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Östasiatiska ?miseet. Rum med kinesiska ?nålningar uppsatta på inskjutbara skärmar.

The Museum of F ar Eastern A.rt and A  ntiquities. Room with Chinese paintings on movable screens.



Till KONUNGEN

Under verksamhetsåret 1963 har i ett avseende statens konstsamlingar passerat 
en milstolpe i sin historia: en ny museibyggnad har kunnat tagas i anspråk. De 
från Vitterhetsakademien och Nationalmuseum sammanförda samlingarna av 
östasiatisk konst har, utökade med värdefulla gåvor och nyförvärv, fått ett 
permanent hem i det genom Byggnadsstyrelsens försorg och med AB Samuel
son och Bonnier som entreprenör ombyggda Tyghuset, beläget på Skepps- 
holmsklippans mot Nationalmuseum vettande krön. Samtidigt har i botten
våningen och i första våningen lokaler inrättats för Nationalmuseets avdelning 
för konstbildning och depositioner samt för Riksförbundet för bildande konst 
och föreningen Konst i Skolan. Från terrassen framför museet, där fordom 
Flottans salutbatterier dundrade mot Nationalmuseum, har besökarna en stor
slagen utsikt över Stockholm, och inne i museet väntar honom inte mindre 
fängslande utblickar över den östasiatiska konstens mångtusenåriga historia. 
Vårt land är lyckligt nog att äga en för europeiska förhållanden ovanligt rik
haltig samling av keramik, bronser, skulpturer och målningar från det gamla 
Kina. Utan tvivel har Stockholm genom tillkomsten av det nya museet blivit 
en internationell sevärdhet rikare.

Om museets uppställning, invigning och första verksamhet avger nedan 
föreståndaren sin berättelse. Flans är också minnesorden över den i förtid bort
gångne ordföranden i museets nämnd, överintendenten Åke Wiberg. Varmt 
konstintresserad och mångfrestare till sin natur lyckades han under sin tid 
som nämndens ledare lösa de med museets inredning förenade ekonomiska 
problemen på ett för uppgiften idealiskt sätt. Museinämndens och inrednings- 
kommitterades tacksamhet för hans osjälviska arbete och osparda möda är stor. 
Hans bortgång utgör en stor förlust för alla som haft förmånen att på nära håll 
bevittna hans entusiasm och handlingskraft.

I avvaktan på ordförandepostens återbesättande har den avlidnes åligganden 
med intresse och skicklighet fullgjorts av nämndens vice ordförande bank
direktör Tore Browaldh.

I den gamla nationalmuseibyggnaden har efter avslutandet av första om- 
byggnadsetappen kompletterande restaureringsarbeten utförts genom Bygg
nadsstyrelsens intendentsbyrå. Bland annat har avklarats en så viktig, ehuru 
prosaisk, detalj som en fullständig ombyggnad av toiletterna för allmänheten. 
Ritningsarbetet på det länge planerade annexet för museets laboratorier, kon- 
serveringsanstalt och verkstäder har fortgått. Av olika skäl har det tyvärr icke 
såsom beräknat kunnat avslutas före införandet av nu gällande ransonering av 
den statliga byggnadsverksamheten. Dröjsmålet är för det inre arbetet inom 
museet ytterst påfrestande, och det är att hoppas att det ej skall leda till en 
ödesdiger ytterligare försening av hela företaget som sådant.
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Lasse Johnson: Hovsångerskan Birgit Nilsson. Gåva av Gripsholms- 
f  öreningen med anlitande av dr A .xel Hirschs donationsmedel.

Lasse Johnson: The singer Birgit Nilsson.

Moderna museets behov av ökat utrymme har givit upphov till en först av 
redaktör Kurt Bergengren i Aftonbladet framkastad tanke att flytta hela 
museet till Riksbankens blivande nybygge vid Sergels torg. Det intressanta 
uppslaget har vunnit stöd i ett flertal tidningar av olika partifärg. Utan tvivel 
skulle det möjliggöra en ytterligare aktivisering av det redan mycket aktiva 
museet, samtidigt som den friställda museilokalen på Skeppsholmen skulle 
kunna tillgodose andra av Nationalmuseets trängande lokalbehov. En under 
året företagen enkät av tidskriften Form ger vid handen att det finns en livlig 
önskan hos konsthantverkets målsmän att se museets konstslöjdsavdelning 
eller åtminstone dess moderna del placerad i ett eget hem.
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Å andra sidan skulle en förflyttning av Moderna museet från Skeppsholmen 
till City ge ytterligare näring åt de farhågor som otvivelaktigt förefinns att 
Skeppsholmens framtida friställande för konst och museer skall stanna vid en 
halvmesyr — en tudelning av ön i ett civilt och ett militärt område med allt 
vad detta skulle innebära av faror och olägenheter för museernas vidkommande 
i händelse av krigsfara. Ett i pressen framfört yrkande av chefen för marinen 
att bl. a. ostkustens örlogsstab, tvärtemot försvarsledningsutredningens planer, 
skulle få ligga kvar på ön talar i det stycket sitt tydliga språk. Den år 1959 av 
försvarsministern tillsatta Skeppsholmsutredningen, i vilken museal sakkun
skap icke ingår, har ej heller 1963 avgivit sitt betänkande.

På personalsidan har Nationalmuseet haft tillfredsställelsen att se förestån
daren för den moderna avdelningen Karl G. Hultén få sin anställning som 
tillförordnad för blott en begränsad period ändrad till samma villkor som 
museets tjänstemän i övrigt. Samtidigt har han placerats i lönegrad B 1 med 
titeln museidirektör. Förändringarna utgör ett välmotiverat erkännande av 
Hulténs insatser som ledare av Moderna museet sedan 195 8.

Museilektorn Bo Lindwall har avgått från sin tjänst och efterträtt förste in
tendenten Boo von Malmborg som sekreterare i Statens konstråd. National
museum stannar i tacksamhetsskuld till Lindwall för hans hängivna och skick
liga arbete på den moderna konstpedagogikens fält. Till hans efterträdare har 
utsetts fil.lic. Bengt Dahlbäck, som efter några års verksamhet vid Kungliga 
biblioteket därmed återvänder till sin gamla institution.

Som ståthållare för de kungliga slotten har general Torsten Friis avgått av 
åldersskäl och efterträtts av tidigare chefen för Domnarvets järnverk Sixten 
Wohlfahrt. Slottsfogden på Drottningholm, hovjägmästare Gösta Reuterswärd, 
har under året avlidit. Han efterträds av civiljägmästare Stig Hegardt.

För årets gåvor och inköp redogör resp. avdelningsföreståndare. Ett 
nyförvärv av stor praktisk betydelse är den för konsttransporter special- 
inredda lastbil av märket Mercedes, som överlämnats av direktör Gunnar 
V  Philipson.

Utställningssäsongen har både för Nationalmuseum och Moderna museet 
varit livaktig utan att för den skull nå nya rekordsiflror. I det gamla museet av
slutades i början av mars den i förra årsberättelsen omtalade utställningen 
»Konstens Venedig». Dessförinnan hade den vunnit förnyad aktualitet genom 
den venetianska karneval, som den 12 januari ordnades i museet av en därtill 
utsedd festkommitté, bestående av numera operachefen Göran Gentele, direk
tör Elias Svedberg, inredningsrådet Björn Thulin och generalkonsul Henry 
Wallenberg, under medverkan av artister från de kungliga teatrarna. En för 
tillfället författad festprolog av Evert Taube finns jämte bilder från evene
manget återgivna i»Kontakt med Nationalmuseum» IV  1963. Utställningen 
hade, när den avslutades, besökts av ca 92 000 personer.

En utställning av den engelske karikatyrtecknaren David Low, anordnad i 
samarbete med Dagens Nyheter, gav bl. a. upphov till en intressant press
debatt om den politiska karikatyrens väsen.
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Olle Olsson Hagalund: Minnesporträtt av direktör Anders Sandreiv. Gåva 
av Anders Sandrews stiftelse.

Olle Olsson Hagalund: Director Anders Sandrew. Painting from memory.

Den tjugosjätte utställningen av Unga Tecknare hade som vanligt sin pre
miär på våren. Årets pristagare blev Olle Lindgren, Samtidigt visades ett urval 
av de föregående 25 pristagarnas arbeten.

På initiativ av Nationalmuseum anordnades med anledning av det svenska 
kungaparets statsbesök i Paris i juni en utställning i Louvre-museet av 
»Trésors d’art suédois» med ett litet men förnämt urval av konstskatter från 
stenåldern till början av adertonhundratalet. Utställningen planlades av 
Statens historiska museum och Nationalmuseum i samverkan, med tjänstemän 
från båda dessa museer som kommissarier. Till utställningen utgavs på Allhems 
förlag en praktpublikation med samma namn, redigerad av intendenten Pontus 
Gr ate.



I ett annat av världens stora konstmuseer, Eremitaget i Leningrad, visade 
museet under hösten ett förnämligt urval av sina mästarteckningar jämte de 
märkliga teckningar av palatsarkitekturen i St. Petersburg som sammanbragts 
av den ryske tronföljaren Karl Peter Ulriks guvernör Fr. W. Bergholtz. I ut
byte sände Eremitaget en motsvarande utställning av utländska mästarteck
ningar och svenska arkitekturritningar till Nationalmuseum. Den tilldrog 
sig stor uppmärksamhet även utomlands, eftersom det torde vara första gången 
Eremitaget gästspelat med en hel utställning ur sina samlingar. En katalog på 
engelska författad av intendent Per Bjurström, utgavs över Eremitagets 
mästarblad.

Sommarnattskonserterna, nu som tidigare understödda av fabrikör Julius 
Olsén, avslutades med en särskilt välbesökt och glansfull konsert av museets 
kammarorkester med Claude Genetay som dirigent och med Sveriges stora 
sångerska Birgit Nilsson som solist.

Samtidigt överlämnades till den moderna avdelningen av statens nationella 
porträttgalleri på Gripsholm som gåva av dr Axel Elirsch genom Gripsholms- 
föreningen ett hedersporträtt av Birgit Nilsson utfört av konstnären Lasse 
Johnson. Bland andra märkligare gåvor till denna på senare år snabbt till
växande avdelning märks Nils Dardels porträtt av museidirektör Rolf de Maré, 
Olle Olsson-Hagalunds minnesporträtt av direktör Anders Sandrew, beställt 
och skänkt av Sandrew-stiftelsen, och en porträttbyst av professor Hugo 
Theorell, utförd av Arvid Backlund och skänkt av fru Marguerite Wenner- 
Gren med anledning av modellens sextioårsdag.

