m ärkas från Föreningen Nationalmusei Vänner tre 
porslinspjäser med polykrom dekor från Ming-dynastien, som hit
tills varit mycket svagt representerad i våra samlingar, samt från 
dir. Ivan Traugott värdefulla tillskott till samlingen av meissen- 
porslin.

F rån  samlingarna ha avsöndrats N.M. 4 l/l895  samt jäm likt dep.- 
skriv. av den 4 dec. 1981, N.M. 124/1980.

N y ordningar.
Sedan de lokaler, som pläga inrym m a keramik-, metall-, glas- 

sam t de asiatiska samlingarna på nyåret 1931 blivit färdiga för in
flyttning, ägde densamma rum , och uppställdes samlingarna i stort 
sett som tidigare. Genom att inga medel funnos till förnyelse av 
det gamla ineffektiva och ur estetisk synpunkt föga tilltalande 
m onterbeståndet, var jag tyvärr icke i tillfälle att giva samlingarna 
en så tilltalande uppställning som varit önskvärd. Särskilt den 
asiatiska avdelningen har dock i samband med inflyttningen om
ändrats ganska betydligt, framför allt därigenom att det utrymme, 
som tidigare ägnats åt det kinesiska och japanska konsthantverket, 
betydligt förminskats och en stark gallring av det gamla beståndet 
ägt rum , vilket enbart varit till fördel. Den främ re asiatiska sam 
lingen har delvis om ordnats, och där har under året uppställts den 
redan i föregående årsredogörelse om näm nda, av ingenjör C. R. 
Lamm skänkta samlingen av glasfragment (omkr. 4 000 st.) från 
Syrien och Egypten, 700—1300-talet, funna i Fustat (gamla Kairo).
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Samlingen hade inköpts av amanuensen iil. lic. C. J. Lamm, som 
även ledde m onteringsarbetet i den likaledes av donator skänkta 
m ontern, som utförts på Föreningens för Svensk Hemslöjd verk
städer. Det mödosamma arbetet med monteringen av de 4 000 
glasfragmenten utfördes på ett förtjänstfullt sätt av avdelningens 
vaktm ästare, E rik J ohansson .

I det rum  i nordvästra hörnet, som tidigare inrym de den m o
derna avdelningen (Bobergsrummet) bar beretts plats för avdelnin
gens utan jämförelse förnämsta föremål, Fredrik II:s bordshim m el, 
som under år 1929 undergått en välbehövlig renovering under frö
ken Agnes Brantings direkta ledning. Här har dessutom uppställts 
en samling renässansm öbler, som genom gamla renässansrum m ets 
aptering till kansli i flera år varit hemlösa, en samling textilier 
sam t medeltidsföremål från Björkmanska samlingen. Genom den 
företagna omordningen, som skedde under min direkta ledning, 
bar rum m et fått en synnerligen m onum ental verkan, vilken om 
kvällarna ytterligare förhöjes genom en strålkastare, som då bely
ser bordshimlen. Intill denna sal bar ordnats en m indre uppställ
ning av textilier och bokband.

De båda intill asiatiska avdelningen befintliga m agasinen hava i 
sam band med inflyttningen helt nyordnats, varvid särskilt det 
norra magasinet, som under värmeledningsarbetena fått helt ny in
redning genom entresolering i tre våningar, visat sig synnerligen 
praktiskt och effektivt.

Inom möbelavdelningen ha endast smärre nyordningar ägt rum 
i den gustavianska salen.

Samlingarnas vård ocli katalogiseringsarbeten.

Det nya värmeledningssystemet med den torra luften bar visat 
sig ha en ödesdiger inverkan på fanerade och med in tarsia för
sedda möbler. De värst åtgångna m öblerna ha under året behand
lats av snickarm ästare Adolf L iljesten , som verkställt sitt upp
drag på ett omsorgsfullt och försiktigt sätt. Följande m öbler ha 
under året behandlats: C. XV 322, C. XV 1307, G. XV 1783, 1784, 
C. XV 1859, C. XV 1944, C. XV 2193, N.M. 67/1887, N.M. 2/l909, 
N.M. 98/1919, N.M. 124/1928.

Smärre restaureringsarbeten å keram ik ha under året som van
ligt verkställts av fröken Gerda B ohman.
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Den M artinska samlingen av keram ikskärvor från Fustat har 
genomgåtts av am anuensen C. J. L amm, som sorterat samlingen 
och plockat ut bitar som passa ihop. Efter medgivande från riks
antikvarien har konservator G. O lsson på Statens Historiska Mu
seum med framgång tagit hand om dessa hopsättbara skärvor.

I kampen mot de allt oftare uppträdande förfalskningarna har 
avdelningen under året erhållit ett effektivt vapen, nämligen en 
analyslam pa med ultraviolett ljus från Quarzlampen-Gesellscliaft 
m. b. H. Hanau. Denna lam pa är utomordentligt lämplig för un
dersökning av keram ik och glas, och har vid alla undersökningar 
som under året företagits synnerligen intressanta resultat erhållits.

Innan keramik- och glassamlingarna ställdes ut eller ordnades 
in i magasinen skedde en grundlig och välbehövlig rengöring. De 
keram iska föremålen diskades i ljum t vatten ocli glasen i destil
lerat vatten. För att i någon m ån hindra glassjukan att alltför 
svårt härja bland det svenska glaset har natronkalk anskaffats och 
placerats i m ontrerna.

Arbetet med samlingarnas lappkatalogisering har fortsatt efter 
det system, som påbörjades år 1929. Som vanligt har avdelningen 
härvid haft förmånen åtnjuta oavlönad arbetskraft. Så har greve 
H ans W achtmeister  lappkatalogiserat allt vapenporslin, friherre 
T hure Gabriel Rudbeck och fröken Marianne W ästfelt  euro
peiskt porslin och fajans. Följande grupper ha under året genom
gåtts: europeiskt porslin, tysk fajans och tyskt stengods, engelskt 
flintporslin, schweizisk och österrikisk fajans, holländsk och fransk 
fajans och italiensk majolika.

Under åren 1929—30 har museets textilsamling ordnats och ka
talogiserats av fil. kand. fröken A gnes Ge ijer . Under år 1931 var 
det spetssamlingarnas tur att bearbetas. Detta arbete har utförts 
utan någon som helst kostnad för museet av professorskan fil. lic. 
V ictoria A. W. P ersson-Mirea . Hon har även på eget initiativ 
och ansvar författat en katalog över spetssamlingen, vilken nu före
ligger i korrektur.

Behovet av en vägledning över avdelningen har länge varit syn
nerligen kännbart men har, på grund av de senaste årens omflytt
ningar och genom att en stor del av beståndet varit magasinerat, 
u tarbetandet av en sådan varit omöjliggjort. Under det nu gångna 
året har emellertid arbetet med denna vägledning pågått, och är



42

det m in förhoppning att densamma skall föreligga till instundande 
somm ar.

Genom avdelningens försorg och ur dess förråd har under året 
Alingsås’ m useum  erhållit en representativ samling keram ik, fram 
för allt svenska fajanser, belysande hela stilutvecklingen under 
1700-talet.

E tt llertal dem onstrationer hava hållits inom  avdelningen, hl. a. 
för deltagarna i Riksförbundets för Bildande Konst m useikurs och 
för Svenska Boktryckareföreningen, och avdelningens föreståndare 
har dessutom vid flera tillfällen hållit föredrag såväl i London som 
Stockholm samt också dem onstrerat de konstindustrifilm er, som 
finnas i museets filmarkiv.

Expeditionen samt mottagning av besökande som önska sak
kunnigt råd för sina inköp, expertiser m. m. tilltager m ärkbart år 
från år. Mycken tid går därigenom förlorad från det egentliga 
m useiarbetet, och vetenskaplig bearbetning av sam lingarna hinnes 
med i mycket ringa utsträckning. Detta beror också till stor del 
på att avdelningen endast har en tjänstem an med hel tjänstgöring. 
Am anuensen kan på grund av de små anslag, som finnas till för
fogande för avlöning, endast tjänstgöra tre dagar i veckan.

Stavenow  har lett arbetet inom avdelningen och även skött de 
löpande göromålen med undantag av inventariet, som förts av 
H ernmarck. Denne har under årets fyra första m ånader som t. f. 
intendent om händerhaft ovan omtalade omflyttningar inom avdel
ningen samt dessutom speciellt varit sysselsatt med etikettering och 
vägledningen. Han har i jun i månad på egen bekostnad företagit 
en studieresa till Tyskland och Österrike.

Verksamheten utom avdelningen.

Som i årsredogörelsen för 1930 redan omtalades hade Stavenow  
av Eders Kungl. Maj:t förordnats till kom missarie för den Svenska 
Konstindustriutställningen i London 1931. Jäm lik t Kungl. Brev 
av den 30 dec. 1930 hade han erhållit tjänstledighet med bibe
hållen lön till och med den 30 april 1931. Till denna utställning 
hade avdelningen för konsthantverk jäm likt Kungl. Brev av den 
30 jan. 1931 utlånat ett flertal av museets dyrbaraste och mest re
presentativa alster av m odernt svenskt konsthantverk, vilka i hög 
grad bidrogo till att höja kvaliteten på utställningen och därmed
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också till den stora framgång, som den svenska konstindustrin, 
konsthantverket och hemslöjden hade i London.

Under sommaren och hösten har Stavenow  deltagit i kommitté
arbetet för omorganisation av Svenska Slöjdföreningen samt även 
invalts i densammas styrelse och arbetsutskott. Därigenom uppe
hälles alltjämt det intim a samarbete, som bör råda och alltid exi
sterat mellan avdelningen och näm nda förening.

Såväl Stavenow  som H ernmarck ha under oktober och novem
ber deltagit i arbetet vid ordnandet av den utställning av japansk 
konst, som på initiativ av Svensk-Japanska Sällskapet i Stockholm 
hölls i Konstnärshuset 8—22 november 1931. Såväl vid utarbe
tandet av katalogen som vid m onteringen av utställningen del- 
togo de verksamt. Under utställningen, som blev en stor fram 
gång, hölls av H ernmarck tio demonstrationer.

A v d e ln in g e n  fö r  s lo t t s s a m lin g a r  o c li d e p o 
s it io n e r .

Avdelningsföreståndare: intendent Strömbom.
Amanuenser: friherre Uggla och fil. lic. Antonsson.
Extra befattningshavare: fil. lic. Lamm.
Skrivbiträde: frk. Fischer.

I. Slottssamlingarna.

I och för slottssamlingarnas vetenskapliga bearbetning har under 
året företagits en större jäm förande undersökning av svenskt por
trättm aterial, varvid även gravyrsamlingen på Kungliga Biblioteket 
och Svenska Porträttarkivets fotografiska porträttbestånd blivit 
genomgångna. Arbetet har utförts av Strömbom och Uggla. Ström
bom har under året åtnjutit av Eders Kungl. Maj:t nådigt beviljad 
tjänstledighet under två m ånader. Han har därunder lett och delvis 
utfört den slutliga bearbetningen av Svenska Porträttarkivets sam 
lingar, vilka väntas kom ma att tillflyta Nationalmuseum  under 1932.

Den på Gripsholm föregående år installerade elektriska värm e
ledningen har hittills fungerat till belåtenhet. Den relativt kon
stanta tem peratur och fuktighetshalt, som num era tack vare den



sam m a kunnat hållas, torde komma att för samlingens fram tida 
bevarande bli av avgörande betydelse.

I början av juli öppnades på Gripsholm i ett av vindsvåningens 
gästrum  en tillfällig utställning av de senare årens nyförvärv, en 
anordning, som i hög grad vann allmänhetens intresse. Under 
höstens lopp ha enstaka omhängningar företagits inom samlingen. 
Särskilt ha en del gallringar, som gjorts i av m ålningar överfyllda 
rum , visat sig gagneliga för det konstnärliga helhetsintrycket.

Även under 1931 ha omfattande konserveringsarbeten utförts 
inom slottssamlingarna. Som av redogörelsen sid. 88 och följande 
fram går, ha dessa huvudsakligen kommit Drottningliolmssamlingen 
till godo. — Fotograferingen av de konserverade tavlorna har fort
gått efter plan. Därigenom har det fotografiska arkivet över slotts
sam lingarna ökats med 239 plåtar, som tagits av hovfotograf Ask
berg, därav 176 efter Gripsholms-, de övriga 63 efter Drottning- 
holm sporträtten. Arbetet har i likhet med föregående år bekostats 
av förevisningsmedel från Gripsholm.

Nationalmusei officiella svenska vägledning genom Gripsholms 
slott har utgivits i ny upplaga, och därtill har museet för första 
gången låtit trycka densamma i fransk översättning. Museets 
officiella brevkortsserie med bilder från Gripsholm har under året 
ökats med 11 num mer, i likhet med föregående utförda i koppar- 
djuptryck. Avdelningen har vidare i likhet med föregående ar 
utgivit en gratis tillhandahållen broschyr rörande Drottningholm 
och Gripsholm, avsedd för turisttrafiken och redigerad av Uggla. 
Tryckningskostnaderna ha täckts av inkom ster från i broschyren 
intagna annonser.

Amanuensen Uggla, som fortfarande varit bosatt på Gripsholm, 
har uteslutande handhaft arbeten rörande vården och bearbetningen 
av slottssamlingarna. Han har på Gripsholm utövat den dagliga 
tillsynen över därvarande samling samt har, utom tillfälliga vis
ningar av denna för korporationer etc., under juli och augusti 
hållit fyra serier föredrag med demonstration, allt avgiftsfritt. På 
avdelningens expedition i Nationalmuseum har han i allm änhet 
tjänstgjort varje tisdag och fredag.

(På uppdrag av ståthållaräm betet liar under somm aren fru Signe 
Bodorff varit anställd på Gripsholms slott som flerspråkig guide
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och i denna egenskap kostnadsfritt ledsagat utländska turister ge
nom slottet.)

Arbetet med slottssamlingarnas nya huvudinventarium  har fort
satts, i den mån skötseln av avdelningens löpande göromål det 
medgivit. Nya beskrivningar ha utarbetats över ett hundratal av 
Drottningholmssamlingens föremål. Strömbom och fru M. Trä- 
gärdh-Åberg ha fortsatt att i arkiven göra forskningar särskilt rö
rande samlingarnas proveniens. Strömbom har genomgått vissa 
serier i Kungl. Kammarkollegii arkiv. F ru  Trägårdh-Aberg har i 
Riks- och Kam m ararkiven system atiskt genomgått dels kungl. rä 
kenskaper 1524— 1718 och Räntekam m arböckerna tor tiden 1524

1612, dels också vissa 1600-talsserier i Slottsarkivet.
Inom slottssam lingarna ha tack vare enskilda gåvor ett referens

bibliotek börjat uppläggas. Detta har nu fördelats på två serier 
kallade Slottssamlingarnas bibliotek och Gripsholmsbiblioteket, det 
senare avsett att i en fram tid stationeras på detta slott.

Ö verfö rin g a r .

Från Nationalmusei inventarium till Gripsholmsinventariet:

N. M. 598. de Vos, Corn . : Ryttarporträtt av konung Sigismund III. 
» 2241. L indegren , A malia: Porträtt av prof. Anders Fryxell.

G åvor till G ripsholm ssam lingen .
Från H. M. Konungen:

P ropheter , O t t o : Storhertig Fredrik  I av Baden, Drottning Victo
rias fader. Oljemålning.
F rån  Fröken Amalia Ädelgren, Malmö, enl. testamente:

B jörck, Jac.?: Gustaf Adolf Reuterholm.
P asch, U lrica: » » *

» » Christian Reuterholm.
» » Maria Gyllenstierna g. m. föreg.

Martin , E.: Maria Gyllenstierna g. m. föreg. (ss. sibylla).
A renius , O.: Hedvig Nilsdotter Reuterholm g. Tilas.
P asch, L. d . ä .: Okänd kvinnlig medlem av Reuterholmska fa

miljen.
S cheffel , J. H.: Nils Jakob Reuterholm (?).



Inköp till G ripsholm ssam lingen .
O känd italiensk  mästare: Porträtt av prinsessan Sofia Albertina

på äldre dagar. Oljemålning.
X avery , F .: Gustav III. Medaljong i biscuit (Petersburg 1777). 
L indhberg , P.: Antikvarien N. H. Sjöborg. Pastell.

* » Fredrika Christina Sparrsköld g. m. föreg. Pastell.

IL Depositioner och upi>lysningsverksamliet.
A. Depositioner.

Det gångna årets arbete inom denna del av avdelningen har i 
hög grad präglats av behovet att konsolidera dess verksam het. 
Jag anser mig också böra fram hålla att avdelningens planmässiga 
sam arbete med Riksförbundet för bildande konst under året varit 
till stort gagn både i detta avseende och för verksamhetens utveck
ling i det hela.

Beträffande arbetet med deponering av konstverk i museer, äm 
betsverk och institutioner bör näm nas, att den under år 1930 
påbörjade granskningen av samtliga utlåningshandlingar och där
med sam m anhängande värderevision av deponerade konstföremål 
slutförts. Det under föregående år upplagda kontrollregistret över 
försäkringar har visat sig ytterst användbart och tidsbesparande. 
Enligt museets stadgar skola deponerade föremål försäkras såväl 
mot brand- som mot inbrottsrisk. Då särskilt den senare arten 
av försäkring i vissa fall visat sig vara särdeles betungande för 
depositionsmottagaren, samt då inom statens olika verk en allm än 
strävan gjort sig gällande att så mycket som möjligt inskränka 
assuransen av statens egendom, har i samråd med vissa m yndig
heter en principiell utredning beträffande dessa försäkringar på
börjats av avdelningen, och jag hoppas, att resultatet härav skall 
kunna föreligga under loppet av innevarande år. (Amanuens Lamm.)

Några mera omfattande nya depositioner ha ej gjorts under årets 
lopp. F rån  Örebro läns museum har återgått större delen av den 
där under olika repriser deponerade målningssamlingen, av vilken 
några tavlor befunnit sig i näm nda museum  sedan 1890-talet. I 
ersättning för den återtagna depositionen får Örebro-museet under 
de närm aste 2 åren i tur och ordning disponera över de fyra 
vandringslån, för vilka redogöres på sid. 62 och följande.
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D epositioner.
E n l ig t  n ä m n d p r o t o k o l l  d e n  27 f eb r .  1931:

Hos Leksands Konstsällskap för deposition i Leksands Tingshus: 
N. M. 1535. Ankarcrona, G.: Fordom tim a.

I Biskopshuset Östrabo, Växjö:
N. M. dep. gr. 1/1931. L e r o u x , J. M. eft. P inturicc hio  : »La vierge

»

»

»

»

»

»

»

»

» 2/1931. 
» 3/1931.
» 4/1931.

* 5/1931.

» 6/1931. 

» 7/1931.

ä Fétoile.»
H. G. 1593: Marias och Elisabets möte.
L ecomte, N. eft. Ra f a e l : »Sainte Famille.»
D uchange, G. eft. J ouvenet , J.: Jesus ren

sar templet.
Audran , J. eft. J ouvenet , J.: Det stora 

fiskafånget.
D uchange, G. eft. J ouvenet , J.: Magdalena 

vid Jesu fotter.
D esplaces, L. eft. J ouvenet , J.: Jesus

botar sjuka.

E n l i g t  n ä m n d p r o t o k o l l  d e n  31 m a r s  1931:
I Länsresidenset, Härnösand:

N. M. 1527. F ahlcrantz , Ax.: Landskap i månsken.

E n l i g t  n ä m n d p r o t o k o l l  den 30 a p r i l  1931:

I Utrikesministerliotellet, Stockholm:
N. M. 875. Bourdon , S.?: Laban återfordrar sina gudabilder av 

de flyende döttrarna.

I Konungens Högsta Domstol:
N. M. 311. van d . B en t , J.: Landskap med byggnader och figurer. 

» 484. nu Jardin , K.: Landskap med figurer.

Hos K. Arméförvaltningens Sjukvårdsstyrelse:
N. M. 529. Mommers, H .: L a n d sk a p  m ed figurer.

E n l i g t  n ä m n d p r o t o k o l l  d e n  28 ma j  1931:
I Utrikesministerliotellet, Stockholm:

Bih. 50. O känd fra nsk  1700-talsm ästare: Porträtt av Abbé
Tailleson.
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E n l i g t  n ä m n d p r o t o k o l l  d e n  28 j u l i  1931:

I Alingsås Museum, Alingsås:

Figur, Ho tei. Fam ille rose. 
Figur, Kuan Yin. Famille rose. 
Tallrik. Famille rose.

B. S. 1871.
N. M. Kss. 66/1904.
G. XV . Kss 781.
B. s . 1116.
C. XV . till. 182.
N. M. Kss. 48/1911.

» » 46/1911.
B. s. 1150.
Förr. 6/10.1911.
B. s. 984.

» 982.
C. XV. Kss. 302.

» » 1055.
B s. 374.
C. XV .Ivss 1088.

» » 1154.
B. s. 769.
N. M. Kss. X. 23.

» » 22/1930.
» » 31/1930.
» » 182/1902.
» » 2322/1885.
» » 724/1885.
» » X. 24.

B. s. 124.
» 136.
>> 90.

N. M. Kss. 186/1907.
C. XV. Kss 977.

» » 977.
N. M. Kss. 199/1927.
C. XV . Kss 1668.
N. M. » 77/1902.
C. XV » 1433.
B. s . 908.

Underglasyrblått.

med guld.

Imari.
» »
» »

Apostelkrus. Kreussen.
Vas. W esterw ald.
Kanna. »
»Vögleinkrug.»
Vas. Delft.
Ask med lock. Wedgewood.
Tallrik. Meissen.

» »
Krus. Rörstrand.
Fat. »
Korg, genombruten. Rörstrand.
Ask. F rukt på ett blad. Rörstrand. 
Tallrik. Starkeldsfärger. Rörstrand.

» Genombruten kant. Marieberg.
» » » »
» Blommor, polykrom. »

Fat. » » t »
Terrin. Tryckt dekor. »
Glaspokal, graverad. Hoppande häst.

» » . Monogram, inskription.
V as. Kanton-emalj.
Vas, trattformig. Underglasyrblått.
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B. S,
N. M. Kss.

» »
* »
» »

E n l i g t

Grh. 1371.
» 1890.

E n l i g t

Grh. 836.
N. M. 499.

» 112.
» 1135.

Bih. 186.
» 187.
>> 188.
» 189.
» 190.
» 219.
» 220.
» 221.

1519. Ask ined lock. Fam ille rose.
1210/1895. F ickur med foder av silver. Rokoko. 
1127/1895. » » emaljerat foder. Empire.

220/1895. Dosa, emaljarbete med blomstermålning. 
4 l/l895 . » » » figurer.

I Kalmar Museum, Kalmar:

I Västerås Konstförening, Västerås:

Sefvenbom, J.: Drottningholms slott.
Lambrecht, J. B.: Köksinteriör.
Nqgari, G.: Porträtt av gammal man. 
Belanger, L.: Berglandskap med vattenfall. 
Gellerstedt, A. T.: Den förfallna bryggan.

» » Vid Oxelösund.
» * F iskartornet i Visby.
» » Dalgång vid Lysekil.
» » Sala kyrka.

Interiör.
Gata i Engadin.
F rån  torget i Berchtesgaden.

Hellqvist, K. G.:
» »

E n l i g t  n ä m n d p r o t o k o l l  de n  30 okt .  1931:

I Malmö Museum, Malmö:

N. M. liandt. 4/1894. L junggren, C. J.: Kronprinsens Husarrege
mentes attack i slaget vid Bornhöft.

I Statens Hist. Museum, Stockholm:

Gipsinv. 483. Pirseus-lejonet.

I Överståthållarepalatset, Stockholm:

B. S. 2094. Kruka med lock. Underglasyrblått. Kina,
1700-talet.

5
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G. XV. Kss. 1735.

» » 1731.

1732.

C. XV till. 274.

282.

N. M. Kss. 202/1919.

B. S. 2262.
» 2263.
» 912.

» 913.

C. XV. Kss. 666.

» » 667.

* » 622.
» » 623.
» » 624.

N. M. skulpt. 422.
» » 423.

Kruka med lock. Underglasyrblått. Kina, 
1700-talet.

Kruka med lock. Dekor i guld och färger. 
Imari, 1700-talet.

Kruka med lock. Dekor i guld och färger. 
Imari, 1700-talet.

Kruka med lock. Blått och guld, s. k. bleu 
soufflé.

Kruka med lock. Blått och guld, s. k. bleu 
soufflé.

Bål med lock, dekor i guld och färger. 
Imari, 1700-talet.

Vas. Famille rose. Kina, 1700-talet.
» » » » » 

Blomkruka. Underglasyrblått och famille 
rose.

Blomkruka. Underglasyrblått och famille 
rose.

Terrin med lock. Underglasyrblått och
famille rose.

Terrin med lock. Underglasyrblått och 
famille rose.

Figur. Famille rose. Kina, 1700-talet.
» » » » »
» Sittande Kuan Yin. Fam ille rose.

Urna av porfyr.
» » »

N. M. 574. 
» 263.

I Justitieombudsmannens Expedition:

P otter, P., kopia eller: Landskap med kor.
D ietrich , C. W. E.: Utsikt över Dresden.

E n l i g t  n ä m n d p r o t o k o l l  d e n  30 n o v .  1931:

I Kiruna Folkbibliotek, Kiruna:

N. M. Dep. bild 1 /1931. v. Gogh, V.: Vindbryggan.
» » » 2/1931. » » » Iris.
» » » 3/l931. » » » Blommande kastanj ekvist.
» » » 4/1931. » » » Skördefält med cypresser.
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I Livrustkammaren, Stockholm:

N. M. Kss. 1387/1885.
» » 1389/1885.
» » 1390/1885.
» » 1391/1885.
» » 1393/1885.

Sabel med balja. Turkisk. 
Dolk. Spansk.

» Persisk.
» M arockansk.
»

E n lig t  n ä m n d p r o to k o l l  d e n  21 dec . 1931:

N.M . 1298. 
» 2220 . 

C. XV. 319. 
N. M. 577.

I Länsresidenset, Umeå:

Arborelius, O.: Skärgårdslandskap vid storm.
Hagborg, A.: Fiskare från Normandie.
W iström, E. A.: N orrländskt landskap.
P ynacker, A.: Bergigt landskap med vattenfall.

T illfä llig a  u tlå n in g a r .

F ö r  u t s t ä l ln in g :  till konstnären F. Kärfve för utställning i 
Malmö Rådhus: 1 st. oljemålning; till Konstmuseet, Göteborg: 18 
st. handteckningar, 28 st. gravyrer, 1 st. pastell, 1 st. kopparplåt, 
G st. reproduktioner av G. Isander; till Kunstindustrim useet i Kö
penham n för utställning av danska 1700-talsfajanser: 2 st. föremål; 
till Sv. Allm. Konstförening för utställning i Konstakademien: 18 
st. oljemålningar, 153 st. akvareller, 20 st. etsningar, 3 st. akva- 
rellerade konturetsningar, 25 st. gravyrer, 11 st. teckningar av E. 
M artin; till Föreningen Fransk  Konst för utställning i Kunstner- 
nes Hus i Oslo och i Den Frie Udstilling i Köpenhamn: 12 st. 
oljemålningar, 1 st. akvarell; till Liljevalchs Konsthall: 52 st. teck
ningar av G. Ankarcrona; till Direktion der Bayer. Staatsgemälde
sammlungen, München, för utställning i Staatl. Gemäldegalerie, 
Augsburg, och i Neue Pinakothek, München: 3 st. teckningar av
H. Burgkm air; till Hildegard Thorells släktingar för m innesutställ
ning i Konstakademien: 11 st. oljemålningar av H. Thorell; till
Kunstsammlungen der freien Stadt Danzig: 1 st. oljemålning av
D. Schulz; till Göteborgs Sjöfartsmuseum för utställning i Kon
gresshallen, Liseberg, med anledning av Ostindiska Kompaniets 
200-årsm inne: 1 st. oljemålning, 1 st. pastell, 2 st. porslinsförem ål; 
till Statens Hist. Museum: 1 st. apulisk krater; Till Kunstfor-
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eningen, Köpenhamn: 1 st. oljemålning av Sigurd Swane; till Sv. 
Allm. Konstförening för grafikutställning i Konstakadem ien: 148 
st. grafiska blad; till Svensk-Japanska Sällskapet: 5 st. träskulp
turer, 3 st. målningar, 10 st. tuschlavyrer; till Istituto di Studi 
Romani, Rom: 8 st. oljemålningar, 30 st. teckningar, 12 st. akva
reller; till The French Exhibition, Royal Academy, London: 3 st. 
oljemålningar, 2 st. akvareller, 14 st. teckningar; till Konstmuseet, 
Göteborg: 4 st. Sandels-teckningar. — F ö r  s tu d ie r :  till Göteborgs 
Stadsbibliotek: 23 st. arkitekturritningar, 19 band skizzböcker av 
Masreliez, 1 st. inbundet gravyrverk; till Landsarkivet, Uppsala: 6 
st. arkitekturritningar; till Röhsska Konstslöjdmuseet, Göteborg: 7 
st. ritningar till silverföremål; till K. Dram. Teatern: 19 st. lito
grafier, 15 st. reproduktioner, 25 häften litografier av Daum ier och 
Gavarni; till Uppsala Universitetsbibliotek: 63 st. teckningar av 
Mazer; till Östergötl. Museum, Linköping: 1 st. rya; till Konst
museet, Göteborg: 2 st. gravyrer; till Nord. Museet: 1 st. skizzbok 
ocli 2 st. teckningar; till Victoria and Albert Museum, London: 1 
st. persisk skål. — Till Malmö Museum fö r r e p r o d u c e r in g  hos 
Malmö Ljustrycksanstalt: 4 st. teckningar av N. Poussin, 4 st. 
akvareller av C. A. Ehrensvärd, 1 st. skizzbok av E. Dahlberg. 
— I s t. f. k o n s tv e r k ,  som  t i l l f ä l l ig t  å te r ta g i t s  för renove
ring och kopiering: till Statsministerns ämbetslokal: B ourgignon: 
Bataljmålning; till Länsstyrelsen, Stockholm: D ahl, M.: Porträtt.

Å ter lä m n a d e  d eposition er.

Från Härnösands Läroverks Museum:
N. M. 1527. F ahlcrantz, Ax .: Landskap i månsken.

Från Linköpings Stads Museum för Skön Konst:
K. lij. 33. B orgh, K.: Tösnö.