Nationalmuseum har till uppgift att efter förmåga gynna konstlivet ute i 
landet, vilket bl. a. sker genom depositioner och vandringsutställningar samt 
hjälp vid lokala utställningsinitiativ. Så har museet biträtt Gävle stad 
med ordnandet av utställningen »Gävlebor under tre sekler». Under året har 
vidare färdigställts en utställning »Grekisk och romersk konst», anordnad 
i samarbete med Medelhavsmuseet, vars föreståndare docent O. Vessberg 
bidragit med en inledande översikt i den av fil.kand. Madeleine von Heland- 
Weissglas redigerade katalogen. Utställningen hade premiär i Gävle Museum, 
vars nye föreståndare landsantikvarie Ingemar Tunander under några månader 
av året varit anställd vid Nationalmuseum.

Av honom och museets nye lektor Bengt Dahlbäck förbereddes två diskus- 
sionsdagar i Nationalmuseum rörande provinsmuseernas konstproblem, som 
ägde rum den 2—3 september under stor anslutning från hela landet. De in
leddes med anförande av avdelningschefen i Ecklesiastikdepartementet Roland 
Pålsson och för värdefulla diskussionsinledningar svarade bl. a. ordföranden 
i Konstfrämjandets styrelse direktör Arne Elmgren, direktören för AB 
Bukowskis konsthandel, dr Gregor Aronowitsch, direktören för Svensk
Franska Konstgalleriet, dr Harry Runnqvist och ett flertal museimän. Den 
brännande frågan om till landsantikvariens alltmer maktpåliggande arbets
uppgifter alltjämt bör höra chefskapet för provinsmuseernas konstsamlingar, 
visade sig vara föremål för uppenbara intressekonflikter, som helt visst måste
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lösas från fall till fall beroende på ifrågavarande museers storlek, samlingsom- 
råden samt vederbörande museichefs personliga kompetens. Utvecklingen går 
dock tydligt nog mot ett skiljande av de fornvårdande och de konstmuseala 
uppgifterna. Helt visst kräver de senare för att kunna lösas på ett tidsenligt sätt 
sin egen man. De större städerna har här ett tacknämligt tillfälle att själva 
sörja för sin kulturella upprustning, såsom redan skett i Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Hälsingborg, Västerås och Lund. Mötet beslöt att tillskriva 
Kungl. Maj:t med anhållan om en allsidig utredning av de med konsten och 
provinsialmuseerna förknippade problemen.

Under 1963 upptog riksdagen den segslitna frågan om fideikommissens av
veckling till debatt och slutligt avgörande. I likhet med Vitterhetsakademien 
och Nordiska museet hade Nationalmuseum i sitt remissyttrande framhållit 
risken att de tidigare genom att fideikommissinstitutionen skyddade konstskat
terna nu skulle komma att skingras. På museets förslag anmodade ecklesiastik
ministern regeringsrådet E. Eckerberg att skyndsammast utreda frågan om 
särskilda bestämmelser för export från Sverige av nationellt värdefulla konst
föremål. Utredningsmannen har under sitt arbete från Nationalmuseets sida 
biträtts av förste intendenten Boo von Malmborg. Frågans allvar belyses 
bäst av en hemställan från Skoklosters fideikommissarie att på offentlig auktion 
få avyttra bl. a. ett antal i slottets samlingar ingående värdefulla konstverk. 
Nationalmuseum har i sitt remissyttrande framhållit vikten av att samlingarna 
på Skokloster bevaras för landet och ansett sig kunna biträda avyttrandet av 
här gällande föremål endast under förutsättning att de inlöses av svenska staten.

I ett avseende utgör 1963 ett olycksår för statens konstsamlingar ity att vid 
två olika tillfällen tillgrepp gjorts ur skådesamlingarna. I augusti stals från 
Nationalmuseum ett gossporträtt tillskrivet Frans Hals och från Moderna 
museet en bronsstatyett av Carl Friesendahl. Sedermera försvann genom 
inbrott i en av konstslöj davdelningens montrar två sjuttonhundratalsur av 
den i Paris verksamme svenske urmakaren A. Hessén. Båda tillgreppen har 
såtillvida fått ett lyckligt slut som de stulna föremålen återfunnits. Frans Hals
porträttet hade förts till Paris av en ung fransk kleptoman, som vid förhör 
kunde uppge var i Stockholm han kastat ifrån sig ramen och den på Moderna 
museet stulna statyetten. De båda klockorna uppvisades någon tid därefter för 
chefen för Oslo Kunstindustrimuseum dr E. Engelstad som påpassligt identi
fierade dem såsom de från Nationalmuseum stulna. Otvivelaktigt ger de båda 
tillgreppen en vältalig påminnelse om den av museiledningen i petita ofta på
talade bristen på tillräcklig vaktpersonal. En viss ljusning kan emellertid 
skönjas sedan museet från och med den 1 juli 1963 tillförsäkrats fyra nya vakt
tjänster. För att på bästa sätt utnyttja dessa har ett försök gjorts att anställa 
kvinnlig vaktpersonal med till 20 timmar i veckan begränsad tjänstgöring, s. k. 
museivärdinnor. Försöket har med de erfarenheter som hittills vunnits slagit 
väl ut och torde komma att utvecklas ytterligare.

Stockholm i april 1964
Carl Nordenfalk



K O N S T L IV E T  I S V E R IG E  1963. Några framträdande drag och 
händelser

Staten, konsten och konstnärerna
Konstnärernas villkor, i den mån de beror på statliga åtgärder, blev under året 
förbättrade. Den förändrade situationen uttryckes enklast med siffrorna i en 
av ecklesiastikministern vid vårsessionen framlagd proposition. Statsrådet 
föreslog, att anslaget till konstnärlig utsmyckning av statens byggnader skulle 
fördubblas. 1961 hade summan ökats från 200 000 till 400 000, 1962 höjdes den 
till 500 000 kronor och nu skulle alltså 1962 års anslag fördubblas och avrundas 
till en miljon. Statsutskottet tillstyrkte och riksdagen följde utskottet.

Ecklesiastikministern berörde i samma proposition frågan om procentregelns 
återinförande, dvs. den regel om att en procent av statens byggkostnader 
skulle begagnas till byggnadernas konstnärliga utsmyckning, vilken beslöts 
av 1937 års riksdag, men som senare i samband med kriget sattes ur spel. 
Statsrådet ansåg inte att man borde binda sig vid procentregeln som metod 
men väl låta den gälla som riktpunkt. Statens konstråd hade redan föregående 
år i sina petita begärt 1 500 000 kronor och krävt procentregelns återinförande. 
Inför utsikten att ett successivt höjande av anslaget så småningom skulle 
närma det till i nivå med vad procentregeln skulle medföra, uppgav konst
rådet sitt krav men upprepade sitt äskande från föregående år om 1 500 000 
kronor.

Beträffande statliga konstnärsstipendier föreslog ecklesiastikministern en 
höjning som för den del av anslaget som går till målare, skulptörer och lik
nande betydde en höjning med 101 000 kronor eller närmare en tredjedel. 
Det skulle möjliggöra både att stipendiesummorna höjdes och att antalet sti
pendier ökades.

En fråga som diskuterats och debatterats ända upp i riksdagen är frågan om 
varuskatt på konst vid försäljning genom konsthandeln. Det anses att konst
verk bör betraktas som andliga prestationer i stil med sångares och andra 
tolkande artisters verksamhet och som de vara undantagna varuskatt.

Sedan lotterimedelsfonden överflyttats till ecklesiastikdepartementet har en 
särskild kulturavdelning inrättats för att bl. a. disponera och distribuera dessa 
pengar. Den nya avdelningen trädde i verksamhet den 1 juli och står under 
ledning av avdelningschefen Roland Pålsson. Kulturavdelningen biträdes av 
en kulturpolitisk rådgivargrupp. Arkitekten Lennart Holm svarar inom 
gruppen för allmänna miljöfrågor, målaren Lage Lindell för den bildande 
konsten, medan ädelsmeden Sigurd Persson representerar det individuella 
konsthantverket.

I samband med att anslaget till Statens konstråd höjts har Kungl. Maj:t 
biträtt en under flera år begärd förändring av deltidsbefattningen som dess
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sekreterare till en heltidstjänst. Förste intendenten Boo von Malmborg har 
därför lämnat den och efterträtts av fil. lic. Bo Lindwall, tidigare museilektor 
vid Nationalmuseum.

En stor konstauktion genomfördes av Stockholms Stads Auktionsverk, som 
på uppdrag av indrivningsverket för direktör Theodor Ahrenbergs fordrings
ägare sålde större delen av hans beslagtagna konstsamling. Då den erforderliga 
summan ändå skulle komma att uppnås, undantogs i sista stund från försälj
ning de två mest betydande verken, Matisse’s Apollon och Picassos Naken 
dam i gungstol.

Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig gärning har av Ko
nungen tilldelats målaren Einar Forseth, danske grafiken! Palle Nielsen och 
finländske arkitekten Viljo Rewell.

Stockholms city plan och konstpolitik
Stockholms cityplan, som skall reglera den under häftig omdaning varande 
bebyggelsen på nedre Norrmalm, antogs i slutet av november av Stockholms 
stadsfullmäktige. Planen väckte emellertid livlig diskussion, även utanför den 
snävare kretsen av sakkunniga och bestämmande, politiska instanser och ut
löste en ganska kraftig opposition, som bl. a. tog sig uttryck i två protest
skrivelser till Stockholms stadsfullmäktige. Den första av dessa protestskrivel
ser undertecknades av 29 ledande personligheter inom kultur- och näringsliv, 
den andra samlade ytterligare tio namn, bland dessa arkitekterna Hakon 
Ahlbergs och Sven Ivar Linds. Opponenterna menade bl. a. att cityplanen, 
som ville göra området funktionellt ur trafiksynpunkt, borde ha sökt nedbringa 
trafiken i stället för att öka den genom att förlägga flera parkeringshus inom 
området liksom de borde ha sökt begränsa antalet i city arbetande. Trafiken 
blev också en stötesten för Bror Hjorth, som drog sig tillbaka från tävlingen 
om monumentalfigur på Sergels torg, därför att han inte gillade torgets pla
nerade utformning och inte den trafikström, som skulle komma att runda den 
skulptur, om vilken man tävlade. En annan synpunkt, som kom till uttryck i 
protestskrivelserna, var den, att city-planen förutsåg och förordade en enligt 
opponenterna alltför långt gående och inte alltid motiverad rivning av äldre 
bebyggelse. — Stadskollegiets reklamkommitté håller sedan sommaren 1963 
Stockholmspaviljongen på Nybroplan, där man hittills bl. a. visat 1962 års 
cityplan (samtidigt utgavs ett större arbete med samma titel) och den 
stora modellen över innerstaden i Stockholm 1970.