» 40. B örje , G.: Porto dTschia.

Från Lunds Univ. Konsthist. Museum, Lund:
N. M. 1422. Martin , E.: Ung dam.

Från Utrikesministerhotellet:
N. M. 1421. Martin , E.: Ebenisterna.

Från Justitieombudsmannens Exp.:
C. XV. 377. D ue , Ch r .: Norskt landskap.
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N. M. 1298.

N. M. 1281. 
» 1257.
» 1310.
» 1104.
» 1269.
» 1546.
» 993.
» 1097.
» 1481.
» 1031.

Förr. 100. 
N. M. 1249. 

» 1375.
» 1130.

Förr. 99. 
C. XV. 126.

N. M. 1352.
» 1530.

. » 1232.
943. 

» 988.

Från Rådhuset, Umeå:

Arborelius , O.: Skärgårdslandskap vid storm.

Från Örebro läns Museum:

R odhe , N. F. M.: Vinterlandskap.
B öe , F. D.: Död räv.
Möller , N. B.: Nödham n vid Lysekil.
Jacobsen , S.: Langesundsfjorden i m ånsken.

» » W estfaliskt vinterlandskap.
L indholm , B. A.: Dyningar, motiv från Kullen.
L indegren , Amalia: Frukosten.
T roili, G. U.: Italiensk bondkvinna.
Andersson , N.: Skogslandskap.
W allander , J. W .: Ulla Vinblad dansar.
Gederberg , J. P . : Utsikt över Melbourne.
W inge , M. E.: Olav Tryggvesson och Sigrid Storråda. 
W ahlberg , H. A. L .: Svenskt insjölandskap.
Raab, C. A.: Räv i vinterlandskap.
Zetterström , W .: Dalfolk.
Kronberg , J.: Gustav Vasa mottager bibelöversätt

ningen.
B loch, K. H.: H erdarnas tillbedjan.
P lageman, K. G.: M ånskenslandskap.
Södermark, O. J.: Grazia.
Cantzler , A. L.: Rom erskt landskap.
L auréus , A.: Savoyardgossar.

F ö rfly ttn in g a r .

Från Gripsliolm till Nationalmuseum :

F ö r  d e p o s it io n :
Grh. 1371. O kä n d : Fredrik  I.

» 1890. Scheffel , J. H.: Kommendanten S. Schützer.
Från Nationalmuseum till Gripsliolm:

E f t e r n y f ö r v ä r v :
Grh. 1990. Münnichhofen , II.?: Okänd dam omkr. 1675. 

» 1992. Eft. W u c hter s: Drottning Kristina.
» 1993. Swartz, D.?: Karl XII.
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Grh. 2005. van D oort , I.: F redrik II av Danm ark med gemål.
» 2008. L undberg , G.: M. A. von Ungern-Sternberg.
» 2009. O kä n d : Drottning Sofia Albertina.
» 2010. X a v er y : Gustav III.

E f te r  ö v e r fö r in g  f rå n  N . M. i n :

Grh. 2004. v. Behn, A.: Karl XII:s födelse.

B. Konstbildningsarbete.

Den konstpedagogiska verksam heten har under året ytterligare 
såväl utvecklats som konsoliderats. Den har till stor del möjlig
gjorts genom extra riksdagsanslag av 8 500 kronor, som för ända
m ålet tilldelades m useet under 1931. Med tanke på den allt mer 
växande föredragsverksamlieten har på m itt uppdrag museets a r
kiv av skioptikonbilder systematiskt genomgåtts och därvid de 
mest kännbara luckorna ifyllts genom nyanskaffning av bildm a
terial. Tack vare utökningen kan arkivet hädanefter vara förelä
sarna till ännu större nytta än förut. Jag måste betona nödvän
digheten av att samlingen även i fortsättningen utbygges med nya 
bilder på konstens olika områden. Min avsikt är, att museets 
ljusbildsm aterial inom en icke alltför avlägsen framtid m åtte kunna 
utbildas till en central låneinstitution i sitt fack; jag är övertygad 
om att detta kom m er att svara mot ett i hela folkbildningsarbetet 
redan synnerligen kännbart behov. Till stor del med tanke på 
detta, har jag låtit en av avdelningens tjänstem än (Lamm) upp
rätta ett noggrant uppställt index, som, när det föreligger i av
slutad form, bör utgivas som en billig, tryckt katalog till före
läsares och i all synnerhet till skolornas tjänst. Redan nu har i 
viss m ån en dylik utidningsverksamhet kunnat taga sin början, i 
det att Antonsson iordningställt 6 serier (på resp. 50 ljusbilder) 
till konsthistoriens huvudepoker intill år 1900.

Vid sidan av museets arkiv av fotografiska reproduktioner, som 
i främ sta rum m et är avsett att stå konstforskningen till tjänst, har 
det befunnits lämpligt att upplägga en allm änt orienterande bild
samling att användas i konstbildningsarbetet. Bildernas antal 
uppgår nu till c:a 1 000. De ha samtliga uppsatts på lämplig 
kartong och försetts med korta, upplysande texter.
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Som ett viktigt hjälpmedel i konstbildningsarbetet vill jag be
teckna filmen »De grafiska konsternas tekniker», som tack vare 
statsunderstöd kunnat under året upptagas av A/B. Irefilm inom 
den till Kungl. Konsthögskolan knutna skolan för grafisk konst. 
Överinseendet av inspelningen har utövats av skolans förestån
dare, konstnären E. Johanson-Thor, som tillsamm ans med Antonsson 
författat filmens texter. Urprem iären ägde rum  den 4 juni på 
biografen Röda Kvarn i Stockholm inför ett stort antal inbjudna. 
Ledningen för biografen liade välvilligt upplåtit lokalen kostnads
fritt för ändamålet.

Liksom under föregående år har avdelningen organiserat skoi- 
visningar dels inom museet, dels på de orter, som besökts av 
sjätte vandringsutställningen. De förra ha uppgått till omkring 
60, varav 45 utfördes — delvis av extra arbetskraft (fil. lic. G. 
Valby) — i sam band med sommarens skolresebesök. De visningar 
av vandringsutställningen, som hållits av avdelningens tjänstemän, 
ha till antalet varit 170. Därtill kom m a om kring 50, som utförts 
av intresserade personer på platsen, framför allt av museiföre- 
ståndare.

Bland de visningar, som ägt rum  inom m useet för folkhögskole- 
elever, studiecirklar etc., böra särskilt näm nas de fyra samtidigt 
arrangerade visningar, som höllos söndagen den 29 november för 
omkring 200 personer tillhörande Uppsala Arbetarinstitut.

N a tio n a lm u se i s jä tte  v a n d r in g su ts tä lln in g .

Museets VI:te vandringsutställning, som redan våren 1929 orga
niserats i form av en minnes utställning över Carl Wilhelmson, har 
tack vare vänligt tillmötesgående från konstnärens efterlämnade 
maka, professorskan Berta W ilhelmson, kunnat fortgå under hela 
året. På de orter, som utställningen härunder besökt, har den 
omfattats med stort och levande intresse. Ett fruktbärande sam
arbete har liksom under föregående år härvid ägt rum  mellan de 
av Nationalmusei tjänstem än, som deltagit i arbetet med denna 
utställning, och de olika m yndigheter, föreningar och privatper
soner, som dessa tjänstem än kom m it i beröring med i sitt arbete. 
Särskilt förtjänar här att näm nas det intresse, som visats utställ
ningen från representanter för de olika orternas tidningsorgan samt



undervisningsanstalter. F rån en av de högre folkskolor, vars elever 
besökt denna vandringsutställning, ha 178 med anledning av dessa 
besök av barnen författade uppsatser överlämnats till National
m useum  för att u r pedagogiska och psykologiska synpunkter be
arbetas av den tjänsteman (Lamm), vilken lett ifrågavarande grupp
besök. Samarbetet med studiecirklar av olika slag, vilket legat 
avdelningens tjänstem än särskilt varm t om hjärtat, har dessvärre 
icke överallt lett till önskat resultat, en omständighet som åtm in
stone i någon m ån kan sättas i sam m anhang med den under året 
rådande ekonomiska depressionen, vilken gjort sig alldeles särskilt 
kännbar i några av de norrländska samhällen, vilka utställningen 
gästat.

Arbetet med denna vandringsutställning har under året omhän- 
derhafts av tjänstem ännen inom avdelningen; vilka där i nedan
stående förteckning över de enskilda utställningarna intet annat 
angivits, har Lamm svarat för deras organisation och hängning 
sam t för de (lesta av de visningar, vilka ägt rum  under de första 
dagarna av deras öppethållande. Andra visningar’ om vilka nedan 
endast i ett par fall uppgifter kunnat lämnas, hava letts av å resp. 
orter bosatta lärare.

Angående föredrag, som, utan att direkt ansluta sig till Wil- 
helm sonutställningen, hållits av museets tjänstem än i de orter, som 
i sam band med denna besökts, hänvisas till sid. 71—76.

Det tekniska arbetet med förpackning och hängning har ombe
sörjts av förste expeditionsvakten E. Sjöberg samt expeditionsvak- 
terna K. R. Lännström och N. Johnson.

Hälsingborg.
7 dec. 1930—25 jan. 1931.

Angående utställningens organisation etc. se föreg. års m edde
landen.

Antal visningar (i dec.): 17 (Antonsson).
Försålda kataloger: 136.
Totala besökarantalet : 1 541.

Kristianstad.
2—18 febr.

Vid utställningens högtidliga öppnande i Kristianstads museum 
hälsade Konstföreningens ordförande, lektor E. Arbman, de när



varande välkomna. Lamm, som organiserat utställningen i sam
arbete med m useiintendenten frih. Eugène Cederström, höll där
efter ett orienterande föredrag över Carl W ilhelmsons liv och 
konst. De talrika skolklasser, som besökte utställningen, kunde, 
på grund av de fonder museiföreningen disponerar samt i dona- 
tionshandlingarna uttalade önskemål, beredas fri entré. Hässleholms 
kom m unala mellanskola anordnade en särskild resa till utställ
ningen.

Antal visningar: 17 (Lamm).
Försålda kataloger: 81.
Totala besökarantalet: 1 201.

Uppsala.
1—12 mars.

Efter att ha visats i Skånes tre största städer, fördes utställ
ningen till Uppsala, där Göteborgs nation hedrade den store väst
kustm ålarens minne genom att ställa sin festsal till förfogande. 
I övrigt utövades värdskapet av Uppsala stad. Förberedelserna 
leddes här av Strömbom. Vid invigningshögtidligheten talade H. 
K. H. Prins Eugen, stadsfullmäktiges ordförande professor U. Quen- 
sel samt jag själv inför en talrik publik. Bland de närvarande 
m ärktes Carl W ilhelmsons efterlevande maka. Musik utfördes, 
varefter Strömbom demonstrerade utställningen. Gruppbesök av
lades under de närm ast följande dagarna av klasser från stadens 
samtliga skolor och seminarier.

Antal visningar: 28 (Lamm).
Försålda kataloger: 662.
Totala besökarantalet (utom m edlem m ar av Göteborgs nation): 

3 031.
Falun.

21 mars—6 april.

Till kommissarie för utställningen utsåg Falu stad konstnären 
H. Zandén, vilken, i samarbete med Nationalmuseum, skötte detta 
uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. Vid vernissagen, vars program 
utsändes på radio, utfördes ett m usiknum m er, varefter Strömbom 
höll ett orienterande föredrag om Carl W ilhelmsons liv och konst. 
Stadsfullmäktiges ordförande, direktör G. Frisell, uttryckte därefter
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i ett anförande stadens tack till Nationalmuseum, Dalarnas konst
förening och Löwenskjöldska fonden, som ställt lokalen, förutva
rande Bergsskolan, till utställningens förfogande. Belysningen var 
god, men laboratorieborden inkräktade starkt på golvutrymm et i 
den största, centrala salen. Utställningen ingick som ett viktigt 
led i en av Dalarnas konstförening och Dalarnas orkesterförening 
organiserad konst-, musik- och teatervecka.

Antal visningar: 17 (Lamm).
Försålda kataloger: 469.
Totala besökarantalet: 2 400.

Gävle.
12—29 april.

Liksom i Falun utövades värdskapet av staden själv i sam 
arbete med länets livaktiga konstförening, vilken senare anställt 
teckningslärare E. A. Höjer som utställningskom missarie. F ö r
eningens ordförande, landshövding S. Lübeck, förklarade vid in- 
vigningshögtidligheten i ett om stor förståelse för Nationalmusei 
konstpedagogiska strävanden vittnande anförande utställningen öpp
nad. Strömbom höll ett föredrag om Carl W ilhelm sons liv och 
konst och Orkesterföreningen spelade under kapellm ästare Lilje
fors’ ledning. Program m et radierades. Stadshusets festivitetssal 
hade genom skärm ar, tillhöriga Konstföreningen, apterats till en 
särdeles rymlig, men ur belysningssynpunkt mindre gynnsam  u t
ställningslokal; vid ett tillfälle som detta gör sig behovet av en 
perm anent galleri- eller utställningslokal i Norrlands största stad 
synnerligen kännbart. Utställningens ur besökssynpunkt stora fram 
gång får till stor del skrivas på Konstföreningens energiskt skötta 
propagandaverksam het.

Antal visningar: 27 (Lamm).
Försålda kataloger: 510.
Totala besökarantalet: 2 975.

Söderhamn.
3—10 maj.

Aven i Söderhamn, som förut ej besökts av någon vandrings
utställning, stod staden samt Gävleborgs läns konstförening som 
mottagare av utställningen, vilken ägde rum  i stadshusets festsal.



För att om kostnaderna skulle nedbringas till de m insta möjliga 
uppfördes här inga skärm ar. Källarm ästaren C. E. Nilsson hade 
av stadsfullmäktige utsetts till utställningskom missarie. Även då
varande chefen för Bergvik & Ala Nya A/B direktör V. Tham 
tog verksam del i utställningens organiserande. Vid invignings- 
liögtidligheten spelade en violintrio. Stadsfullmäktiges ordförande 
riksdagsman E. Bindley betonade i det anförande, varmed utställ
ningen öppnades, konstens stim ulerande betydelse just i tider av

VI:te Vandringvsutställningen i Hudiksvalls Stadshotell.

allmän depression. Lamm höll därefter i anslutning till de ut
ställda konstverken ett föredrag om Carl W ilhelmson.

Antal visningar: 15 (Lamm).
Försålda kataloger: 160.
Totala besökarantalet: 1 124.

Hudiksvall.
13—27 maj.

Utställningen nådde Hudiksvall dagen efter oroligheterna i Åda
len och kunde på grund av arbetsnedläggelse i staden endast med 
svårighet göras i ordning till utsatt tid. Dessa oroliga förhållan
den inverkade likaledes menligt på besöksfrekvensen. Staden själv, 
som stod som utställningsmottagare, hade i Stadshotellets festsal 
låtit uppföra utm ärkta skärm ar. Rådm an G. von Post hälsade
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vid invigningen såsom representant för Gävleborgs läns konstför
ening de närvarande välkomna. Efter ett anförande av borgm ästa
ren H. Rissler samt m usikunderhållning av en kvartett, höll Lamm 
ett föredrag om Carl W ilhelmsons liv och konst.

Antal visningar: 10 (Lamm).
Försålda kataloger: 77.
Totala besökarantalet: 542.

Umeå.
5 jun i—30 juli.

Sedan Umeå stad beslutat mottaga utställningen, överlämnade 
Nationalmuseum  arbetet med densamma till intendenten H. Möll- 
m an-Palmgren. Denne höll vid öppningshögtidligheten ett föredrag 
om Carl W ilhelmsons liv och konst. På grund av skolornas ferier 
kunde inga visningar för skolungdom anordnas, men utställningen 
dem onstrerades vid olika tillfällen för allmänheten.

Antal visningar: 3 (Möllman-Palmgren).
Försålda kataloger: 120.
Totala besökarantalet: 500.

Malmberget.
16—31 aug.

I Malmberget, där någon konstutställning aldrig förut ägt rum, 
erbjödo Centralskolans ritsal och angränsande klassrum  utm ärkta 
lokaler, och det ordnades så, att skolans elever under lärarnas 
ledning kunde få se utställningen under höstterminens första dag. 
Luossavaara—Kiirunavaara A/B hade benäget åtagit sig värdska- 
pet. Vid invigningshögtidligheten konserterade Malmbergets mu- 
siksällskap, varpå disponenten E. Krantz höll ett invigningstal. 
Utställningen demonstrerades därpå av Lamm, vilken följande dag 
i radio talade om Carl W ilhelmsons liv och konst.

Antal visningar: 5 (Lamm).
Försålda kataloger: 99.
Totala besökarantalet: 500.

Kiruna.
5—20 sept.

Även i Kiruna utövades värdskapet av Luossavaara—Kiiruna
vaara A/B. Arrangemangen för utställningens mottagande i Bo- 
lagsskolan förbereddes av Lamm, men hängningen ombesörjdes av
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Strömbom. Vid utställningens öppnande talade disponenten C. 
G. Granström, varefter Strömbom höll ett föredrag om Carl Wil- 
helmsons konst, vilket han sedermera i förändrad form upprepade 
i radio.

Antal visningar: 8 (Strömbom).
Försålda kataloger: 150.
Totala besökarantalet: 1 400.

Sundsvall.
18 okt.—1 nov.

Staden stod som mottagare av utställningen; förberedelserna för 
dess anordnande i Stadshussalongen leddes av stadskam rer E. 
Schön. Vid vernissagen hölls ett inledande anförande av stads
fullmäktiges ordförande redaktör G. Gustafsson, varefter Lamm 
demonstrerade utställningen.

Antal visningar: 16 (Lamm; dessutom ett flertal gruppbesök 
under lärares ledning).

Försålda kataloger: 182.
Totala besökarantalet: 2 075.

Härnösand.
8—22 nov.

Utställningen erbjöds först åt staden, men stadsfullmäktige ställde 
sig avvisande med hänsyn till de dåliga tiderna samt stadens som 
en följd därav hårt belastade budget. Utställningen kom dock till 
stånd tack vare enskilt initiativ. Den privata kommitté, i vilken 
f. d. sem inarieläraren D. F. Granström tog särskilt verksam  del, 
erhöll tillstånd att för utställningen disponera stadsfullmäktiges 
sessionssal i det gamla vackra rådhuset. Hängningen leddes av 
Antonsson. Vid invigningshögtidligheten, som skedde i närvaro 
av landshövding A. W ijkm an, hölls ett anförande av stadsfull
mäktiges och utställningsbestyrelsens ordförande med. d:r Fritz 
Kaijser. Antonsson demonstrerade därefter utställningen. Tack 
vare det energiska arbete, som nedlades av kom mitterade, nådde 
sjätte vandringsutställningen i Härnösand sin högsta besökarsiffra.

Antal visningar: 17 (Antonsson; dessutom talrika gruppbesök 
ledda av kommitterade).

Försålda kataloger: 292.
Totala besökarantalet: 3 500.
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N a tio n a lm u se i s ju n d e — tion de va n d r in g su ts tä lln in g .

Under 1931 ha ytterligare fyra vandringsutställningar iordning
ställts och igångsatts. De utgöra en sam m anhängande serie av 
konst från 1500-talet och fram till nuvarande tid. M aterialet 
har så gott som uteslutande tagits ur museets magasin. Det är 
m in avsikt att tills vidare hålla dessa utställningar i gång under 
loppet av två år. Till skillnad från tidigare vandringsutställningar 
skola dessa emellertid endast besöka resp. fyra platser och kvar-

stanna åtminstone ett halvt år på vardera. Det är städerna Örebro, 
Borås, Skövde och Uddevalla, som kom ma att under tvåårsperio
den besökas av utställningsseriens fyra grupper. För konstbild
ningens höjande ha m yndigheterna i Borås och Skövde under 1931 
vidtagit betydelsefulla åtgärder framför allt genom att upplåta och 
inreda för konstutställningar lämpliga lokaler. I Borås har så
lunda en hel våning, omfattande tre större salar och några smärre 
rum  i f. d. lasarettet, för ändam ålet inretts och tagits i bruk; i 
Skövde har den tidigare läroverksbyggnadens gym nastiksal om da
nats till en mycket god konsthall. I båda städerna befinna sig 
de nya utställningslokalerna i samma hus som stadsbiblioteket, en 
ur alla synpunkter fördelaktig anordning.
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Sjuude vandringsutställningen

om fattar målarkonst, speciellt italiensk och nederländsk, från 1500- 
och 1600-talen och har följande sam m ansättning:

N.M. 1183. 
» 491.

» 2059.
» 928.
» 929.
» 316.
» 1175.
» 1448.
» 331.
» 344.
» 350.
» 2176.
» 362.
» 369.

» 227.
» 383.
» 402.
» 592.
» 82. 
» 418.

Grli. 826. 
N. M. 953. 

» 2030.
» 2031.
» 472.
» 486.
» 1179.
» 2350.
» 500.
» 735.
» 2177.

Grh. 1780.

d ’Arthois , J.: Landskap med träd. 
van B alen , H. & B rueghel , J. n. Ä.: Dianas åter

kom st från jakten.
Bassano , L.: M ansporträtt. 
v. B ehn , A.: Flykten till Egypten.

» » Kristus förrådes i örtagården.
B erciiem, N.: Landskap med bondfolk och gäss. 
B erck-H eyde , G. A.: Holländskt hamnstycke. 
van B eyeren , A.: Helgeflundra på ett träbord. 
Bloemaert, H.: Gubbe med en höna i händerna. 
Bol, F.: Dam porträtt.
B oth , J., hans art: Ital. landskap.
B rakenburgck, B.: Krogscen.
B reenbergh , B .: Ital. landskap med gamla byggnader. 
B rueghel , J. d . ä .: Landskap med åkande och ri

dande.
Carracciernas a t e l ie r : Den heliga familjen. 
de Cock, M.: Flodlandskap med en fästning.
Codde , P.: Män och kvinnor samtalande i ett rum. 
D ecker, J.: Alkemist i sitt laboratorium .
Dolci, G.: Den botfärdiga Magdalena.
van d . E eckhout, G.: Bonde och satyr till bords.
E hrenstrahl , D. K.. Jaktstycke.
E lliger , O.: Stilleben med aprikoser och vindruvor. 
F yt, J.: Döda fåglar.
H als , D.: Fam iljegrupp i landskap. 
de H oogh, P.: Det inre av en vinskänk. 
du Jardin , K.: Porträtt av van Huteren.
» » » Ital. landskap.

Kalff , W .: Stilleben.
L astman, P.: Offerfest för Juno.
L elienbergh , G.: Döda duvor, upphängda.
Meytens , M. d . ä .: Gubbhuvud.

» » » » Gen.-löjtn. frih. Bl. W achtmeister.
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N. M. 372.
» 536.
» 544.
» 242.
» 169.
» 291.
» 621.
» 1393.
» 648.
» 1792.
» 184.
» 1488.
» 1690.

» 620.
» 678.
» 682.
» 718.

de Momper , J. d . y . : Bergigt landskap.
N e ef s , P. d . ä .: Interiör av gotisk kyrka.
N ooms, R .: Skeppsvarv.
O känd nordital .: Den heliga Katarinas trolovning. 
P ulzone, S. kallad Ga éta n o : Lucretia Cenci. 
Ruthart , C. B. A.: Hjortjakt. 
van Ruysdael , S.: Flodlandskap med båtar. 
Seghers , D.: Stenornam ent omgivet av blommor. 
van Steenwyck, H. d . ä .: Interiör av en barockkyrka. 
Stoomer , M.: Konungarnas tillbedjan.
Strozzi, B.: Skattepenningen.
T er B rugghen , H.: Drickande flicka. 
van de V elde , E.: Strid mellan kavalleri och in 

fanteri.
V erboom, A. H.: Lantgård.
V inckroons, D.: Landskap med en ström. 
de V lieger , S.: Fågelskyttar.
W ouwermans, P h . : Hästarna vattnas.

Utställningen öppnades i Örebro läns m useum den 20 juni. E n
ligt uppgift av museets intendent, fil. lic. B. W aldén, har m useet 
i sin helhet under tiden ju li—december besökts av om kring 6 500 
personer, vilka även besett konstgalleriet, som varit öppet i sam 
band med de övriga samlingarna. Ett stort antal dem onstrationer 
ha av intendenten W aldén hållits för skolor och allmänhet.

Åttonde vandringsutställningen,

Svenska och franska målningar och teckningar från tiden 1725— 
1850, upptager följande verk:

Grh. 1544. A renius , O.: Riksrådet T. G. Bielke.
N. M. 1136. B elanger , L.: Bergigt landskap.

» 2751. B lommér, N. J.: Moses beskyddar Reguels döttrar.
» 1415. v. B reda , C. F.: Frilr.an S. Löfvensköld f. Åkerhjelm.

Grh. 1750. » » K. J. Fahlcrantz.
Bih. 100. Carriera , Rosalba: Hösten.

» 101. » » Vintern.
N. M. 2063. D ahl , M.: Okänd dam.
Handt. s. n. (Dardel i) v. D ardel , F. L.: Brudvisning.
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H and t. s. n.

N. M. 952.
» 954.
» 1671.
» 1672.

N. M. 966.
» 1401.
» 2340.
» 2404.
» 1756.

Bill. 11. 
N.M . 976.

» 978.
» 979.
» 1942.

(Dardel i) v. Dardel, F. L.: De kvinnliga gästerna
anlända.

E hrensvärd , A.: Utsikt över Sveaborg.
F agerlin , F.: Rökande fiskargossar.

» » Gumma.
» » Holländsk interiör. Skiss.

H illeström , P. d . ä .: Det inre av en bondstuga.
» » * » Självporträtt.
» » * » Stilleben.
» » » » Musicerande sällskap.

Ho feman, J.: Köpman A. Palm.
H öjer , G.: Gustav III och Katarina II i samtal. 
H örberg , P.: Kristus på korset.

» » Kristi uppståndelse.
» » » förklaring.

J ernberg , A.: W estfaliskt bondgille.
» 2393.
» 2747.

Grh. 1392. 
N.M. 2245.

» 1463.
» 2336.
» 2169.
» 2427.
» 2752.
» 989.
» 849.
» 852.

Bih. 427. 
N.M. 2254. 
Bih. 81.

» 194.
Handt. s. n.| 
(Lundgren [ 

IV: 78—80))

» » Ung flicka.
Koskull , A.: Kyrkstötens kollekt.
v. Kr afft , D.: Karl Fredrik av Holstein-Gottorp (?).
Krafft , P. d . y .: Dr Olof Noréns.

» » » Ä.: F ru  Elisabeth Ahlgren.
» » » » Eleonora Margareta Conradi.

Kulle , J.: Linskäktning.
» » Kistekammare i Torna härad.

L arson , M.: Klipplandskap med vattenfall.
L auréus , A.: Rövare i grotta.
L outherbourg , J. P.: Skeppsbrutna söka rädda sig.

» » » Landskap med vattenfall.
L undberg , G.: Chr. Koschell.
L undgren , E.: Corpus-Domini-festen i Rom.

» » Indisk diam anthandlare.
» » Moses’ brunn i öknen.

JZigenerska.
Carmen.

( Zigenerska.
Handt. s. n.l 
(Lundgren !

IV: 24, 25)j

» j Zigenare.
} Spansk gosse.

6
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N.M. 1466. Martin , E.: Mansporträtt.
Handt. 804/1925. Mörner , H.: Toilette i artillerilägret.
N.M. 1070. N onotte , D.: Frk. Chart. Fr. Sparre som vestal. 

217. N ordqvist , P.: Sågen vid Bernsham m ars bruk. 
866. O udry, J. B.: Brun hund som står för rapphöns. 

1524. P alm, G. W .: Utsikt vid Civita Castellana.
2761. » » Cypresser.
1044. P asch, L. d . y .: Riksrådet F. K. Sinclair.

P ilo , C. G.: Gossporträtt.

Bih. 
N. M.

Grh.
N.M. 2548.
Handt. 99/1912. Rehn , J. E.: Komposition med liten pyram id 

och rom erska ruiner.
N.M. 1427. R ichter, D.: Mansporträtt.

» 1676. R oslin , A.: Damporträtt.
Grh. *1855. Scheffel , J. H.: Jennings (Marie el. Elisabet).
Handt. 627/1875. Sergel , J. T.: Porträttkarikatyr av Bolander,

Gillberg och Krafft.
» 114/1906. » » Allegorisk kom position över

konstnärens tillfrisknande.
N. M. 1944. Stäck, J. M.: Ek. Studie.

» 1777. T araval, G. T. R .: Änglar blickande m ot höjden.
Bih. 140. T roili, U.: Ital. herdegosse.
N.M. 2674. W acklin, I.: Frk. Brigita Joh:a Lagerstam.

» 1029. W ahlbom, C.: Hästar på bete.
» 1240. » » Sto med föl.
» 1619. » » Ital. bondgosse.
» 1926. » » Trätande käringar.
» 1245. W ickenberg, P. G.: Landskap med kreatur.

Utställningen hängdes i Borås under Antonssons ledning i mitten 
av maj och öppnades i min närvaro söndagen den 17 maj. Musei- 
beredningens ordförande borgmästare W ilh. Norén gjorde sig i ett 
till mig rik tat anförande till tolk för stadens tacksam het, varefter 
jag för de närvarande inbjudna demonstrerade samlingen och där
vid gav en kort överblick av den svenska konstens utveckling un
der 1700- och förra hälften av 1800-talet.

Nionde vandringsutställningen,
svensk målarkonst, väsentligen från tiden 1880— 1900, fick följande 

sam m ansättning:
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N. M. 2201. Aguéli, L: Egyptiskt kupolhus.
» 2207. » » Kalifgravarna.
» 2720. Ancker, M.: Två fiskare.
» 2812. B eck, J u l ia : Sädesvolmar.
» 1821. Beruh , R . : Ung dam.
» 1848. B irger , H.: Toiletten. Skiss.
» 2024. » » Gitano sittande i ett fönster.
» 1405. Björck, O.: Venetiansk saluhall.
» 1834. » » Ung jägare.
» 1702. B onnier , E v a : Reflex i blått.
» 1112. B örjesson , A g n e s : Gamla minnen.

2808. Cederström , G.: Husar.
Bih. 323. E d elfelt , A.: Drottning Blanka.

» 459. E kström, P.: Morgongryning.
Handt. 66/1900. E ngström, A . : »Äsch, inte finns det så ’na djur, inte.»
N. M. 1745. E ugen, P r i n s : Det dagas.