I anslutning till vad som ovan nämndes om procentregeln för statens bygg
nader kan anföras, att Stockholms stad för skolorna i huvudsak tillämpat 
en tvåprocentregel. Staden har nu beslutat att denna skall gälla förutom för 
skolorna även för medborgarhus och samlingslokaler samt för idrotts- och 
badanläggningar. För sjukhus, vårdhem, ålderdomshem och barnhem skall 
tvåprocentregeln tillämpas i huvudsak.
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Museerna
Konstmuseet i Göteborg fick under året i gåva mottaga 80 teckningar och 
27 akvareller av Carl Kylberg. Givare var den framlidne konstnärens hustru, 
fru Ruth Kylberg.

Norrköpings museum, som 1963 undergått en genomgripande omdispo
nering av sina samlingar för att bereda plats för viktigare nyförvärv, stängdes 
under hösten för reparation och ombyggnad.

Gävle museum, vilket med sina konst- och konstslöj dsamlingar kräver 
konstmuseal kompetens, fick ny intendent från och med den 1 oktober och 
länet därmed ny landsantikvarie. Ingemar Tunander lämnade efter åtta år 
Sundsvalls museum och övertog den dubbla befattningen.

Malmö museums konstavdelning kunde även i år göra ett betydande por
trättförvärv. Det är den ryske målaren Valentin Serovs (1865 — 1911) 1888 ut
förda oljemålning av Maria Jakuntsjikova, som tack vare en okänd givare 
kunnat införlivas med museets stora samling av ryskt måleri från sekelskiftet 
och början av vårt århundrade, enastående i Sverige.

Arkiv för dekorativ konst i Lund har gjort ett stort antal nyförvärv av 
originalskisser för monumentalmålningar och -skulpturer. Nämnas kan dylika 
arbeten av följande konstnärer med angivande av deras uppdrag: C. O. Hultén, 
väggmålning i Malmö stadion; Erland Brand, gobeläng i Sahlgrenska sjuk
huset; Martin Holmgren, relief i Landskrona posthus; Staffan Hallström, för
slag till altarmålning i Stockholm; Lage Lindell, emalj på Västerås stadshus; 
Rune Jansson, målningar i Hotell Continental i Stockholm. Därtill kommer 
likartat material från Danmark, Finland och Island. Arkivet fortsatte även i 
år att utöka samlingen av fransk monumentalkonst, nu med Maurice Denis’ 
originalskisser och den stora, fullständiga kartongen till fresken i kyrkan 
S:t Louis i Vincennes.

Monumentalutsmyckning
Bland de i Statens konstråds regi tillkomna verken kan nämnas: Lennart Rodhe, 
emaljmålning på 25 kvm i Limnologiska institutionen i Uppsala, Uno Vallmans 
väggmålning i den nya institutionsbyggnaden mellan Fysikum och Kemikum 
i Uppsala, Olle Ängkvists keramiska utsmyckning av en vägg i den botaniska 
institutionen vid Stockholms universitet samt Gert Marcus’ betongreliefer i 
en matsal i Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bland för andra uppdragsgivare utförda monumentalverk märkes Christian 
Bergs »Vattenfigur» vid Västertull i Lund, Sven Lundqvists skulpturgrupp med 
gubben Noak, hans gumma och några av djuren i arken för Bergshamra torg i 
Solna, Ivar Johnssons »Flicka med fågel» i parken vid Malmö allmänna sjukhus, 
Siri Derkerts bild vävnad »Vi — we — nous» i Lidingö läroverk, Stellan 
Mörners väggmosaik i entréhallen till Karolinska läroverket i Örebro, Bror 
Hjorths altartavla »Jesu intåg i Jerusalem» i Salabackekyrkan i Uppsala samt 
Sven Erixsons glasmosaik »Vattenlek» i Varbergs sparbank.
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Stadsfullmäktige i Jönköping beslöt att hugfästa minnet av Dag Hammar
skjöld, som föddes i staden, med en skulptur att uppställas framför länsmuseet, 
dvs. i de kvarter där man ämnar skapa stadens kulturella centrum med tyngd
punkten i det nya, stora stadsbiblioteket. En tävling skall utlysas om iord
ningställandet av planen framför länsmuseet och om själva skulpturen. 
Tävlingen kommer alltså att gälla både trädgårdsarkitekter och skulptörer.

Bland utställningarna utanför landets tre största städer förmärkes alltmera 
betydande internationella inslag. Förklaringen är bl. a. det allt intensivare 
samarbetet med de stora nordiska utställningsinstitutionerna: Moderna Museet, 
Louisiana och Kunstnernes Hus i Oslo. Sålunda kunde Konsthallen i Lund 
presentera en utställning som den av Jackson Pollocks verk, sammanställd av 
Moderna Museet, en internationell utställning av internationella mått.

Riksförbundet för bildande konst hade sin största publikframgång med 
»Edvard Munchs grafik», som fortsatte sedan året förut. Spännvidden i för
bundets verksamhetsår framgår, om man nämner de båda utställningarna 
»Bateke» (negerskulptur) och »Tysk folkkonst, keramik och textil». Från 
Musée d’Art Möderne i Paris hade förbundet fått låna akvareller, gouacher och 
skulptur till utställningen »Från Bonnard till våra dagar». »Naiv tradition» 
visade svenska och utländska naivistiska och primitivistiska verk.

Konstfrämjandet, som den i februari fick ny chef, Olof Norell, öppnade ut
ställningslokal och butik Västmannagatan 3, Stockholm. Där visas den aktuella 
kollektionen av grafik och skulptur, men även mindre separatutställningar 
ordnas. Utställningen »Lilla formatet» med oljemålningar av femtiotalet konst
närer anträdde en landsomfattande turné med början i Västerås. I samarbete 
med AB Sandrew Film färdigställde Konstfrämjandet en utmärkt konstfilm, 
»Olle Olsson Hagalund», regisserad och fotograferad av Rune Ericson. In
samlingen till Bror Ejves konstfond inbragte 65 000 kronor. Pengarna kommer 
att användas till »konstfrämjande åtgärder i Bror Ejves anda».

Konst i skolan — förening, bildad 1947 — ökar oavbrutet sin utställnings- 
verksamhet för de skoldistrikt och enskilda skolor, som är dess medlemmar. 
Under 1963 fick omkring 800 skolor över hela landet utställningar av konst 
och konststudiematerial. Antalet besökare, huvudsakligen skolelever, var 
under året omkring 300 000. Utom den moderna konst, som utsändes och som 
i några fall ställts till förfogande av Moderna Museet, tillhandahåller föreningen 
studiematerial för skolans olika estetiska ämnen. Med utställningarna sändes 
även färgljusbilder och i vissa fall ljudband med konstnärsintervjuer, tekniska 
upplysningar och annan information. — Bollnäs konstcentrum, som ägt be
stånd sedan 1960, igångsatte i och med 1963 en kontinuerlig verksamhet med 
konstbildning i skolorna inom en kommunal samarbetsregion och bedriver 
därmed en verksamhet, som löper parallellt med Konst i skolans, ehuru 
regionalt begränsad.
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Bland utställningarna i Liljevalchs konsthall märkes utom Stockholms- 
salongen utställningen »Stockholm i konsten», som lät temat belysas av konst
verk från fyrahundra år, räknat från nuet, men med tonvikt på den moderna 
konsten med stockholmsmotiv. Liljevalchs hyste också de verk av ett 8o-tal 
amerikanska nutidsmålare, som ingick i den världsturnerande Johnson Collec- 
tion. Annan utländsk konst, som väckte uppmärksamhet under året, var den 
tidigt bortgångne Yves Kleins huvudsakligen i intensivt blått eller i guld 
hållna målningar och reliefer (Svensk-Franska Konstgalleriet). Utländsk konst 
i mindre presentationer av stort intresse var Henri Michaux och Sonderborg 
(galerie Burén) och Max Ernsts skulpturer i guld (Galerie Pierre). — Retro
spektiva separatutställningar av betydenhet var Einar Forseths (Liljevalchs) 
och Gunnar Svenssons (Konstakademien). Rune Jansson och Torsten Ren- 
qvist framträdde med omfattande utställningar på Konstakademien, medan 
Roland de Wolfe höll enmans visning i Svea-Galleriet; alla tre väckte uppmärk
samhet.

I Göteborg visade Konstmuseet i början av hösten arkitekten Bo Boustedts 
stora samling av modern svensk och utländsk skulptur. Efter premiären på 
Konstmuseet utställdes den Boustedtska samlingen bl. a. i Moderna Museet. 
— Konsthallen, som övertog Jackson Pollock från Moderna Museet, gjorde 
själv den imponerande utställningen över den danske målaren, grafikern och 
skulptören Svend Wiig-PIansen. Via en utställning i Malmö Museum återvände 
konstverken till sitt hemland. Konsthallen premiärvisade två nya »utställar- 
grupper», Spiralen och Poetisk abstraktion, som i nu nämnd ordning debu
terade i Göteborg i början av året. Samma institution svarade också för den 
första separatutställningen i Göteborg av Sven Erixson. Ett tredje betydande 
utställningsinitiativ från Konsthallens sida var »6 italienare», som senare 
visades på Moderna Museet.

De viktigaste utställningarna i Arkiv för dekorativ konst i Lund var »Bror 
Marklund, tecknaren och skulptören» och »Svenskt monumentalmåleri 
1 95 7—1963 ». Konsthallens i Lund verksamhet blev — som ovan nämnts — 
tack vare nya kontakter av ännu lödigare internationell halt än tidigare. — 
Chefen för konstavdelningen vid Malmö Museum Nils Lindhagen tog sitt 
mest betydande utställningsinitiativ för året med utställningen »Nils Dardel 
1904—1924».