» 2672. v. Gegerfelt , W .: Landskap.
» 2809. H ermelin , O.: Förvildad trädgård.
» 1864. H ill , K. F.: B lom m ande äppelträd.

Bih. 293— 95. H olm, P. D.: Tre sommarlandskap.
» 296. * » » Vinterlandskap.

N. M. 2804. J ernberg , A.: Stilleben.
» 1874. J osephson , E.: Drabantsalen på Gripsholm.
» 1875. » » Hertig Karls kam m are på Grips- 

holm.
» 2555. » » Landskap.
» 1885a. Kreuger, N.: En ko.

Bili. 273. Larsson, C.: Pappas rum.
» 274. » » Mammas och småflickornas rum.
» 278. » » Kräftfångst.

Handt. 13/1888. L iljefors , B.: Räv och skator.
N. M. 2638. L undegård , J. : Interiör.
Bih. 290. N ordstrom , K .: Sommarafton vid havet.

» 292. » » Afton i parken.
» 311. » , » Snöfall i stadens utkant.
» 395. » » Trädgrupp.

N. M. 1781. N orrman, H.: Konstnärens mor.
1887. Landskap med en väg i aftonsol.
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N. M. 2385.
» 1785.
» 1830.
» 1823.
» 1903.

Bih. 392.

N. M. 1528.
» 1536.
» 1434.
» 2407.
» 1631.

1839.
» 2137.
» 2664.
» 1242.
» 2828.
» 2114.

Handt. 6/1907.
N. M. 1540.

P auli, G.: Spinnerska från Capri, 
v. Rosen , G.: Gammal sörmlandsbonde. 
Rydberg, G.: Landskap.
Salmson, H,: Vitbetrenserska.

» » Efter eldsvådan.
Sjöberg , A.: Månljus natt på Sandfältet i Sand

hamn.
Smith, W . : Italienska smeder.
Svedlund , P.: Sommarkväll i Brugge.
T haulow , F.: Januaridag i Norge.
T rägårdh, C. L.: Ung herde med fårahjord. 
W ahlberg , A.: Landskap, motiv från Vaxholm.

» » Sydländskt berglandskap.
» » Landskapsstudie från Gasny.
» » Höst.

W ahlbom , C.: Gustav II Adolf vid Liltzen. 
W egmann, B e r t a : M ålarinnan Jeanna Bauck. 
Zorn, A.: Hemlandstoner.

» » Spanjorska.
Ö sterman, E.: Dam porträtt.

Första mottagare blev Skövde, där utställningen efter förbere
delser av Lamm öppnades den 29 november i sam band med den 
högtidliga invigningen av den nya konsthallen. Museet represen
terades av mig och Strömbom. Tal liöllos av landshövding A. 
Ekm an, ordföranden i Skövde stadsfullmäktige m ajor E. Uggla och 
mig. Strömbom demonstrerade därefter utställningen. En lokal 
orkester utförde ett par m usiknum m er.

Tionde vandringsutställningen

utgöres av svensk målarkonst från tiden efter 1900 och består av 
följande m ålningar:

N. M. 2202. A guéli, I.: Staden bland kullarna.
Handt. 6 l/l923 . Arosenius , I.: Vinguden.
Bih. 363. Bauer , J.: Prinsessan och trollen.

» 364. » » Broder Martin och de tre trollen.
N. M. 2335. B ertel-N ordström , E.: Utsikt från Kornhamnstorg.
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N.M . 2531.
K. hj. 40. 
N.M . 2422. 
Handt. 80/1922. 
N. M. 2463.

B örje , G .: Ham nbild från Stockholm.
» » Porto dTschia.

E ngström , L e a n d e r : Motiv från Norrland.
» » » » Settignano.
» » Sörforsen.

» 2505. F ougstedt , A.: Självporträtt.
» 2057. Grunew ald , I.: Ulla Bjerne.

Handt. 192/1918. Grunew ald , I.: Den svarta ångaren.
K. hj. 83. H allberg , R .: Trädgården.
N.M . 2440. H olmström, T.: Gosse med snäcka.

» 2370. Isakson, K.: Kustmotiv.
Handt. 8/1924. Isakson , K.: Hindu försänkt i bön. 
s. n. » » Landskap.
Handt. 298/1923. J olin , E.: Place du Gouvernement, Alger.

» 430/1925. » » Inga Tidblad (rollporträtt).
N.M. 2129. J osephson , E.: Vid havsstranden.

L iljeqvist , A.: Landskap från Lofoten.
L inde , Hj .: Hus i Tivoli.
L indskog, J.: Stadsport i Rom.
Malmström, H.: Blomsterstycke.
N yblom, L.: Landskap.
P alm, T.: Långholmsberget.
P ercy, A. C:s o n : Karlbergs slott.
Ryd, G.: Flicka med parasoll.
Sandzén , B.: Landskap.
Schuldt, F.: Italiensk bygata.
Sköld, O.: Den gamla kyrkogården.

Handt. 308/1923. Sten , J.: Landskap från Bali.
N.M. 2420. W olmar, G.: Dam porträtt.

» 2447. Åberg , M.: Tyrolerlandskap.
K. hj. 258. » » Ital. landskap.
N.M. 2681. Ågren , O.: Bygge.

K. hj.
»

Bih. 
K. hj.

2443. 
139. 
143. 

1209. 
179. 

N.M. 2125. 
» 2445.
» 2553.
» 2520.
» 2541.
» 2748.

Denna fjärde grupp i serien har först placerats i Uddevalla, där 
Uddevalla konstförening står som mottagare. Samlingen har in
rym ts i det vackra rådhuset, vari stadsfullmäktiges sessionssal och 
ett par angränsande rum  upplåtits för ändamålet. Utställningen 
öppnades den 26 april för ett stort antal inbjudna. Antonsson
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redogjorde i korthet för Nationalmusei verksam het ute i landet och 
höll därefter dem onstration av utställningen. Sedan dess har han 
i sam band med ett par senare tjänsteresor i staden dem onstrerat 
den för allmänheten, och av skolorna ha under olika konstintresse
rade lärares ledning talrika gruppbesök gjorts.

K o n su lte ra n d e  v e r k s a m h e t .

Det alltm er stigande konstintresset runtom  i landet har gjort, att 
depositionsavdeiningens sakkunskap i ting rörande lokalmuseer, ut
ställningar, föredrag etc. ständigt tages mer i anspråk genom 
konsultationer. Efter förslag uppgjorda i samråd med Strömbom 
ha sålunda under 1931 de nyinrättade konstgallerierna i Borås och 
Skövde tillkommit. Avdelningens tjänstem än läm nade sin hjälp även 
i till inredningsarbetet av salarna hörande spörsmål. Ström bom  har 
som medlem deltagit i prisnäm nden för tävlan om arkitekturförslag 
till p lanerat museibygge i Ystad samt på uppdrag granskat och avgjort 
y ttrande över ritningar till påtänkt museibygge i Halmstad. Antonsson 
har på m itt uppdrag biträtt Uddevalla museiförening vid dess försök 
till lösning av lokalfrågan.

Strömbom har på den lokala museiledninges begäran företagit 
resa till Nyköping för att läm na sakkunnig hjälp vid vissa i Söder
m anlands läns museums planerade inredningsarbeten. Vidare har 
han  med m yndigheter i Hälsingborg fört prelim inära förhandlingar 
angående event. kulturm ässa i näm nda stad år 1933.

Den 9 och 10 juni uppehöll sig Strömbom på anm odan av Åbo 
stads historiska museum i Åbo för att undersöka och yttra sig om 
museets samling av m ålningar, speciellt av historiska porträtt.

K o n s tm u se a l k u r s .

På initiativ av Riksförbundets för bildande konst arbetsutskott 
anordnades i Stockholm den 29 jun i—5 juli av detta förbund till
sam m ans med museet en konstmuseal kurs. Dess ändam ål var 
att åt personer, vilka äga intresse och förutsättningar att aktivt 
deltaga i det i landet pågående konstbildningsarbetet, meddela en 
viss grad av praktisk sakkunskap samt att genom samvaro an
knyta personliga förbindelser, ägnade att främja verksam heten. 
Kursen leddes av Strömbom med Antonsson som sekreterare. Som
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lärare och föreläsare vid kursen fungerade framför allt tjänstem än 
vid museet ocli vid Riksförbundet för bildande konst. Kursen, för 
vilken alla utgifter betalades av förbundet med hjälp av statsanslag, 
besöktes av 35 deltagare från hela landet, däribland museiföre- 
ståndare och andra fackmän. Öppnandet ägde rum  i museets ne
derländska sal m åndagen den 29 juni i närvaro av H.K.H. Prins 
Eugen. De på kursen hållna föredragen och visningarna om näm 
nas nedan.

F ö red ra g .

Utom de visningar och demonstrationer, som ovan näm nts i sam
band med vandringsutställningarna samt å sid. 55, ha under året 
följande föredrag hållits:

F ö r e d r a g  v i d  K o n s t m u s e a l a  k u r s e n  i S t o c k h o l m  d e n  29 
j u n i  — 5 j u l i  (jfr ovan):

Överintendent Ga u f f in : Rytm och ordning i konstgallerier. 
Intendent Strömbom: Konstmuseet, dess gestaltning och arbetssätt. 

En återblick och ett program.
Dens., t. f. intendent Stavenow  samt am anuens Sjöblom : Katalog 

metoder i konst- och konstslöjdmuseer.
Konservator J a e n s s o n : Konservering av tavlor.
Amanuens Kum lien: Materia och teknik i måleriet.

» A ntonsson  : Handteckningsmetoder.
» J ungmarker: Förvaring och konservering av handteck

ningar.
Fröken Agnes Ge ij e r : Förvaring och konservering av textilier. 
Intendenten vid Värmlands museum, Karlstad, professor H. Kj e l l in : 

Om studiecirklar i konst.
Intendenten vid Örebro läns museum fil. lic. B. W a l d é n : Det 

medelstora konstmuseet.

Följande v is n in g a r  arrangerades:

Anordningar i Nationalmusei konstslöjdavdelning (t. f. intendent 
Stavenow) ;

Förfalskningar (e. am anuens H ernmarck);
N ationalm usei bibliotek (bibliotekarien fru S ia E dlund);
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Kungl. slottet (intendenten vid Kungl. Husgerådskam m aren til. lic. 
G. M. S ilfverstolpe);

Kungl. Konstakademiens samlingar (professor E. L indberg);
Kungl. Konsthögskolans grafiska skola (skolans föreståndare konst

nären E. J ohanson-T hor);
Östasiatiska samlingarna (intendenten fil. lic. N. P almgren);
H. K. H. Prins Eugens konstsamling samt Thielska galleriet (H. K. H.

P rins E ugen och intendent Strömbom);
Gustav III:s paviljong vid Haga (fil. d:r C. D. Moselius); 
Drottningholm s slott (intendent Strömbom);
Lemkes bataljm ålningar i samma slott (konservator Jaensson); 
Teaterm useet på Drottningholm (museets intendent fil. d:r A. B eijer). 
Gripsholms slott (intendent Strömbom och amanuensen frih. U ggla).

F ö r e d r a g  i S t o c k h o l m s  A r b e t a r e f ö r e n i n g :
Under v år term inert:

Intendent Strömbom :
11 febr. Donatello.
18 » Mantegna.

Följande visningar anordnades:

Handteckningar i Nationalmuseum (amanuens Antonsson); 
Europeiskt porslin och fajans i Nationalmuseum (e. am anuens 

H ernmarck);
Nederländskt måleri i Nationalmuseum (fil. kand. E. N ilson);
H. K. H. Prins Eugens galleri (intendent Strömbom);
Skokloster (intendenten för Kungl. Livrustkam m aren frih. R. Ced er - 

ström).

Under höstterminen:
Amanuens Kum lien: Modern bokkonst. Fyra föreläsningar.

7 okt. Bokbindarkonstens utveckling i m odern tid.
14 » Några moment i bokstavstypernas formutveckling.
28 » Nordisk bokkonst på 1920-talet.

4 nov. Några stildrag i senare tiders typografiska utveckling.

Intendent Strömbom: Svensk m ålarkonst 1520— 1920. Åtta föredrag. 
27 okt. Den äldre Vasatiden.
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3 no v. Målarkonsten under Gustav II Adolf och Kristina. 
10 » Den karolinska m ålarkonsten.
17 » Frihetstiden.
24 » Gustaviansk m ålarkonst.

1 dec. Från empire till Dusseldorf-måleri.
8 » 80-talskonsten.

15 » »Ismerna» och det m oderna måleriet.

F ö r e d r a g  i N o r r k ö p i n g s  A r b e t a r e f ö r e n i n g .
27 jan. Amanuens An t o n sso n : Konsten att se på konst.

3 febr. Överintendent Gauffin: Rem brandts »Claudius Civilis».
5 » Intendent Strömbom : Nederländsk konst i Nationalmuseum.
28 » E. amanuens L amm: Islamisk konst.

Ö v r i g a  f ö r e d r a g  h å l l n a  g e n o m  a v d e l n i n g e n s  f ö r m e d l i n g  

Av intendent Strömbom:

8 jan.

30 »
2 mars

21 »

23 »

27 »

Vid Kungl. Skolöverstyrelsens folkbildningskongress i 
Stockholm : Konsten och folkbildningen. 

Radioföredrag: Egypten. Lanskap och konst. 
Radiosamtal tillsamm ans med e. am anuens Lamm: Ut

ställningen av persisk konst i London.
I Dalarnas konstförening, lokal Läroverket, Falun: 

Donatello.
I Dalarnas konstförening, lokal Folkets hus, Falun 

Mantegna.
I Uppsala arbetareinstitut: Hur vi närm a oss konsten.

Av amanuensen frih. Uggla, på Gripsholms slott:
8, 15, 22 och 29 juli. Vasatidens Gripsholm.
9, 16, 23 » 30 » Gripsholm på Livgedingets tid.

11, 18 och 25 juli samt 1 aug. Gripsholm under gustavianska
tiden fram till våra dagar.

Av am anuens Antonson :

24 jan. På Läroverket, Hälsingborg: Konsten att se på konst. 
27 » I Uddevalla konstförening: Samma ämne.
27 febr. I Örebro läns m useums föreläsningsserie: Ström ningar 

i 1700-talets konst.



24 mars. Vid Allmänna folkupplysningskursen i Örebro: Kon
sten och folkbildningsarbetet.

13, 14 och 15 april. På anm odan av Fredrika Bremer-förbun- 
dets avdelning i Jönköping, lokal Vallhallasalen: 
F rån  hovbarock till empire. Tre stilhistoriska före
drag.

27 okt. I Föreläsningsföreningen, Västerås: Konststilarnas hem 
lighet.

2 nov. På Läroverket, Gävle (för allmänheten): Konsten att 
se på konst.

4 » Samma lokal och ämne (för skolungdom).
10 » På Folkets hus, Härnösand: Konsten att se på konst.
11 dec. I Uddevalla konstförening: Grekisk och hellenistisk

skulptur.

Av e. amanuens Lamm:

14 april. I Gävleborgs läns konstförening, lokal Läroverket,
Gävle: Det m oderna måleriets genombrott i F rank 
rike och Sverige.

16 » I samma förening, lokal Metropolbiografen, Gävle (för
skolungdom): Svensk 1800-talskonst.

6 maj. I Gävle läroverks konstförening: Persiska m iniatyrer.

Ö v r i g a  f ö r e d r a g  h å l l n a  av m u s e e t s  t j ä n s t e m ä n .

Av överintendent Gauffin :

4 maj. För Publicistklubben, lokal N ationalm useum : Nutidens 
och framtidens Nationalmuseum.

Dessutom visning av museet, särskilt med anledning av de nya 
belysningsanordningarna.

Av intendent H o p p e :
15 jan. I Göteborgs Konstmuseum: Gustaf Isander.
15 april. I Estetiska föreningen, Uppsala: Elias Martin.
29 och 30 okt. samt 5 och 6 nov. I Kungi. Konsthögskolans 

Dekorativa skola: Monumental och dekorativ bild
verkan i det nyare franska måleriet.

22 och 29 okt., 5, 12, 19 och 26 nov. samt 3 och 10 dec. I 
Stockholms Borgarskola: F ranska impressionister.



Dessutom samm anlagt elva dem onstrationer och föredrag i sam 
m anhang med följande utställningar: F ransk genombrottskonst 
från 1900-talet, i Nationalmuseum, 15 febr.— 15 m ars; dito i 
Kunstnernes Hus, Oslo, under april m ånad; Elias Martins 
konst, Konstakademien, 24 m ars— 19 april; Interskandinavisk 
grafisk konst, samma lokal, under okt. månad.

Av intendent Strömbom:

Demonstrationer av Riksförbundets för bildande konst vandrings
utställning samt föredrag och övningar vid en av Riksförbundet 
och Arbetarnas Bildningsförbund i Stockholm anordnad studie- 
och ateliercirkel.

Av intendent Sir e n :

6 febr.

8 april.

23 »

25 »
28 »

4 maj.

14 dec.

Vid kvällssam m ankom st anordnad av museet och 
Kinaklubben: Om de nyförvärvade samlingarna av 
kinesisk skulptur och m åleri i Nationalmuseum.

Vid Nationalmusei Vänners årsmöte i H. K. H. Kron
prinsens våning: Prim itivt italienskt m åleri i Natio
nalmuseum.

I Gesellschaft für die Kunst und Kultur Asiens, W ien: 
Die Stilentwicklung der chinesischen Grabfigurinen.

I Kunstgewerbemuseum, Budapest: Samma ämne.
I Ostasiatische Gesellschaft, M ünchen: Samma ämne.
I L ’Association des amis d’Orient, lokal Musée Guimet, 

Paris: Samma ämne (på franska).
I Finska Vetenskapssocietén, Helsingfors: Minnestal 

över professor J. J. Tikkanen.

Av amanuens Sjöblom:
Febr.—maj. I Nationalmuseum: Rem brandt och honom när

stående konstnärer. (Tolv föreläsningar.)
Dessutom ett tiotal skolvisningar inom museet.

Av amanuens Antonsson :
Talrika visningar av Riksförbundets för bildande konst vandrings

utställning samt föredrag vid en av dess studiecirklar i Stock
holm.
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Av amanuens J ungmarker:
18 april. I Nationalmuseum, för Litografklubben: Nationalmusei

litografisamling.

Av e. amanuens Hernmarck:
Tio visningar av utställningen av japansk konst i Konstnärshuset. 

Av e. am anuens Lamm:
7 jan. Vid 2nd International Congress of Persian Art, lokal 

Burlington House, London: Gilt and énamalled Orien
tal glasses.

19 febr. I Konstnärsklubben, Stockholm: Persisk konst.
20 » I Konsthistoriska klubben vid Stockholms högskola:

Persisk konst i London.
12 nov. Vid Deutsche Glastechnische Tagung, lokal Ingenieur

haus, Berlin: Islamische Gläser.
Dessutom under vårterm inen undervisning i konsthistoria vid 

Anna Sandströms fortbildningskurser i Stockholm.

F ö r e l ä s n i n g  h å l l e n  i N a t i o n a l m u s e u m  på  m u s e e t s
i n b j u d a n .

8 dec. Chefen för Glyptoteket i Köpenhamn F r . P oulsen: Ny
förvärv till Carlshergs Glyptotek.

Utställningar inom samlingarna.

25 febr.— 15 mars. Fransk genombrottskonst från n ittonhundra
talet anordnad av Föreningen Fransk konst. (Måleri
avdelningen.)

4 m ars—7 april. Käthe Kollwitz grafiska arbeten. (Gravyravdel
ningen).

20 m ars—30 april. 1930 års nyförvärv. (Måleriavdelningen).
9 april— 1 maj. Bouchers och Poussins handteckningar i original 

och reproduktion. (Gravyravdelningen).
5—19 maj. Handteckningar och grafiska arbeten av Erik W eren- 

skiold. (Gravyravdelningen).



26 maj—16 okt. Provtryck och unika blad av Etsarförbundets 
konstnärer. (Gravyravdelningen).

20 okt.—20 nov. Akvareller och handteckningar av Gösta San
dels. (Gravyravdelningen).

24 nov.—31 dec. Barn teckningar. (Gravyravdelningen.)

Utgivna arbeten.

Statens Konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1930. Under
dånig berättelse avgiven av överintendenten och chefen för Natio
nalmuseum .

Följande katalogarbete har under året utkom m it:
The pictures in the National Museum. Abbreviated catalogue.

Tjänstemännen ha under året offentliggjort:

Gauffin, Ax el : »Marmorhallen». Artikel i Nya Dagligt Allehanda. 
Strömbom, Sixten: »Konstmuseet som bildningshärd». Två artik

lar i Studiekam raten utgivna som särtryck.
— — : »Yngre svensk m ålarkonst». Tre artiklar i Studiekamraten, 
 : »En signerad pastell av Lorens Pasch d. y.». National-

musei Årsbok 1930—31.
— — : Nationalmusei vandringslån n:o 3. Redigerat katalogen till

samm ans med am anuens Anton sson och skrivit företal 
och korta biografier.

H oppe , Ragnar: »Städer och konstnärer». Resebrev och essäer 
om konst. Albert Bonnier 1931.

--------: »Elias Martin i Nationalmusei handteckningssamling». Na-
tionalm usei Årsbok 1930—31.

— — : »Fransk genom brottskonst under nittonhundratalet». Ord
och Bild 1931.

— — : »Henrik Sörensens utställning i Göteborg». Konstrevy.
— — : Inledningar till kataloger för Elias M artinutställningen, Hil

degard Thorells m innesutställning och Interskandina- 
viska grafikutställningen i Konstakademien, Halmstads- 
gruppens utställning i Galleri Modern samt konstnärs- 
notiserna för katalogen för utställningen av F ransk  ge
nom brottskonst från nittonhundratalet i Nationalmuseum.
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H oppe , Ragnar: Artiklar om konst i Hvar 8 Dag och Sydsvenska 
Dagbladet.

Siren, O svald: Kinesiska och Japanska Skulpturer och M ålningar 
i Nationalmuseum». Malmö Ljustrycksanstalt.

— — : Samma arbete på engelska : »Chinese and Japanese Sculp-
tures and Paintings in the National Museum, Stockholm».

— — : »Nyförvärvade kinesiska m ålningar i Nationalmuseum».
Nationalmusei Årsbok 1930—31.

— — : »Gome Vediamo 1’Arte Chinese». L ’Arte. Fasc. IV. 1931.
— — : »Die Stilentwicklung der Chinesischen Grabfiguren». W ie

ner Beiträge zu Kunst- und Kultur-Geschichte Asiens. 
Band VI. 1931.

— — : »Det kinesiska måleriet under Han-perioden». T idskrift för
Konstvetenskap. H. 4, 1931.

— — : Tidningsuppsatser av konstvetenskapligt innehåll. 
Stavenow, Åk e : Catalogue of the Swedish Exhibition of Industrial

Art. London 1931.
— — : »Svenska Konstindustriutställningen i London 1931». Sven

ska Slöjdföreningens tidskrift 1931.
— — : »Modern konstindustri och konsthantverk». Krönika i Na

tionalmusei Årsbok 1930—31.
— — : Smärre artiklar i Svenska Hem och Svenska Slöjdförenin

gens tidskrift.
Sjöblom, Ax el : »En Rubensmålning i Nationalmuseum». National

musei Årsbok 1930—31.
— — : Målningssamlingen. Äldre Konst. Krönika i Nationalmusei

Årsbok 1930—31.
— — : M edverkat i redigerandet av Tidskrift för Konstvetenskap. 
Kjellberg , E rnst: Nekrologer över Eduard Meyer och N. von

W ilamowitz-Moellendorff i Svensk historisk tidskrift.
— — : Anmälningar av litteratur i klassisk konsthistoria i T id

skrift för Konstvetenskap.
Gunni:, Carl : »Utbildningen av konstnärer i industriens tjänst». 

Boet, häft 11, 1931.
J ungmarker, Gunnar: »Carl Andreas Dahlström». Svenskt Bio

grafiskt Lexikon.
--------: »Käthe Kollwitz och vävarupproret». Ridå, n:r 2—3.
— — »Modernt väggmåleri i Oslo». Stockholms-Tidningen.
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J ungmarker, Gunnar: »Svensk grafik». Företal i katalogen över 
Interskandinaviska utställningen av grafisk konst (Hel
singfors).

— —•: Konstartiklar i Svensk uppslagsbok.
— — : Redigerat Nationalmusei Årsbok 1930—31 och där skrivit:

Handtecknings- och gravyrsamlingen, äldre konstnärer. 
Krönika.

— — : Redigerat Föreningens för grafisk konst Meddelande X och
där skrivit artik larna:
Alfred Bergström In memoriam, Gustaf Isander, Beskri
vande förteckning över Gustaf Isanders gravyrer, Grafik
utställningar under år 1931, Biografiska notiser till 1931 
års blad.

W ollin, Nils G.: Les causes du développement actuel de l’Industrie 
et des métiers d ’art suédois. Troisième congrès inter
national des arts décoratif à Anvers. Anvers s. d-

— — : La loi suédoise sur le droit de prospérité artistique. Ibidem.
--------: Nutida svensk konstslöjd i bild. Stlilm 1931.
— — : Modern Swedish Décorative Art. Stlilm 1931.
— — : Modern Swedish Arts and Crafts in pictures. New York

1931.
--------: Svensk bokkonst 1920—30. Exempel och kritiska anteck

ningar. Grafisk årsbok 1931.
— — : Ekolsund. Svenska Trädgårdskonsten. Stlilm 1931.
— — : Konsthantverkarnas Gille 1906— 1931. Stlilm 1931.

.— : Ulriksdal. Svenska slott och herresäten 1931.
— — : Rosersberg. Svenska slott och herresäten 1931.

— : Medredigerat Svenska Slöjdföreningens tidskrift.
H ernmarck, Carl : Bidrag i Svenska Trädgårdskonsten, utgiven av 

Arkitekturminnesföreningen.
— — : Äldre konsthantverk. Krönika i Nationalmusei Årsbok 1930

—31.
— — : Översättning till svenska av katalogen till utställningen av

japansk konst den 8—22 november 1931.
— — : Recension i Svensk Guldsmedstidning.
Lamm, Carl J ohan: »Un verre émaillé et doré à inscription ra- 

sulide.» Le Monde Oriental XXV, 1931.
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L amm, Carl J o h a n : »En m iniatyr och en matta». En studie över 
sentim uridiska groteskmattor från Herat. Nationalmusei 
Årsbok 1930—31. (i samarbete med Agnes Geijer).

— — : »Lamm’ska glassamlingen». Samma publ.
— — : »Persisk konst i London». S\renska Dagbladet.
— — : »Carl W ilhelmson». Artikel i Norrlandsfolket.

Nationalmusei nämnd

bar under året hållit 13 samm anträden.

Stat sinköp av svenska konstnärer

Jäm likt stadgarna för Nationalmuseum av den 31 december 
1921 hava följande underdåniga förslag ang. inköp blivit till Eders 
Kungl. Maj:t ingivna. Därvid har intendenten Hoppe (l jan .—30 
juni) samt am anuensen Gunne (l ju li—31 dec.) i stället för före
ståndaren för avdelningen för skulptur och m åleri sam rått med 
mig.

A. För Skulptursamlingen.

Den 3 november:
Pris Kr.

L undqvist , J o h n : Porträtt av til. d:r Karl W åhlin, brons 1 300: —

B. För Målning ssamling en. #
Den 3 februari :

W rangel , J ü r g e n : Vraket I, oljemålning ........  ................  2 500: —
P auli, Ge o r g : Judith  och Holofernes, oljemålning .........  2 500: —

Den 1 juli:
H edberg , Ka l l e : Boman, oljem ålning.................................  800: —
F austman, Mo l l ie : Blått och rött, o ljem ålning................  800: —
W allin , D avid : Ungdomsminne, oljemålning ...................  3 000: —
R oosval-Kallstenius , Ge r d a : Vår i Paris, oljemålning 2 500: — 
P et e r , Ax e l : Min hustru, oljem ålning.................................  500: —

Den 3 juli:
O sslund , H elm er : Vattenfall, Porjus, oljemålning .........  1 400: —



N ilsson, V e r a : Lillan med leksakerna, oljemålning ......  1 200:
» » Landskap, oljemålning ..............................  1 200:

Den 3 november:

Adrian-N ilsson , Gö s t a : Militärbegravning, oljemålning 
» » Kvinna framför spegeln, »

tillsam m ans..................................... 500:
E lgström, O ssia n : Erik den Röde läm nar Island, ak

varell..............................................................................  800:
Genberg , An t o n : Motiv från Zinkensdamm, oljemålning 800: 
T rolle, Ro l f : Soldatänkan Krut, oljemålning.................... 900:

Den 10 december:

Ö berg, J o s e f : Landskap från Ångermanland, oljemål
ning ........................................    700:

E rixson, Sv e n : Danslokal, oljemålning ..............................  1 000:
Boberg, An n a : Ham nen i Svolvser, oljemålning................  100:
Carlberg, H u g o : Begravning, oljemålning .......................  400:

C. För Handtecknings- och Gr avyr samlingarna. 

Den 3 februari:
F agerkvist, T h o r : Illustrationsteckningar till Kvädet om 

Hymer, 22 blad
» » Illustrationsteckningar till Historien

om Don Quijote, 46 blad 
» » Illustrationsteckningar till Tusen och

en natt, 9 b la d ..................................  300:
Dardel , N ils von : Porträttstudie av den bulgariske m å

laren Papazoif, blyertsteckning ............................ 500:
Magnusson , Gu st a f : D am porträtt, blyertsteckning

» » Tre karikatyrer, teckningar i penna
o. tusch ...................................................  200:

W ilhelmson , Ca r l : 10 akvareller och 5 blyertstecknin
gar .......................................................................................  500:

F ridell , Ax e l : Zandstraat, teckning till torrnålsraderin-
gen ......................................................................... 100:

» » Tidningsläsaren, Quai de Montebello, Quai
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veckan. Hon har åtnjutit 35 dagars semester sam t tjänstledighet 
för sjukdom i 27 dagar.

Fru Edlund har tjänstgjort som bibliotekarie 6 dagar i veckan. 
Hon har åtnjutit 25 dagars semester samt tjänstledighet för sjuk
dom i 14 dagar.

Extra befattningshavare Wollin har tjänstgjort på avdelningen för 
handteckningar och gravyrer 3 dagar i veckan under 83 dagar.