Innan Norrköpings Museum stängdes för reparation och ombyggnad visades 
under sommarmånaderna etnografica från Söderhavsområdet ur den Helinska 
samlingen vid museet. De etnografiska föremålen erbjöd mycket av estetiskt 
intresse och blev under det korta utställningsåret jämte en stor visning av 
Endre Nemes’ konst den viktigaste konstutställningen.

Norrbottens museum höll i början av hösten en mönstring av samtida norr- 
bottenskonstnärers arbeten. Utställningen invigdes av överintendent Norden
falk och fortsätter som vandringsutställning.
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Konstindustri och konsthantverk
Tidskriften Form ventilerade med intervjuer frågan om vi behöver ett bruks
konstmuseum. De flesta tillfrågade ansåg behovet ostridigt, och några hade 
åsikter om ett sådant museums utformning och placering. En tanke, som åter
kom i ett par inlägg, var att museet borde placeras på Skeppsholmen och 
förenas med undervisning och verkstadslokaler.

Den industriella formgivningens problematik har rönt stor uppmärksamhet 
under året, inte minst i de nordiska grannländerna. I Sverige avsatte den en 
mindre utställning på Svensk Form »Därför design», ett tvärsnitt genom den 
aktuella produktionen: Stig Lindbergs TV-apparat etc. — I diskussionen om 
den industriella formgivningen införde Svenska Slöjdföreningen förpacknings
industrins produkter; Lunds konsthall ordnade en utställning »Förpackningen 
hemma», som kom den berörda industrien att demonstrera, att den kände sitt 
ansvar som medskapare av vår vardagsmiljö.

I fråga om utställningar kan nämnas minnesutställningen över Märta Afze- 
lius på Konstakademien, vars höjdpunkt var den stora gobelängtriptyken för 
Linköpings domkyrka. — Smålands museum i Växjö firade Edward Halds 
8o-årsdag med en utställning, som visade hans roll som en av de stora inom 
den svenska glaskonsten.

Bland utställningar med aktuellare innehåll och syftning märks den unge 
keramikern Bengt Berglunds från Gustavsberg, vars behandling av stengodset 
gav nya chockartade effekter: figurer som formats av tunna, hopvikta lerplattor 
och utkavlade remsor med ristad eller pålagd dekor. Ett annat spännande in
slag kom från svenskar i utlandet. Svensk Foim presenterade arbeten i silver, 
keramik och textil av Torun Biilow-Hube, Hans Fledberg och Lars Gynning. 
Utställningen »Fransk form» i Liljevalchs konsthall hade mindre av intresse 
att bjuda på konsthantverkets område, men tilldrog sig däremot positiv upp
märksamhet för den arkitektur, som visades i modeller och foton.

American Institute of Interiör Designers tilldelade under året fyra svenska 
konsthantverkare diplom för framstående insatser på inredningens område. 
Noteras kan att samtliga är textilkonstnärer. Keramikern Karin Björquist vid 
Gustavsberg fick mottaga Lunningpriset.

Konstskolorna
Professorn i arkitektur Hans Brunnberg omvaldes till direktör för Konst
akademien under en tid av ytterligare tre år. Bland femton sökande till pro
fessuren i målning vid Konstakademien utsågs Erland Melanton till Olle 
Nymans efterträdare. Föreståndaren för den grafiska skolan vid Konstakade
mien Philip von Schantz blev den förste innehavaren av den nyinrättade 
professuren i grafisk konst vid samma akademi. Under Torsten Anderssons 
tjänstledighet förordnades Karl Axel Pehrson att för åtta månader från den 
i oktober uppehålla målningsprofessuren vid Akademien. Erland Brand 
engagerades som timlärare vid Valand för att ha om hand utbildningen i grafik.
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Den har hittills skötts av samme lärare som svarat för undervisningen i teck
ning och målning, dvs. skolans föreståndare, som för närvarande är Tore 
Ahnoff. Till lärare i skulptur vid samma skola har Åke Thornblad utsetts.

UtIandspropaganda
Svenska Institutet fortsätter att vara det viktigaste organet för vår kulturella 
aktivitet utomlands. Liksom budgetåret 1962 — 63 har institutet till det följande 
budgetåret fått ett extra anslag på 100 000 kronor för sin utställningsverksam- 
het. Då ordföranden i Svenska Institutets konstnämnd, konstnären Stellan 
Mörner, avsagt sig sin post har han i denna egenskap efterträtts av Institutets 
chef, fil.lic. Per-Axel Hildeman.

Institutet har låtit utställningen »Twelve Swedish painters» fortsätta sin 
vandring (Salt Lake City, Utah; Mansfield, Ohio; Oberlin, Ohio; Miami Beach 
Art Center, Florida; Flint, Michigan; San Francisco, California; Muskegon, 
Michigan; Wayne State University, Detroit) och förmedlat följande viktigare 
utställningar och utställningsdeltaganden. En större utställning av Eric Grates 
verk har visats i Paris (Musée d’Art Möderne), Bryssel (Musée dTxelles) och 
Antwerpen (Institut Supérieur des Beaux- Arts). Institutet förmedlade Sveriges 
deltagande i tredje Ungdomsbiennalen i Paris under hösten. Målarna Olle 
Baertling och Ulf Trotzig representerade Sverige vid sjunde Biennalen i Säo 
Paulo. En kollektion av Lisa Larsson, Gustavsberg, företrädde Sverige vid 
»9th International Exhibition of Ceramic Art». Material ur utställningen »Elva 
fotografer ser på Sverige» (Moderna Museet) visades vid en internationell 
fotografiutställning i Wien. (Tore Jonsson, Tio fotografer, erhöll därvid ett 
förstapris.) Under sommaren visades svenskt silver i Victoria and Albert 
Museum i London på en utställning, sammanställd av konsthantverksavdel- 
ningens vid Nationalmuseum chef Carl Hernmarck. I samband med det svenska 
kungaparets officiella besök i Paris i maj ordnades på Louvren utställningen 
»Trésors d?art de la Suéde». — Stadskollegiets reklamkommitté i Stockholm 
håller sedan 195 B en serie utställningar i utlandet, vilka hittills besökt fem 
städer i England samt Wien och Paris och som under 1963 visats i Bukarest 
och Köln. Serien består egentligen av en utställning, som förändras efter 
mottagarlandets intressen och önskemål. Tonvikten ligger på Stockholms 
stadsplanering men utställningen ger även andra ekonomiska, sociala och 
kulturella aspekter på det aktuella och det blivande Stockholm.

Bengt Dahlbäck
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STATENS K O N S T S A M L IN G A R S  T I L L V Ä X T  OCH VÄRD

I N A T IO N A L M U SE U M

i . Avdelningen för äldre måleri och skulptur

Avdelningsföreståndare: förste intendent B. Wennberg.
Övriga tjänstemän: Intendent P. Grate, intendent Å. Bengtsson (i/i — 
30/6), fil.kand. Bo Wingren (1/5—31/7), fil.kand. U lf Abel ( 1 —31/8), 
fil.kand. Stig Vänje (1/9 —31/10), fil.kand. Louise 0 ’Konor ( 1/ 11  — 

31 /12)*

Målerisamlingen har under det gångna året mottagit några mycket värdefulla 
gåvor. Äldst och mest sällsynt som art är kanske den holländske femtonhundra- 
talsmästaren Pieter Aertsens Kökspiga, som skänkts till museet av fru Gulli 
Högbom till minne av hennes make, fil.dr Högbom. Den torde närmast kunna 
karakteriseras som en figurstudie med stilleben. Med sin lätta, av manierismen 
präglade stilisering i figurbehandlingen och sin realism i återgivandet av de 
döda tingen är den ett för sin mästare helt karakteristiskt verk.

I manierismens köks scener lyfts ofta huvudmotivet upp i en högre sfär 
genom ett i bakgrunden placerat religiöst motiv; i detta fall är det en Emaus- 
scen, som legitimerar den profana framställningen. Småningom försvann 
också sådana brasklappar i det holländska och flamländska stillebenet och den 
glädje över de materiella och välsmakande tingen, som redan här dominerar, 
får några decennier senare spela ut för fullt utan att hämmas av några konven
tioner om fina och mindre fina motiv.

Ungefär ett sekel senare är Nationalmusei Vänners betydande gåva utförd, 
ett mansporträtt av Gerhard Terborch, som med stor sannolikhet låter sig 
datera till 1668. Den något bullrande livsglädjen i Pieter Aertsens verk är här 
avlöst av en mognad stilkänsla, en stränghet och värdighet sprungen ur lika de
lar kalvinistisk självkontroll och spansk-aristokratisk grandezza. Museet har 
inte tidigare haft något egenhändigt verk av Terboch, och gåvan är därför ett 
väsentligt bidrag till samlingen. Den visar en av de linjer, som det holländska 
måleriet i sin storartade vitalitet utvecklade vid sidan om och i stort sett obe
roende av Rembrandts enorma inflytande.

Nästa århundrade representeras bland gåvorna av ett damporträtt av 
Alexander Roslin från 1753, skänkt av Mrs. Clover Boldt Johaneson, New 
York, i testamente. Det fogar sig värdigt in i sviten av svenska sjuttonhundra-
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Alexander Roslin: Damporträtt. Gåva av M rs. C  lover Boldt Johane son, 
New York.

Alexander Roslin: Porträtt of a Lady.

talsporträtt. Årtalet säger oss, att bilden kanske är den första i hans oeuvre, 
där han uppnår den överlägsna säkerhet, parad med finess och behag, som 
efterhand gjorde honom till en av Paris högst skattade societetsporträttörer. 
»Damen med slöjan» och baronessan de Neubourg-Cromiére har funnit en 
syster i charm och elegans.