Extra befattningshavare Hernmarck har tjänstgjort på avdelnin
gen för konsthantverk 6 dagar i veckan under 49 dagar samt 3 
dagar i veckan under 88 dagar. Han har förestått avdelningen 163 
dagar samt avdelningen för handteckningar och gravyrer 3 dagar.

Extra befattningshavare Lamm har tjänstgjort på avdelningen för 
slottssamlingar och depositioner 6 dagar i veckan.

Extra befattningshavare Cronlund har efter provtjänstgöring 1 
m ars—31 maj tjänstgjort i handtecknings- och gravyravdelningen 
under juni, juli och september 6 dagar i veckan, under oktober 
23 dagar, under november 21 dagar samt under december 19 dagar.

Tjänsteresor.

Öv er intendenten Gauffin har företagit tjänsteresor till Norrköping 
den 3—4/2; Gnesta och Upsala 23/2— l / 3; Göteborg och Malmö 
11— 14/4; Borås 17— 18/5: Hälsingborg 5—9/6; Gripsholm 4, 9/7; 
Läckö och Örebro 18—20/7; Drottningholm 18/8; Falun 22—23/8; 
Skokloster 25/8; Jönköping 26—28/9; Västerås 15/10; Linköping 
25—26/10; Malmö 15— 1 8 /ll;  Skövde 28—2 9 / l l ; Upsala 12/12.

Intendent Strömbom har företagit tjänsteresor till Gripsholm och 
M älsåker 17 /l; Linköping 5—6/2; Upsala, Borås, Hindås 24/2— 
l / 3 ; Falun 20 24/3; Skövde, Borås, Hälsingborg, Göteborg 1— 7/4;
Gävle 12— 13/4; Hälsingborg 5—7/6; Gripsholm 17— 18/6, 14— 
15/9; Drottningholm l/7 , 17, 22, 23, 28/9, Malmö 6—8/7; Kalmar 
28—3l/8 ; Kiruna 2—ll/9 ;  Östersund 24—26/9; Skövde 29/10.

Intendent Hoppe har företagit tjänsteresor till Göteborg 15— 17/1; 
10— 13/4; Norrköping och Linköping 2—3/3; Malmö och Lund 
3—7/5, 19—24/lL

Intendent Siren har företagit tjänsteresa till Malmö 13—14/6.
T. f. intendent Stavenow har företagit tjänsteresor till Malmö 21 

—23/6; Skokloster 25/8; Drottningholm 19/9; 25—27/10.
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Konservator Jaensson har företagit tjänsteresor till Drottningholm  
13 dagar i juli, 5 dagar i augusti, 10 dagar i september och 1 dag 
i oktober; Gripsholm 3 dagar i oktober.

Amanuens Kjellberg har företagit tjänsteresa till Drottningholm
2/3.

Amanuens Gunne har företagit tjänsteresor till Drottningholm 
18/8; Hälsingborg 16— 19/11; Uppsala 12/l2.

Amunuens Uggla har företagit tjänsteresor till Stockholm från 
Gripsholm 2 gånger i veckan.

Amanuens Antonsson har företagit tjänsteresor till Hälsingborg 
21— 2 ö / l ; Skövde och Borås 1—3/4, 12— 15/5; Gävle och Härnö- 
sand 30/8— 12/9; Uddevalla 10— 15/12.

Extra befattningshavare Lamm har företagit tjänsteresor till Kri
stianstad 1—7/2; Uppsala 27/2—6/3; Falun 19—24/3: Gävle, Sö
derham n och Hudiksvall 10— 17/4, 1—3, 6—9, 14—20/ö: Ströms- 
holm 19—20/ö; Kiruna, Boden och Luleå 12—25/8; Sundsvall 16 
—22/10; Skövde 29/l0 , 15— 16, 24—2 6 /ll.

Fröken Fischer har företagit tjänsteresor till Drottningholm  22, 
23/9.

Fröken Geijer har företagit tjänsteresa till Drottningholm 26/3.

Besöken

under de olika m ånaderna fördelade på söckendagar sålunda:

Månad Fridagar Frikort Betalande Summa
Före-

visnings-
medel

Januari .................................... 772 249 537 1 558 268:50
Februari.................................... 1 229 358 834 2 421 417: -
Mars ....................................... 2 082 709 1 724 4 515 862:— !
April ...........................  .......... 1 072 661 910 2 643 510:50
Maj ................................. ......... 1 212 930 532 2 674 270:— |
Juni............................................ 3 326 982 1 057 5 365 528: 50 !
J u li............................................ 3 173 975 1 900 6 048 950: —
Augusti .................................... 1 981 319 1 804 4 104 902: —
September............................... 1 328 371 1 005 2 704 502: 50
Oktober .................................... 1 464 672 915 3 051 414: —
November ............................... 1 135 599 1 082 2 816 354: 50
December ............................... 982 488 811 2 281 315: 75

19 756 7 313 13 111 40 180 6 295:25 j
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Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken under sön- och 
helgdagar hava uppgått till omkring 98 000, vadan totalantalet be
sökande under år 1931 kan beräknas till i run t tal 138 000 per
soner.

Konservering' och restaurering av tavlor.

Konservator Jaensson har under år 1931 utfört konservering 
eller restaurering av följande, Nationalmuseum  eller de kungl. 
slotten tillhörande m ålningar:

Nationalmusei galleri: N. M. 2744 M. Dahl, Dam porträtt, 2642 S. 
Bourdon, Karl X Gustaf, 1780 S. Bourdon, Självporträtt, 1314 
Largilliére, Sparres porträtt, 340 Vigée-Lebrun, Hertiginnan de Cruit, 
1142 Nattier, M arkisinnan de Broglie, 1141 Nattier, M arkisinnan 
de 1’Höpital, 2073 Masreliez, Allegori, 2841 Linnerhjelm , Stort de
korativt landskap, 780 Chardin, Tvätterskan, Bih. Martin, Sergels 
porträtt, N. M. 2853 W ilson, Landskap m. figurer, N. M. förr. 276 
Höckert, Trädgårdslandskap, N. M. 2353 A. N. Coypel, Mytologisk 
scen, Drh. 323 E. Martin, Sveaborg, N. M. 1139 E. Martin, Landskap 
med figurer, 1421 E. Martin, Ebenisterna, C. XV 148 Säfvenbom, 
Paris, N. M. 2070 Matisse, Landskap, 2246 Delacroix, Herminie, 
193 Rafael, kopia efter, Maria med Jesusbarnet, 1134 Okänd flam
ländsk konstnär, Vingårdsarbetare, 2752 M. Larson, Landskap med 
vattenfall, 2814 G. W erner, Moder och barn, 2753 Axelson, Venedig, 
2808 Cederström, Dragon, 2809 Hermelin, Landskap, 2799 H. 
Thorell, Dam porträtt, 2830 Björck, Byskolan, 1410 Flam sk mästare, 
E rik XIV i rustning, K. M. ser. D. 254 b Okänd, M argaretha W asa, 
N. M. 1334 Tysk 1500-tals m ästare, S:t Göran och draken och 
S:ta Katarina, 258 Cranach, Penningunderhandling, O. I 21 Butay, 
Fransk småstadsgata, N. M. 2798, Thorell, Dam porträtt, 293 Schultz, 
Viltförsäljerska, 2864 Pilo, Juliane Marie, 2866 J. C. Dahl, Land
skap från Heidelberg, 2867 J. G. Dahl, Norskt fjällandskap, 799 
Desportes, Stilleben, 2874 H. Osslund, Porjus, 1220 E. Lundgren, 
Corpus dominifesten i Rom, 2883 M. Dahl, Heliga familjen, 2879— 
2882 Palm, 4 Landskapsstudier, 640 Siiyders, Fruktskål, 1547 Breda, 
G. de Ron, 715 W ouwerm an, Taskspelare.

Nationalmusei depositions- och slottssamlingar: Grh. 822 Ehren- 
strahl, Medevi brunnskarlar, C. XV 444 Lindliberg, Gustaf II Adolfs
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avsked av sin gemål, Grh. 1719 Star bus, Beata Horn, N. M. förr. 
152 Ostades art, Interiör av bondstuga, N. M. 726 Schütz, Bergigt 
landskap, 289 Lauréus, Rövare och bondfamilj i en grotta, 2761 
Palm , Cypresser, 1923 Stäck, Landskap, Tivoli, 1944 Stäck, E k
studie, 1777 Taraval, Änglar, 1240 W ahlbom , Sto och föl, 491 H. 
v. Balen och J. Brueghel d. ä., Dianas återkom st från jakten, 
928 A. v. Beim, Flykten till Egypten, 929 A. v. Beim, Kristus 
smädas, 316 N. Berchem, Landskap med bondfolk, 331 H. Bloem- 
aert, Gubbe med höna i händerna, 344 Ferd. Bol, Dam porträtt, 
369 Brueghel, Landskap med figurer, 383 M. de Cock, F lodland
skap, 402 P. Codde, Samtalande figurer, 418 E. v. Eeckhout, Bon
den och satyren, 2031 Dirk Hals, Fam iljegrupp i landskap, 735 
Lilienbergh, Döda fåglar, 291 Ruthardt, Hjortjakt, K. M. 648 H. 
van Steenwijk, Kyrkointeriör, N. M. 1690 E. v. d. Veide, Drabb- 
ningsscen, 718 Ph. W ouwerman, Hästarna vattnas, 500 P. Lastm an, 
Offerfest, 1184 J. d ’Artois, Landskap, 1448 A. v. Beijeren, Fiskar, 
372 Momper, Landskap, Grh. 1392 Svensk mästare, Karl F redrik  
v. Holstein-Gottorp som barn, 1743 C. F. von Breda, Fahlcrantz, 
1818 Mijtens d. ä., von Fersen, 1072 P. Krafft d. ä., Karl G.son 
Funck, 1044 L. Pasch d. y., K. Fredr. Sinclair, 1750 C. F. von 
Breda, Fahlcrantz, N. M. 2059 Moronis skola, M ansporträtt, 1179 
Karel du Jardin, Lantlig scen, 620 Verboom, Landskap, 682 S. de 
Vlieger, Landskap, 484 K. du Jardin, Landskap med figurer, 311 
J. v. Bent, Landskap med figurer, 529 Mommer, Landskap med 
figurer, Grh. 1244 D. v. Krafft, Karl XII, K. M. 59 Italiensk m ästare, 
H erdarnas tillbedjan, Grh. 1371 Schröder, F redrik I, 1890 Scheffel, 
M ansporträtt, N. M. 263 C. W. Dietrich, Landskap, 574 P. Potter 
tillskr., Landskap med boskap, 2220 A. Hagborg, Fiskare från 
Normandie, 577 Adam Pynacker, Landskap med vattenfall, C. XV 
319 E. A. W iström, N orrländskt landskap.

Gripsholmssamlingen: Grh. 142, 384 387, 638, 641, 643, 891, 965, 
1026, 1181, 1404, 1435, 1535, 1542, 1580, 1667, 1697, 1717, 226, 
1298, 1336, 1346 samt tvenne stora m ålningar med bibliskt motiv, 
saknande num m er och sedan gammalt deponerade i Mariefreds 
kyrka.

Drottiiingliolmssamlingen: Drh. 157, 165, 164, 158, N. M. 153, 
Drh. 103, 168, 313, 552, 514, 521, 522, 523, 524, 525, 95, N. M. 570,
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s. n. Schröder, Fredrik  I, s. n. Schröder, Ulrika Eleonora d. y., 
s. n. Ehrenstrahl, 5 Knästycken, s. n. 14 st. ovala sm åporträtt 
(Ludvig XIII:s hov), Drh. 337—356, Drh. 478, Sex av Lemkes 
bataljm ålningar i Karl X Gustafs galleri färdigställdes 1931. De 
sista återstående sex slutföras sommaren 1932.

Studier och kopiering.

Fritt tillträde till samlingarna har under år 1931 beviljats 925 
personer, varav 514 m än och 411 kvinnor.

Motsvarande siffror under närm ast föregående år voro:
1
1 1930 1929 1928 1927 1926

M än.................................................................... 451 430 418 387 359
K vinnor............................................................ 376 335 393 357 331

!
Tillsam m ans 827 765 811 744 690

Efter uppgivet ändam ål fördelades dessa för år 1931 sålunda:

Kopiering i konstavdelningen ..........................
Studier i handtecknings- och gravyrsamlingen

» i skulptursam lingen .............................
» och kopiering i konstslöjdsamlingen 
» i konstavdelningen i allm änhet ..... .

Män Kvinnor Summa

38
84
38
99

255

24
56
20

143
168

62
140
58

242
423 |

Tillsammans

De p e rso n er, som  e rh å llit  d en n a  tillå ti

514

dse ä ro :

411 [ 925

Konstnärer och tecknare ........................  ......
Lärjungar vid Konsthögskolan .....................

» » övriga högskolor......................
» » Tekniska skolan ......................
» hos enskilda konstnärer ..............

Yrkesidkare ............................................................

Män Kvinnor Summa j

136
106
79
76
44
58
15

95
36
27

126
67
44
16

231 1 
142 | 
106
202 j 
i n  ! 
102 
31Skriftställare och konstvänner ......................

Tillsam m ans 514 411 925
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Av under året kopierade målningar komma på: 

a) italiensk-spanska sko lan ................ 4 kopior efter 4 konstnärer
b) nederländsk-tyska » ...... .........  15 » » 12 »
c) engelska * ...... .........  1 » » 1 »
d) franska » ...... .........  10 » » 10 »
e) dansk-norska » ...... .........  6 » » 6 »
f) finska » . .. » —• »
g) svenska * ..... .........  25 » » 23 »
h) m iniatyr sam lingen ................ .........  6 » » 6 »

Tillsammans 67 kopior efter 62 konstnärer
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Ekonomi. Sammandrag av räkenskaperna under 
budgetåret 1930— 31.

Inkomster vid katalogförsäljningen har utgjort ... Kr. 2 808: 94 

Fördelade på:

Utländska mästare, svensk uppl. 94 ex. Kr. 351:75
» » fransk » 102 » » 367: 50

Lilla svenska målningskatalogen 652 » » 880:50
Skulpturkatalog 32 ex.............................  » 86: 25
M iniatyrkatalog 21 »   » 29: 19
Skolresebesök i Nationalmuseum 535 ex. » 238:87
Tjugufem tavlor i Nationalmuseum

41 ex. ...................................................... » 71: 93
Nationalmusei småskrifter nr 1 15 ex. » 11: —

» » » 2 65 » » 60: 25
» » » 3 13 » » 5:50
» utställningskatalog:

nr 11 1 ex.     » —-: 50
» 15 a 1 » ..........................................  » —: 50
» 23 2 »   » 2: —
» 26 1 »       » 1: 50
» 28 20 »   » 9: —
» 36 337 » ..........................................  » 303:60

Grafisk Konst 8 e x . .................................  » 7: —
I am erikanska konstm useer 8 ex. . » 6: 75
Exposition de Fart suédois 3 ex.........  » 6: 75
Bokutställningskatalog (del av inkom 

sten) ................................................   » 368: 60
Kr. 2 808:94

F rån  Förevisningsmedel ha till

Katalogmedel överfö rts .......................  Kr. 1161:38 Kr. 3 970:32
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Dessutom ha kataloger sålts vid vandringsutställningarna och 
inkom sten härvid förts till anslaget för depositionsverksamheten.

D onationsm edel:
J. S. Gieseckes Donation (bestående av fastigheterna 

Drottninggatan 59 och Holländaregatan ll) .

Inkomster ...................................................................  Kr.
H y ro r .......................................................  Kr. 56 710: —
Räntor .....................................................  » 40: 68
Utdelning från Stockholms Stads

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

ningslån) ............................................ » 3 948: 36
Genom omföring från Fastighetens

ombyggnadskonto ..................    » 20 000: —

Kr. 80 979: 04

80 979: 04

Fastigheternas skuld utgjorde vid
budgetårets början ...................................................... Kr. 262 956: 66
sam t vid budgetårets slut ........................................  » 239 008: 30

Fastigheternas värde upptages för
Drottninggatan 59 t il l ...................  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 Fem årsfonden gjorts.

Femårsfonden. För fondens medel har efter Kungl.
Maj:ts bifall inköpts en målning av Fragonard Kr. 14 759: 58

J. H. Scharps Donations räntor ha överförts till
Målnings- och Skulptursam lingarnas anslag ...... Kr. 4 500: —

Ur Jacques Lamms Pris fond har ett pris tilldelats 
professor Andreas Lindblom för det av honom 
tillsammans med fröken Agnes Branting författade
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arbetet »Medeltida vävnader och broderier i Sve
rige. Del I—II» .......................................................... Kr.

Jacques Lamms Stipendiefonds räntor ha tillförts 
fonden ..............................................................................  Kr.

Weberska Fondens räntor ha överförts till
Konstslöjdsamlingens anslag .........  Kr. 2 232: 82
Handtecknings- och gravyr sam lin

garnas anslag .................................  » 375: — Kr.

P. Beijers Donations räntor ha överförts
till Konstslöjdsamlingens anslag ............................. Kr-

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

Hjalmar Wicanders Donationsfonds räntor ha hu 
vudsakligen använts till avbetalning å inköpet 
av medeltida m iniatyrer ............................................ Kr.

Bukowskis Gåvomedel. Av A.-B. H. Bukowskis Konst
handel har Nationalmuseum erhållit .................... Kr.
för vilken summ a museet äger rätt att hos 
näm nda firma uttaga konstföremål.

Depositionsavdelningens Gåvomedel. Gåva av okänd 
givare till depositionsavdelningens utveckling...... Kr.

Nationalmusei Bildarkiv. Gåva av konstvänner till 
b ildark ivet.......................................................................  Kr.

Carl von Plåtens Fonds räntor har tillförts fonden Kr.
Hugo Rehbinders Gåvomedel. Gåva enl. testamente 

till inköp av porträtt av svensk konstnär .........  Kr.

1 500:

261: 4£

607: 82 

I 250: —

9 854: 18 

617:10

2 500: —

7 511: 74 

658: 16

20 000 : —

Stockholm den 31 m ars 1932.
Underdånigst 
Axe l  Gauffin.
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Tabell över utgifter å av Nationalmuseum dispo'

Anslagstitelns
nummer

Verkliga utgifter. Åttonde huvudtiteln. 

B. Arkiv, bibliotek och museer.

19 a 
19 b 
19 c 
19 d

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

19 e 
19 f
19 g 
1 9 h
20 
21

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

vationsanslag ........................................................................................
22
23

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

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

25
vyrer, reservationsanslag ................................................................

| Konserveringsarbeten för statens tavelsamling å Drottningholms 
slott, reservationsanslag....................................................................

27 Inköp av modern konstindustri och konsthantverk å Stockholms
utställningen 1930 .............................................................................

3
o
6

11

N. Diverse.
Extra utgifter, reservationsanslag......................................... ..............
Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag ...........
Tryckningskostnader, förslagsanslag, högst.......................................
Dyrtidstillägg till befattningshavare i statens tjänst, förslagsanslag

1928—29. 27
Reservationer :

Konserveringsarbeten för statens tavelsamling å Gripsholm, m. fl. 
slott.........................................................................................................

Summa
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nerade riksstatsanslag budgetåret 1930—1931

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

merutgift 
å andra 

anslag än 
reserva
tions
anslag.

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: — 1 108: 50 155 308: 50 160 986: 84 160 986: 84 5 678: 34
— 30 000: — 9 538: 62 39 538:62 39 538: 62 — 39 538:62 —

16: 13 25 000: — — 25 016:13 24 325: — 691:13 25 016: 13 —
— 6 500: — 589:23 7 089: 23 7 055:87 33: 36 7 089: 23 _
— 11 000: — 1 324: 65 12 324: 65 12 324:65 — 12 324:65 —

645: 29 8 000: — 5 422:82 14 068: 11 12 218:19 1 849: 92 14 068: 11 —

27: 38 3 000: — 960: — 3 987:38 3 909: 06 78: 32 3 987:38 —

— — 500: — 500: — 500: — — 500: — —

— 14 800: — — 14 800: — 12 891: — — 12 891: — 1 909: —

307:97 8 500: — 4 187: 73 12 995: 70 12 577:93 417:77 12 995:70 —
— 2 500: — 663: 64 3 163: 64 2 721:48 442: 16 3 163: 64 —

768: 98 5 000: — — 5 768:98 2 176: 83 3 592: 15 5 768: 98 —

1 242: 97 5 000: — — 6 242: 97 4 435: 60 1 807:37 6 242: 97 —

12 000: — 12 000: — 1 900: — 25 900: — 14 303: 70 11 596: 30 25 900: — —

— 10 000: — 165:83 10 165:83 10 165:83 — 10 165:83 —

6 600: — 411: 50 7 011: 50 7 011: 50 _ 7 011:50 _
— 31 267:49 1 510:62 32 778:11 32 778: 11 — 32 778:11 —

— 1 000: — — 1 000: — 1 000: — — 1 000: — —

20 827: — 20 827: — 20 827: — 20 827: —

5 423: 15 5 423: 15 4 644: 80 778: 35 5 423: 15 ____ i

20 431:87 | 355 194:49 | 28 283: 14 403 909: 50 386 392: 01 21 286: 83 407 678: 84 
3 769:34

403 909: 50

3 769:  34



Tabell över Diverse medels och donationers disposition under budgetaret
1930- 1931.

Behållning 
från före
gående år

Inkomster !

!

Summa j

'
10 251:50 10 251: 50

— 3 970: 32 3 970: 32
— 11797:31 11 797:31
117: 99 752: 34 870: 33
14: 58 9 634: 10 9 648: 68

3 864: 77 3 864: 77

209 750: 47 80 979:04 290 729:51
14 759: 58 372: 59 15 132: 17

100 000: — 4 500: — 104 500: —
11 510: 38 599: 02 12 109:40
11 353: 97 261:45 11 615: 42
51 470: 25 4 633: 06 56 103:31
30 000: — 2 250: — 32 250: —

125 475:07 698: 95 126174:02
200 017: 09 9 911: 08 209 928: 17

2 446: 41 2 514:09 4 960: 50
1 001: 29 7 511: 74 8 513:03

163: 10 — 163: 10
9 992: 67 658: 16 10 650:83

— 20 516:04 20 516:04

; 771 937:62 171810:79 ! 943 748:41

Diverse medel:
Förevisningsmedel ...............
Katalogmedel .......................
Fotografimedel ...................
Nytrycksmedel ...................
Gripsholmsmedel ..............
Omflyttningsmedel ..............

Donationer m. m.:
J. S. Gieseckes Donation ................
Femårsfonden................ ....................
J. H. Scliarps Donation .................
J. Lamms Prisfond .................
J. Lamms Stipendiefond ................
Weberska Fonden ............................
P. Beijers Donation ........................
Österlinds Fond................................
Hjalmar Wicanders Donationsfond 
Depositionsavdelningens gåvomedel 
Nationalmusei bildarkiv .
Georg von Rosen fonden
Carl von Plåtens Fond.....
H. Rehbinders gåvomedel

' |
Utgifter

Behållning 
till näst

kommande år
Summa

i  8 925: 05 1 326: 45 10 251: 50
3 970: 32 —  . 3 970: 32

11 582. 30 215: 01 11 797:31
870: 33 — 870: 33

9 548: 20 | 100: 48 9 648: 68
: 3 864: 77 |

.

3 864:77

57 312: 13 233 417: 38 290 729: 51
14 759:58 372: 59 15 132:17
4 500: — 100 000: — 104 500: —

’ 1 520: — 10 589:40 12 109: 40
20: — 11 595: 42 11 615: 42

! 3 760: 56 52 342:75 56 103: 31
2 250: — 30 000: — 32 250: —

— 126 174: 02 126 174: 02
; 9 854:18 200 073:99 209 928: 17

4 117:75 842: 75 4 960: 50
6 0 0 :- 7 913:03 8 513: 03
— 163: 10 163:10
— 10 650:83 10 650:83

16 133:88 j 4 382: 16 20 516: 04

153 589:05 ! 790 159:36 943 748:41



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning ................................................... ........ ........ ........................... ...............
Skulptursam lingen............................ .......................... ...........................................
Fornsakssamlingen ................... ................ ........................................................
Tavelsamlingen ............... ......................................................................................
Bildarkivet ..............................................................................................................
Samlingen av ostasiatisk konst ............................................................ .........
Handtecknings- och gravyravdelningen ................... ....................................

I. Handteckningssamlingen .......................................... ...............................
II. Gravyrsamlingen .......................................................................................
III. Samlingen av graverade plåtar och träsnittsstockar ..................
IV. Fotografi- och reproduktionssam lingen.............................................
V. Planschverkssam lingen.............................................................................
VI. Arkivet ...... .................................................................................................

Boksamlingen ..........................................................................................................
U rklippssam lingen.......... ...................... .................. .............................................
Avdelningen för konsthantverk .......................... ........................................
Avdelningen för slottssam lingar och depositioner ....................................

S lo ttssam lingarna...... .......................................................................................
Depositioner och upplysningsverksam het......... .......................................

Utställningar inom sam lingarna.......................................................................
Utgivna arbe ten .......... .................. ............................... ........................................
Nationalmusei n äm n d ......................................................................................
Statsinköp av svenska konstnärers a rb e te n .................................................
Tjänstem ännen ............................................. ...................... ......... .............  ......
T jänsteresor........... ............................................. ......... ............ ............................
B esöken ............................................................... ............................. ................. .
Konservering och restaurering av tavlor .............................. .....................
Studier och kopiering............................ ........................... ............................... .
Ekonomi: Sammandrag av räkenskaperna under budgetåret 1930—31 

Tabeller ..."................................................................................... .

Sid.
III

1
2
3
7
8

15
15
18
24
24
24
25
30
33
34
43
43
46
76
77
80
80
83
85
86
87
89
91
94









L i t t e r a t u r  r ö r a n d e  S t a t e n s  k o n s t s a m l i n g a r .

K ortfa ttad  fö rteckn ing  över N ationalm usei m åln ingssam ling . 25  uppl. 
S tockholm  1 9 2 7 . P ris kr. 1 : 5 0 ,
E n g e lsk  upplaga. P ris kr. 2 : 7 5 .

Brising, ii. A ntik  k o n st i N ationalm useum . U rval och besk riv 
ning. S tockholm  1 9 1 1 . P ris  kr. 2 5 :— .

Qötlie, G. P orträ ttsam lin g en  på G ripsholm . S th lm  1 9 2 5 . P ris  kr. 2 : 5 0 . 
Sirén, O. B eskrivande kata lo g  över N ationa lm use i m åln ingssam ling . 

U tländska  (icke nord iska) k o n stn ä re rs  arbeten. Illustrerad . 
S tockholm  1 9 2 7 . P ris  kr. 3 : 7 5 , in b unden  kr. 5 : — .
F ra n sk  upplaga, sam m a pris.

Sirén, O. och Kjellberg, E. N ationa lm use i sk u lp tu rsam ling . S to ck 
holm  1 9 2 9 . P ris  kr. 3 : — .

Nationalmusei miniatyrsamling. D en W icanderska  sam lingen  och 
m useets övriga m in iatyrer. S tockho lm  1 9 2 9 . P ris kr. 1 : 5 0 . 

Strömbom, S. och Uggla, E. K atalog  över p o rträ tts  anilin gen på 
G ripsholm . S tockholm  1 9 2 7 . P ris kr. 2 : 5 0 .

Nationalmusei Årsbok 1 9 1 9 — 1 9 2 9 . P ris  för inb. å rg ån g arn a  1 9 1 9  

och 1 9 2 0  5 0 : — kr., 1 9 2 1 , 1 9 2 2  och 1 9 2 3  4 0 : —  kr., 1 9 2 4  

ocli 1 9 2 5  2 5 : —  kr., 1 9 2 6  och 1 9 2 7  23  kr., 1 9 2 8 , 1 9 2 9 , 1 9 3 0 — 3 1  

2 0 : —  kr. F ö r å rg ån g arn a  1 9 1 9 — 1 9 2 3  1 5 0 : — kr. tillsam m ans.

Ur Nationalmusei samlingar. I. F ra n sk a  m åln ingar. U rval och 
te x t av A xel G auffin. S tockholm  1 9 2 3 . P ris  kr. 1 : — .

D:o. II. Svenska m åln in g ar in till tiden  o m kring  1 8 7 0 . U rval och 
te x t av A xel G auffin. S tockholm  1 9 2 6 . P ris  kr. i : — .

Meddelanden från Nationalmuseum: n r  1 — 5 4 .
S ta tens konstsam lingars tillv äx t och fö rva ltn ing  1 8 8 1  — 1 9 2 9 .

Tjugufem tavlor ur Nationalmusei samlingar. U rval och te x t 
av S ix ten  Ström bom . S tockholm  1 9 2 8 . P ris  kr. 2 : 5 0 .

Nationalmusei småskrifter. I. E rn s t K jellberg : N åg ra  g rek iska  
vaser i N ationalm useum . S tockholm  1 9 2 5 . P ris  k r. o: 5 0 .

D:o. I I . G u n n ar W engström . De grafiska tekn ikerna . S tockholm  
1 9 2 8 . P ris kr. 1 : — . Inb. kr. 2 : —.



Nationalmusei småskrifter. I I I . Carl H ernm arck  Porslinsfabriken  
i M eissen och dess p ro d u k te r i N ationalm useum . S tockholm  
1 9 3 0 . P ris  kr. o: 5 0 .

Skolresebesök i Nationalmuseum. T e x t av N ils  G. W ollin . S to c k 
holm  1 9 2 8 . P ris k r. o: 5 0 .

Nationalmusei utställningskataloger n r  1 , 4 — 2 0 , 2 2 — 2 9 , 3 1 , 3 4

— 37 -

Nationalmusei utställningsblad n r 1 — 3 .
Nationalmusei planschserie, blad 1 — 2 5 . P ris kr. 7 : 5 0  p r blad. Fem 

blad kr. 2 5 : — . H ela  serien  (25 blad) kr. 1 0 0 : — . 
Nationalmusei färgtryck. N r 1 . G. von Rosen, Skrivaren . P ris 

kr. 8 : — .
D:o. N r  II. J. F . H öckert, H ed v ig  E leonora, s tu d ie  till hennes 

h u v u d  på hans tav la  S tockholm s s lo tts  brand. P ris  kr. 5 : — . 
D:o. N r  I I I .  R ichard  Bergh, V id lam pan. P ris kr. 5 :— .
D:o. N r  IV . P rin s  E ugen, K varnen. P ris  kr. 1 0 : — .