Samlingen av svenska historiemålningar, redan tidigare ganska omfattande, 
har utökats genom en testamentarisk gåva av civilingenjör och fru A. S. W. 
Odelberg. Målningen »Gustaf Vasa och Peder Sunnanväder inför domkapitlet 
i Västerås», signerad 1876 av C. G. Hellqvist, var ett resultat av de årliga 
pristävlingarna inom konstakademien. 1875 hade man med hänvisning till 
Fryxells historiska berättelse givit detta komplicerade motiv, som också andra, 
sedermera berömda elever fick att slipa sin fantasi och skicklighet i dramatisk 
figurframställning på. Ernst Josephson och Carl Larsson hörde till de tävlande. 
Med tanke på Hellqvists senare utveckling och hans succesmålning över
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Visby brandskattning är det kanske endast logiskt att han redan nu i domarnas 
ögon visade sig vara den som bäst tillvaratog ämnets möjligheter.

För Hjalmar Wicanders donationsmedel till förvärv av miniatyrmåleri in
ropades på auktion i London hos Sotheby en märklig miniatyr av spanjoren 
Francisco Goya. Det yttre formatet är visserligen diametralt motsatt de båda 
jättedukarnas, som för ett par år sedan köptes med Nationalmusei Vänners 
bistånd och skänktes till museet, men i tekniskt avseende är de ej så olika. 
Goya har egentligen själv givit den bästa beskrivningen av sin framställnings
metod i ett brev från Bordeaux 1825 till sin vän Joaquin Ferrer: »I vintras 
målade jag på elfenben och jag har en samling på ca 40 prov, men det är ett 
originellt miniatyrmåleri, som jag aldrig sett utfört på liknande sätt, ty det 
är inte gjort med prickar, så det liknar Velazquez’ penselarbete mer än (ny- 
klassicisten) Mengs».

Språnget från Goyas demoni till den danska guldålderns »Hygge» är nästan 
halsbrytande, och ändå är det i tiden praktiskt taget ingenting som skiljer 
spanjorens djärva förnyelse av miniatyrtekniken från C. A. Jensens 1826 sig
nerade porträtt av Fru Horrebow. De har förresten en sak gemensam, nämligen 
att de i små format tillämpar en fri penselföring besläktat med det stora målerits. 
Om Goya i det avseendet kände sig besläktad med Velazquez har C. A. Jensen 
å sin sida lärt en del av Frans Hals. På ett märkligt sätt lyckas Jensen genom sin 
förståelse för den måleriskt fria konsten hålla färgen och dagrarnas lyster spe
lande frisk också i det nästan miniatyraktiga formatet. Med beundrande inlevel
se skildrar Sigurd Schultz i sin monografi koloriteten i denna lilla målning: 
»For naer Betragtning frembyder Karnationen et af de koloristiskt fineste 
Stykker Malerkunst fra Jensens Haand. Fladt hensaetter han smaa Toner uden 
rigtigt at glatte Stögene ud, og ofte faar Penslen Lov at staa. Det giver en svag 
Uro, målerisk Spil i Overfladen. Det er en Fryd for Öjet at fölge alle disse smaa 
Noter og ligesom efterpröve dem, graa med en fin Sölvklang, varmt hvidlige, 
okkergule, rödlige». Det är också just i detta porträtt och några liknande 
arbeten, som Jensen först tillägnar sig det tillskott av liv som en fri pensel
föring kan ge. På denna väg går han vidare som Danmarks ledande porträtt
specialist under decennierna kring sekelmitten.

En enda svensk skulptur har inköpts. Det är en betäcknings scen med ko 
och tjur (ibland kallad Lantlig idyll, ibland också Kobröllop) av Axel Petersson 
»Döderhultaren». I årsredogörelsen för 1962 påpekades, att samlingen av verk 
av denne betydande, originelle och självlärde mästare för museets del inga
lunda var avslutad. Att förvärva ett gott exemplar av samtliga hans centrala 
motiv, som ofta upprepats i åtskilliga exemplar, måste vara en naturlig uppgift 
för Nationalmuseum. Med denna djurgrupp har hans drastiska gestaltnings- 
förmåga än en gång belysts. Han framstår som djur skildrare med inte mindre 
intensitet och monumental grundsyn än i de många människoframställning- 
arna. Här är samma djärva snitt och instinktiva känsla för volym, rörelse och 
individualitet.

B . W.
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M Å L E R I

Svenska konstnärer

Carl Gustaf Hellqvist (1851 — 1890): Gustaf 
Vasa och Peder Sunnanväder. 5714. Gåva 
av civiling. och fru A .xel Samuel Wilh. 
O delberg enl. testamente.

Johan Holmbergsson (1804—1835): Port- 
trätt av medelålders skrivande herre. 5729.

A lexan d er R o slin  (1718  — 1793): D a m p o rt
rätt. 5752. Gåva av Mrs C  lover Boldt 
Johaneson, New York, enl. testamente.

Utländska konstnärer

Pieter Aertsen (1508/09 — 1575): Kökspiga. 
5693. Gåva av fru G ulli Högbom.

Francisco de Goya y Lucientes (1746 — 1828): 
Sittande kvinna och man i slängkappa. 
Miniatyr. B 1879.

Christian Albrecht Jensen (1792 — 1870): 
Porträtt av professorskan Elisabeth Chri
stine Sophie Horrebow, f. Manthey. 5732.

Gerard Terborch (16 17  — 1681): Porträtt av 
okänd man. 5700. Gåva av Föreningen 
Nationalmnsei Vänner.

P. Tiedeman (verksam i S:t Petersburg om
kring 1840): Porträtt av Bror Axel Wick- 
berg. 5737. Gåva av fröken Eva von 
Wittes dödsbo genom fröken Elin Johans
son. — Porträtt av fru Sofie Wickberg, 
f. Stenberg. 5738. Gåva som föregående.

Abraham Wuchters (f. o. 16 10  — 1683). Till
skriven: Porträtt av Melchior Wiirtz. 
5733. Gåva från fru Tyra Sundströms dödsbo 
enl. testamente av den avlidnas make, 
arkitekt Allan Norblad.
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Okänd rysk konstnär, trol. 1700-talet: Man- 
dilion eller Veronikas svetteduk. Ikon 290. 
Gåva av fru Marguerite Nobel, Paris.

S K U L P T U R

Axel Petersson »Döderhultaren» (1868 — 
1925): Lantlig idyll. Tjur och ko. Trä. 
Sk. 1835.

I N D E P O N E R I N G A R

Eilert Adelsteen Normann (1848 — 1918): 
Fjordlandskap. Från professor Östen 
Undén.

För Nationalmusei-Medelhavsmuseets vand
ringsutställning 1963:

Idol av grön steatit. — Kanna, yngre sten
åldern. — Amfora av terrakotta. — Primi
tiv människofigur av terrakotta. — 
Mykensk amfora av terrakotta. — My- 
kensk bygelkanna av terrakotta. — My 
kensk amfora av terrakotta. — Kylix av 
terrakotta med två handtag. — Mans
huvud. — Stridsvagn av terrakotta. — 
Votivfigur av terrakotta. — Italisk krater 
av terrakotta. — Etruskisk kanna av

bucchero. — Etruskisk kalk av bucchero. 
Etruskisk bronsfigurin. — Kantharos av 
terrakotta. Manshuvud av terrakotta. — 
Arretinsk skål av terrakotta. — Etruskisk 
bronskandelaber. Från Medelhavsmuseet.

Kouros, bronsstatyett. — Gatumånglare, 
bronsstatyett. — Ung flicka, marmor
huvud. Från Millesgården.

Triobol från Peloponnesos. — Didrachm 
från Kalabrien. — Tetradrachm från 
Macedonien. — Tetradrachm från Syrien. 
— Tetradrachm från Trakien. — Tetra
drachm från Egypten. — Tetradrachm 
från Syrien. — Didrachm från romersk
republikansk tid. Från Kgl. Myntkabi
nettet.

Å T E R L Ä M N A D E
I N D E P O N E R I N G A R

Materialet till utställningen »Konstens Vene
dig» enl. Nationalmusei utställningskata
log nr 269.

Jacobello Alberegno (d. 1397): »La Mere- 
trice». Från Galleria delPAccademia, 
Venedig.
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2. Avdelningen för teckning och grafik

Avdelningsföreståndare: förste intendent G. Jungmarker 
Övriga tjänstemän: intendent P. Bjurström samt extra tjänstemannen 
fil.kand. Marie Nisser (i /i —30/4, 1/9 —31/10  halvtid, 1/5—15/6 heltid), 
fil.kand. Agneta Börz-Laine ( 1 / 1—30/4 halvtid), fil.kand. U lf Johnsson 
(24/6 — 31/8 heltid, 1/9 —31/12  halvtid), fil.lic. Sune Zachrisson (1 — 
31/12  halvtid).

Accessionen 1963 har en markerad särprägel däri att av teckningarna för
hållandevis många stammar från äldre tid.

Vad grafiken beträffar är det däremot bara ett enda blad värt att anföra såsom 
representerande tidigare konstepoker, men detta är i gengäld ett mästarblad: 
Lucas van Leydens Golgatabild i dess första état, utmärkt rent och distinkt i 
trycket. »Goda avdrag av detta blad är ytterligt sällsynta» konstaterade redan 
gamle Bartsch. Han tilläde det tidstypiskt didaktiska påpekandet, att denna 
ypperliga gravyr rymmer mer än 90 figurer, grupperade med en beundrans
värd insikt, samt att dess återgivande av fjärrperspektivet kan tjäna som före
bild för sådana framställningar.

Den omständigheten, att av teckningar så många äldre kunnat förvärvas, 
beror dels på att avdelningen beretts möjlighet göra inköp på den internatio
nella konstmarknaden, dels på att bortåt hundratalet blad ur fil.dr Karl Asp
lunds samling nu har vandrat över till våra portföljer.

Främst bland de nyförvärvade mästarteckningarna står utan varje tvekan den 
som har Tintoretto till upphovsman, men då detta verk är föremål för en sär
skild artikel i föreliggande publikation kan det här förbigås.

Till den venetianska skolan hör också Domenico Campagnola, som föddes 
1500 och med brådmogen talang stod färdig att framträda som grafiker och 
tecknare redan vid den tid då Tintoretto såg dagen. Av honom har en penn
teckning, »Flykten till Egypten», inköpts i London.

Campagnola hade tagit så starka intryck från Tizian att gränsen mellan dessa 
mästares verk är svår att dra, och det är därför få av de konstnären tillskrivna 
teckningarna där attributionen fått stå oemotsagd. Museet ägde av gammalt 
ett landskap, ur Crozats samling, som där och av Tessin kallats Tizian men 
sedan av Sirén tillförts Campagnola, för att nu få denna attribution betvivlad.

Uppsala Universitetsbibliotek åter äger teckningen »Kristus sovande i 
båten», vilken av både Dodgson och av Hans och Erika Tietze betraktas som 
ett säkert verk av Campagnola från omkring 15 17 —18, typiskt för denna hans 
ungdomstid.

Kompositionen »Flykten till Egypten» har i flera avseenden berörings
punkter med Uppsala-bladet, även om det är tätare och något knorvigare i 
streckföringen, dovare och dunklare i klangen. — Med hänsyftning på att konst
nären anses stamma från Tyskland är man frestad att här tala om en skuggning
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Giovanni Battista Piranesi: Fem manliga figurer. Rödkrita. 

Giovanni Battista Piranesi: Five male figures. Red crayon.

från den nordiska skogsmystiken. Som alltid hos Campagnola är terrängen 
skulpterad med en grafisk, för att inte säga kalligrafisk, pregnans; konstnären 
hade ju också just utgått ur en gravörateljé.

Bladet i fråga har en gång tillhört den engelske konstkritikern och kände 
museimannen I. C. Robinson (1824—1913), som försett det med sin stämpel, 
sin påskrift samt årtalet 1857.

Giovanni Battista Piranesi — ännu en venetianare — är av gammalt känd 
och berömd för sina stora gravyrverk med romantiska arkitekturmotiv. 
(Museet äger sviten om ett tiotal volymer i samtida praktband). Teckningarna 
av denne grafiker har däremot länge varit egendomligt förbisedda av både 
samlare och forskare.

När ett blad, »Fem manliga figurer», utbjöds på en Sothebyauktion var vi 
därför angelägna om att förvärva det.
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Hylton Thomas, som 1954 publicerade ett arbete om Piranesis teckningar, 
daterar bladet till omkring 1770—75 och har avbildat det som ett typiskt exem
pel på konstnärens sena figurstil. Denna hade alltid varit egenartat oklassisk — 
väl en av förklaringarna till det bristande intresset för dessa verk — och visade 
på sistone en till sin spets driven expressivitet.

Figurerna, som skulle tjäna som staffage i ruinbilderna, får själva ett drag av 
att vara människoruiner. De är lumpiga och förvridna. När de inte är puckel
ryggar vrider konstnären deras skulderparti så att ena axeln tecknar en puckel i 
konturen, armarna förlängs för att understryka gestikulationen och händerna 
till risiga linjeknippen. Det är en barocktradition som tar sig uttryck i dessa 
gestalters dynamiska energi.

Piranesi lär själv ha förintat en del av sin teckningsproduktion, och vad som 
blev kvar har legat spritt på många händer. Vårt blad hade passerat två parisiska 
privatsamlingar innan det hamnade hos Sir Robert Witt i London — han som 
var en bland stiftarna av den engelska motsvarigheten till föreningen National- 
musei Vänner och till konstarkivet »the Witt Library» — och det var väl efter 
hans död 1952 det kom ut i marknaden för att införlivas med konsthandlaren 
Francis Matthiesens privatkollektion, varifrån det vid dennes frånfälle nu 
förvärvades.

Det är en ren händelse att dessa tre mästarteckningar, vilka nu, efter avslu
tandet av utställningen »Konstens Venedig», har förvärvats till museet, råkat 
bli just venetianare.

En händelse — och en sådan att vara tacksam för — är det också att det 
övriga äldre teckningsmaterialet som sagt i år blivit speciellt rikt; det beror på 
att doktor Karl Asplund visade sig vara villig att låta museet köpa alla för dess 
samlingar speciellt åtråvärda blad ur den kollektion han under åren hopbragt, 
blad samlade under de gynnsamma omständigheter vilka hans ställning som 
ledare för Bukowskis konsthandel erbjudit honom.

Bortåt femtio av de sålunda förvärvade teckningarna skänktes museet av 
Vännerna, och lika många — tillhörande de billigare! — köptes för ordinarie 
anslagsmedel. I båda fallen visade säljaren stort tillmötesgående.

Till de äldsta bland detta hundratal blad hör en porträttkomposition av 
Ehrenstrahl och ett par figurstudier — en herreman och en musketerare — 
av svensken Peter Hammar, om vilken konstnär man bara vet att också han 
var »verksam på 1600-talet». Museet ägde förut en figurstudie, som uppenbar
ligen är av samma hand, ur Bergstenska samlingen, med namnuppgiften 
Hammar, men det har hörts tvivel angående attributionens riktighet och antyd
ningar om att det i dessa fall kan röra sig om verk av en tysk eller holländsk 
konstnär, vilka på lösa boliner döpts med svenskens namn. Forna tiders 
samlare gjorde ibland sådant. På baksidan av det ena av de nyförvärvade bladen 
finns emellertid en svensk text — fragment av några biografika med årtal fram 
till 1677 — varigenom det alltså nu är fastslaget att konstnären i varje fall har 
arbetat här i landet samt att han levde ännu bort mot sekelslutet.

Sergel, Ehrensvärd och deras danske vän Abildgaard är vidare företrädda,
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Uno Troili: Självporträtt 
1847. Gåva av Föreningen 
Nationalmnsei vänner.

Uno Troili: Portrait of the 
painter. 1847.

likaså Pasch, Georgii och Limnell, den senare med ett par intressanta allmoge
bilder från Småland och Blekinge.

Våra italiafarande artonhundratalskonstnärer representeras av Wetterling, 
bl. a. med en teckning visande de berömda franska artisterna Carle och Horace 
Vernet på gravitetisk promenad i Rom 1829. Och Wetterling har i sin tur 
porträtterats 1837 av Wahlbom när han i djupaste negligé, barbent i kort 
skjorta, står och skålar med en kopp i hand. Av en tredje romsvensk, Mörner, 
ingår i förvärvet dels en bild av Movitz spelande harpa, en akvarellerad teck
ning som tydligen tillkommit i samband med den serie Bellmansillustrationer i 
litografi som han påbörjade men aldrig fullföljde eller publicerade, dels en 
färgrik gatubild från London, litet i den franske litografens Monniers stil.

Ett självporträtt av Troili, ett verkligt mästarblad tecknat i Rom 1847, är 
vidare att notera.

En akvarellerad parisbild från Pont des Arts och Quai Conti av den helt 
förfranskade vedutaspecialisten Billmark samt en båtstudie av den engelsk- 
skolade marinmålaren J. C. Berger är två nummer som vackert kompletterar
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våra redan rika kollektioner av dessa artister. Bergers lilla studie är en raffinerad 
akvarell, där konstnären förälskat studerat båtskrovets fylligt rundade form 
och dess valör spel i grå-blå-lilas toner.

I Asplundska förvärvet ingår också verk av franska mästare som Raffet, 
Guys och Forain. Constantin Guys teckning är en belysningsstudie med en 
eklärerad madonnabild i ett gathörn, och av Forain föreligger en rad elegant 
skisserade typstudier, stundom med politisk biton. Ett av dessa blad är sålunda 
ett skrämmande tidsdokument, ett antisemitiskt inlägg i Dreyfusaffären, »Le 
juif mettant la masque de Zola», alltså en perfid insinuation att det bara var 
judendomens röst som talade genom stridsskriften J ’accuse.

Av nutida teckningar och grafik har inköp gjorts främst på de utställningar 
som under året avlöst varandra i utställningssalongerna. Gåvorna är naturligt 
nog av mer skiftande karaktär. I samband med de minnesutställningar över 
Reinhold von Rosen och Harriet Lövenhjelm, som ordnats inom avdelningen, 
har dessa konstnärers anhöriga skänkt kompletteringar till vederbörandes 
museikollektioner. En gåva om inte mindre än femtioåtta teckningar och tjugo 
grafiska blad av Emil Johanson-Thor har överlämnats av f. kassören Enock 
Svensson i Landskrona och med samma generositet har konstnären Johan 
Thomas Skovgaard donerat ett tjugotal teckningar representerande fem med
lemmar ur olika generationer av denna märkliga konstnärssläkt. Dansk teck
ningskonst av yppersta kvalitet är också företrädd med Köbkes blyertsteckning 
av hans kamrat Constantin Hansen spelande gitarr (avb. i katalogen Dansk 
Guldålder).

Av dagens utländska, friskt experimentlystna grafik, har som främsta expo
nent inköpts chilenaren Sebastian Mattas portfölj »Come detta dentro vo 
significando» inrymmande ett tjugotal etsningar, flertalet tryckta i färg och 
verkligt representativa för sin mästare.

Avståndet i tid, innehåll och stil mellan Lucas van Leydens golgatabild och 
Mattas svit av visioner från rymdåldern ger en antydan om vidden av de sam- 
lingsområden en museiavdelning som denna skall omspänna.

G .J.

T E C K N I N G A R  

Svenska konstnärer

Gustav Alexanderson (19 0 1—): Kvällstrafik, 
Kungsgatan. Teckning med filtpenna. 
151/1963. Gåva av Försäkrings-A.B Skan
dia.

Mikael Gustav Anckarswärd (1792 — 1878): 
Mansporträtt. Svartkrita. 283/1963; Land
skap. Pennteckn. 284/1963.

Knut Ander (1872 —1908): Flickporträtt, 
1892. Blyerts. 285/1963.

JohnBeer (1853 — 1906): »Lacocotte», 1898. 
Svartkrita. 286/1963.

Björn Berg (1923—): »Gustav Vasa i no
vembermörkret». Pennteckn., tusch. 
338/1963.

Christian Berg (1893—): Stående kvinno
figur. Blyerts. 230/1963.
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Johan Christian Berger (1803 — 1871): Väst
kustlandskap. Blyerts. 247/1963; Båtstu
dier, 2 nr. Akvareller. 248 — 249/1963. 
Gåvor av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Rune Bergström (1931 —): I skydd. Blyerts. 
128/1963; Isolerad I. Blyerts. 182/1963.

Anton Ulrik Berndes (1757 — 1844): »Frö
ken Cronhielm». Blyerts. 250/1963. Gåva 
av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Torsten Billman (1909—): »Don Quichotte». 
Tusch. 222/1963.

Carl Johan Billmark (1804—1870): Pont des 
Arts, Quai Conti, Paris. Akvarell. 251/ 
1963. Gåva av Föreningen Nationalmusei 
Vänner.

Björn Blomberg (1925 —): Islossning, Torne- 
träsk. Akvarell. 30/1963.

Bengt Bolin (19 33—): Stockholmsutsikt, 
1958. Pennteckn., tusch. 152/1963. Gåva 
av Försäkrings-AB Skandia; Landskap. 
Lav. pennteckn., tusch m. isättningar av 
fet krita. 211/1963. Gåva av fru  Gertrud 
P  ålson- Wetter gren.

Sven Bunnel (1929—): Molnet, 1963. Penn
teckn., tusch. 144/1963. Gåva av vecko
tidningen Folket i B ild ; Från berget. Penn
teckn., tusch. 129/1963.

Johan Niklas Byström (1783 — 1848): Antikt 
motiv: reliefkomposition. Blyerts. 287/ 
1963; Putti förande en sköld med initi
alerna LW. Blyerts. 288/1963; Allegoriska 
motiv, 4 nr. Pennteckningar. 289 — 292/ 
1963.

R o lf Börjeson (1929—): Hästhagaberget. 
Pennteckn., tusch. 153/1963. Gåva av 
För säkrings-AB Skandia.

Reinhold Callmander (1840 — 1922): »En
verklig Wouwermann». Blyerts. 37/1963.

Oscar Cardon (1812  — 1899): »Marianne 
Koskull, som död». Blyerts. 252/1963. 
Gåva av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Vilhelm Carpelan (1787 — 1830): Resa i
Ringerike. Akvarell. 253/1063. Gåva som 
föregående.

Stig Claesson (1928—): Landskap med kor 
(ur serien »Skånesommar»). Pennteckn., 
tusch. 227/1963.

Nils von Dardel (1888 — 1943): Exotiskt 
landskap. Blyerts. 279/1963.

Carl Eldh (1873 — 1954): Statyidé. Penn
teckn., bläck. 342/1963. Gåva av fil.dr 
K arl Asplund.

David Klöcker Ehrenstrahl (1629 — 1698): 
Ulrika Eleonora d. ä. med sina barn. 
Pennteckn., 254/1963. Gåva av Föreningen 
Nationalmusei Vänner.

Carl August Ehrensvärd (1745 — 1800): 
Skepp i storm. Lav. Pennteckn., 255/1963. 
»En Celadon gaf fröjderop . . .». Lav. 
pennteckn. 256/1963. Gåvor som föregå
ende.

Sven Erixson (1899—): Teaterskisser för 
Ryska teaterns föreställning 1923; Romeo 
och Julia; Carmen; Wozzek; Aniara och 
Don Juan. Akv. pennteckningar. 5 — 15/ 
1963; Simmande fisk. A kv. pennteckn., 
bläck. 226/1963.

Carl Johan Fahlcrantz (1774—1861): Land
skap med lövskog; Landskap med bygg
nader, 2 nr. Akvareller. 293—294/1963.

Sune Fogde (1928—): Vår, 1963. Tusch och 
kol. kollage. 130/1963.

Roj Friberg (1934—): Varierade figuran
hopningar, 1963. 3 nr. Blyerts. 140 — 142/ 
1963. Gåva av veckotidningen V i; Varie
rade trädtema, 1963, 3 nr. Blyerts 145 — 
147/1963. Gåva av Folket i B ild. Emanuel 
Swedenborg. Blyerts. 231/1963; Figuran
hopning. Blyerts. 232/1963.

Nils Georgii ( 17 17  —1790): Handarbetande 
kvinna. Blyerts- o. pennteckn. 257/1963. 
Gåva av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Carl Samuel Graffman (1802 — 1862): Land- 
skapsskisser. A kv. pennteckn., lavyr och 
pennteckn. 258/1963. Gåva som föregå
ende; Studie av man och kvinna. Lav 
pennteckn. 190/1963; Studie av kvinna; 
Trädstudier; 1844, 2 nr. Pennteckn. 191 — 
192/1963.

Lennart Gram (19 10 —): Hundar, 1961; 
Vildsvin. 2 nr. Blyerts. 188 — 189/1963.

Knut Grane (1926—): Fållan, 1955. K o l- 
teckn. 154/1963. Gåva av Försäkrings-AB 
Skandia.
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Nils Gude (1859 —1908): Mansporträtt.
Blyerts. 210/1963. Gåva av fru sista  
Lamm.

Arne Hallén (1890—): Skulptören Halvar 
Frisendahl. 2 nr. Blyerts- och pennteckn. 
295-296/1963.

Knut Hallström (1925—): Landskap. Svart
krita. 149/1963.

Peter Hammar, verks. 1600-tal.; Soldat med 
musköt; Promenerande herre, 2 nr. Lav. 
pennteckn. 259 — 260/1963. Gåva av Före
ningen Nationalmusei Vänner.

Nils Hammarström (1929—): De utstötta, 
1963. Pennteckn., tusch. 178/1963.

Dorthe Hansen-Medrano (1938—): Vågen,
1962. Blyerts. 173/1963. Gåva av herr 
sik e Nilsson.

Carl Gustaf Hellqvist (1851 — 1890): Histo- 
riekomposition, 1867. Blyerts. 31/1963. 
Gåva av fil. dr E rik  Blomberg; » I bakhåll». 
Pennteckn., tusch. 193/1963.

Johan Heurlin (1893 — 1951): Figurstudier, 
6 nr. Blyerts. 16 — 21/1963; Djurstudier, 
5 nr. Blyerts. 22 — 26/1963. Gåva av konst
nären A rvid  Knöppel, Värml. Sälboda.

Per Hilleström d. y. (1760 — 1812): 111. till 
dikten »Blunt» av A . M. Lenngren. 4 nr, 
Akvareller, 297 — 300/1963.

Anders Hultgren (1763 — 1838): Apoteos 
över prinsessan Sofia Albertina. Lav. 
pennteckn. 336/1963.

G . Hulthe, 1900-tal.: Ritningar till servis
porslin, 2 nr. Penn- o. penselteckn., tusch. 
170 — 171/1963. Gåva av Försäkrings-A B  
Skandia.

Örjan Håkansson (1934—): Morgonljus, 
Öja, Gotland, 1955. Blyerts. 55/11963; 
Gråväder, Herta fiskeläge, Gotland, 1955. 
Blyerts. 156/1963; Gård, Näs, 1958. B ly
erts. 157/1963. Gåva som föregående.

J .  F. Höckert (1826 — 1866): »Rouger de St 
Hermine»; »Wildbad. Bain des Princes» 
11/8 64. 2 nr. Blyerts. 194 — 195/1963.

Ivan Ivarsson (1900 —1939): Stående flicka. 
Kolteckn. m. isättn. i svartkrita och bly
erts. 220/1963.

August Jernberg (1826 — 1896): Gårdsbild 
(Konstnärens gård, Diisseldorf). Svart
krita. 261/1963. Gåva av Föreningen N a
tionalmusei Vänner.

Lars Jerstorp ( 19 3 1—): Från Slätten, 1952. 
Kol. 158/1963.

Carl A. Johansson (1863 — 1944): Vinter
landskap, 1890. Lav. pennteckn., tusch på 
skiss i blyerts. 196/1963.

Emil Johanson-Thor (1889 — 1958): Teck
ningar från åren 1907 —1955. 58 nr. 44 — 
101/1963. Gåva av f. kassören Enock 
Svensson, Landskrona.

Thore Jordan (1930—): Bergsstruktur,
1962. Pennteckn., tusch. 131/1963.

Ernst Josephson (1851 — 1906): Porträtt av 
skolgosse »Krogh», 1868. Blyerts. 32/ 
1963; Simmande kvinna (sjukdomsteck- 
ning). Pennteckn., tusch. 33/1963. Gåva 
av fil.dr E rik  Blomberg.

Igge Karlsson (1932—): Mor och barn, 
1958. Blyerts. 159/1963. Gåva av För säk
rings-A B  Skandia.

Roland Kempe (1907—): Galler, Cairo, 195 1. 
Penselteckn. 160/1963. Gåva som föregå
ende.

Frithiof Kjellberg (1836 — 1885): 111. till »I 
skogen. Sannsagor för ungdom» av sign. 
W (Wendela Hebbe). Sthlm 1871. 8 nr. 
Blyerts- och pennteckningar. 301 — 308/
1963.

Anders Koskull (1831 — 1904): Positivspe
lare, rastande i skog. Pennteckn. 309/1963.

Ulv Kylberg ( 19 12 —): Huggarslav. Penn
teckn., tusch. 340/1963. Vid Athen. Penn
teckn., tusch. 341/1963.

Wilhelm Kåge (1889 — 1960): Skisser till 
keramikpjäser. 3 nr. Pennteckn. o. lav. 
penteckningar. 333—335/1963. Gåva av 
givare som önskar vara okänd.

Berit Lange (1935—): Angripet barn IV , 
1963. Kol. 139/1963. Gåva av direktör 
C. A . Strandman.

Carl Larsson (1853 — 1919): Fysionomistu
dier. Pennteckn., bläck. 34 — 36/1963. 
Gåva av fil.dr E rik  Blomberg.
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A . Lauréus (1783 — 1823): Kvinna i fönster. 
Lav. blyertsteckn. 197/1963.

Inez Leander (1878—): Landskap med
moské, 1962. Blyerts. 3/1963.

Folke Lind (1931 —): Dalen, 1963. Blyerts. 
132/1963.

Pehr Limnell (1764—1861): Folktyper från 
Småland; Gårdsbild med bondfolk från 
Blekinge. 2 nr. Akv. pennteckn. 262 — 263/ 
1963. Gåva av Föreningen Nationalmusei 
Vänner.

Folke Lind ( 19 3 1—): Kalfjäll. Blyerts. 223/ 
1963.

Edward Lindahl (1907—): »PR för Franco». 
Pennteckn., tusch. 339/1963.

A lf Lindberg (1905—): Stolen. Blyerts. 224/ 
1963; Två figurer. Blyerts. 225/1963.

Olle Lindgren (1930—): Babianer II, 1962. 
137/1963; Babianer IV , 1962. Blyerts. 138/ 
1963. Gåva av donatorerna till Unga Teck
nare-stipendiet.

O lof Lindström (19 4 1—): Mossmark. A kva
rell. 233/1963.

Jonas Carl Linnerhjelm (1758 — 1829): Vid 
Ebbetorp, maj 1790. Akvarell. 264/1963. 
Gåva av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Sten Lundberg (1934—): Komposition.
Akvarell. 331/1963.

Bruno Lundström (1940—): Meditation. 
Blyerts. 135/1963.

Johan Fredrik Martin (175 5—1816): Vid 
vägen till Drottningholm. Akvarell. 198/ 
1963; Bergslandskap. Laverad blyerts
teckn. 199/1963.

Hjalmar Mörner (1794 — 1837): Gatuscen 
med fotgängare, 1830; Movitz spelar 
harpa. 2 nr. Akv. pennteckn. o. akvarell, 
blyerts. 265—266/1963. Gåva av Förening
en Nationalmusei Vänner; 5 skissboksblad 
med tre sammanhängande kompositioner. 
Akv. o. lav. pennteckn. 122 —126/1963.

Einar Nerman (1888—): Porträtt av Isaac 
Grunewald. Blyerts. 229/1963.

Per Nordquist (1770 — 1805): Karikatyr:
Henrik Liljesparre och djävulen. Blyerts. 
310/1963.

P. Axel Nyström (1793 — 1868): Anacapri: 
ruinmotiv. Lavyr. 3 11/196 3; Sydländskt 
torg. Akvarell. 312/1963.

O lof Ohlson (1809 — 1872): Självporträtt, 
1837. Blyerts. 313/1963.

Stig Olson (1936—): På stranden II. Blyerts. 
143/1963. Gåva av veckotidningen V i; 
På stranden III, 1961. Blyerts. 133/1963.

Rolf Palvén (1933—): Hamnen, Ronneby, 
1953. Blyerts. 161/1963.

Lorentz Pasch d. y. (1733 — 1805): »Schröder- 
heim — Ministre d’Etat». Blyerts. 267/ 
1963. Gåva av Föreningen Nationalmusei 
Vänner.

Åke Pettersson-Nåw (1925 —): Morgon med 
dimma. Blyerts. 162/1963. Gåva av För
säkrings-AB Skandia.

Torsten Renqvist (1924—): Ur »Kisaresan», 
1962; Ur »Nature vive», 1962. 2 nr. 
Blyerts. 176 — 177/1963.

Carl Fredrik Reuterswärd (1934—): »Con- 
versation» 1955. Penselteckn., tusch. 
163/1963. Gåva av Försäkrings-AB  
Skandia.

David Richter d. ä., tillskr., (1662—1735): 
Mansporträtt. Röd, svart och vit krita. 
268/1963. Gåva av Föreningen National
musei Vänner.

Johan Ringdahl (1813 — 1882): Flickporträtt, 
omgivet av symbolgestalter. Blyerts. 314/ 
1963.

Lennart Rodhe (19 16 —): Klippor, 1953. 
Blyerts. 164/1963. Gåva av Försäkrings- 
A B  Skandia.

Lars Rolf (1923—): Våg, 1953. Svartkrita. 
165/1963. Gåva som föregående.

Georg von Rosen (1843 — 1923): Klippstu
die. Akvarell. 269/1963. Gåva av Förening
en Nationalmusei Vänner.

Lars Jacob von Röök (1778 — 1867): Interiör 
från Laterankyrkan, Rom; Interiör av 
katolsk kyrka. 2 nr. Lav. pennteckn. 
3 1 3 —316/1963 .

Hugo Salmson (1843 — 1894): Skisser, 5 nr. 
Blyerts. 200 — 204/1963.

Johan Gustaf Sandberg (1782 — 1854): 
Skade. Lav. pennteckn. 270/1963. Gåva 
av Föreningen Nationalmusei Vänner.
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Ninnan Santesson ( 18 9 1—): Huvud; Skog; 
Aftonlampan. Samtl. fr. 1962. K o l 179 — 
181/1963.

Philip von Schantz (1928—): Skymning,
1950. Blyerts. 166/1963. Gåva av Försäk
rings-AB Skandia.

Fredrik V. Scholander (1816 —1881): Mark
nad framför kyrkan, V. Vingåker, Säfsta- 
holm, 1849. Akvarell. 172/1963. Gåva av 
Mrs A strid Anna Austin, London, genom 
testamente; Självporträtt, bugande. Penn
teckn. 317/1963.

Johan Tobias Sergel (1740 — 1814): Meleager 
och hans medhjälpare dödande det kale- 
doniska vildsvinet. Rödkrita. 174/1963; 
Antikiserande friskomposition. Rödkrita. 
205/1963.; Brunnsprojekt med två små 
najader. Svartkrita. 206/1963. Sörjande 
vid en hjältes lik, 1796. Lav. pennteckn. 
207/1963; Antikt offeraltare, fasad. Röd
krita. 318/1963.

Johan Tobias Sergel efter Jacques Philippe 
Bouchardon ( 17 11  —1753). Mytologisk 
scen. Rödkrita. 175/1963.

Gustaf Silfverstråhle, tillskr. (1748 — 1816): 
Landskap med fästning, 1784. Pennteckn. 
laverad i två toner. 319/1963; »Högfors 
Bruk i Nerike», 1812 . Lavyr. 320/1963.

Anna Sjödahl (1934—): Ängen II, 1959. 
Blyerts. 167/1963. Gåva av Försäkrings- 
A B  Skandia.

Carl Theodor Staaff (1816 —1880): Spelman 
och tiggargossar, 1836. Blyerts. 321/1963.

Juho Suni ( 19 2 1—): Självporträtt. Blyerts. 
40/1963; Syende kvinna, 1959. Blyerts. 
41/1963; Hos hårfrisörskan. Blyerts. 42/ 
1963; Ruvande höna, 1958; Liggande ko, 
1959; Stående ko, 1960 och Tre kor, stå
ende i bås. 4 nr. Blyerts. 184 — 187/1963.

O lof J . Södermark (1790 —1848): »Portraite 
de Joh. Cardon». Blyertsteckn. höjd med 
vitt. 271/1963. Gåva av Föreningen Natio
nalmusei Vänner.

Sten Teodorsson, (1904—): Tjärn. Blyerts. 
4/196}.

Uno Troili (1815 — 1875): Självporträtt,
1847. Blyertsteckn. höjd med vitt. 272/ 
1963. Gåva av Föreningen Nationalmusei 
Vänner.

Axel Törneman (1880 — 1925): Dam vid 
toalettbord betjänad av kammarjungfru. 
Pennteckn. kompl. med textureffekter. 
280/1963. Gåva som föregående.

Josef Wilhelm Wallander (1821 — 1888): 
»Suppe paa en polsepind»; »Flaskehal- 
sen»; »Pebersvendens Natthue». 3 nr. ill. 
till Sagor av H. C. Andersen. Blyerts o. 
pennteckn. 273—275/1963. Gåva som 
föregående.

Carl Wahlbom (1810 — 1858): Konstnär
Wetterling. Blyerts. 322/1963.

Otto H. Wallgren (1795—1857): Bond
kvinna i folkdräkt; Bonde i folkdräkt. 2 
nr. Akv. blyertsteckn. 276 — 277/1963. 
Gåva av Föreningen Nationalmusei Vänner.

Peter Wallrave (1699 — 1756): Fem putti 
vilande på ett moln. Pennteckn. 323/1963.

Christoffer Wallrot (1841 — 1916): Vatenfall 
i en bäck, 1884. Blyerts. 38/1963.

Filip Weiner (1904—): Sjuk åldring, 1951 
(konstnärens mor). Blyerts. 127/1963.

Leoo Verde (1904—): Molnstudie. Blyerts. 
330/1963.

Nalle Werner ( 19 13 —): Firre I. Gouache o. 
fetkrita. 337/1963.

Maja Wetter (1904—): Pärlugglefjäder. A k
varell. 39/1963.

Julius Alexis Wetterbergh (1816 — 1872): 
Gammal tiggare och tiggargosse, 1837. 
Blyerts. 324/1963.

Alexander Clemens W etter ling (1796 — 1858): 
Dubbelblad: »Prendremo Pacca», två
samtalande italienare. Carl och Horace 
Vernet. Blyerts. 325/1963; Gatubild från 
Italien; »Gården af Villa Malta»; »Vue 
från Villa Malta till Colonna Antonini». 
3 nr. 326 — 328/1963.

John W ipp (1927—): Sprängt berg. Blyerts. 
168/1963. Gåva av För säkrings-AB Skan
dia.

Denice Zetterquist (1929—): Mardi Gras, 
1963. Kol. 183/1963.

Jörgen Zetterqvist (1928—): Interiör III. 
Blyerts. 134/1963.
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Folke Zettervall (1862 — 1955): Arkitekt
studier, 5 nr. 212 — 214 och 217 — 2181963; 
Landskapsstudier, 3 nr. 2 15 —216 och 219/ 
1963. Akvareller. Gåva av F . Zettervalls 
dödsbo.

Stig Åkerwall ( 19 19 —): Komposition, 1950. 
Svartkritsteckn., uppklistrad på kartong. 
169/1963. Gåva av Försäkrings-AB Skan
dia.

Stig Åsberg (1909—): Dekorativ komposi
tion. Pennteckn., tusch. 43/1963.

Götrik Örtenholm ( 19 13 —): Branden 1961. 
Pennteckn., tusch. 28/1963; Babianer. 
Pennteckn., tusch. 29/1963.

Ragnar Östberg (1866 — 1945): Perspektivisk 
exteriörskiss till bostad för Georg von 
Rosen. Akv. pennteckn. 329/1963.

Okänd konstnär, svensk, 1700-talet: Sam
manträde i Konst-Akademien. Lav. penn
teckn. 278/1963. Gåva av Föreningen Natio
nalmusei Vänner. Porträttskiss. Svart och 
vit krita. 208/1963.

Utländska konstnärer

Abraham Nicolai Abildgaard (1743 — 1809): 
Scener ur Ossians sånger: Fingalsagan. 
Lav. pennteckn. 234/1963; »L’amour 
d’aprés Orphée». Pennteckn., blyerts. 
235/1 963. Gåvor av Föreningen National
musei Vänner.

Domenico Campagnola (15 00 — 15 3 2):
Flykten till Egypten. Pennteckn. 281/ 
1963.

Johan Christian Dahl, hans krets (1788 — 
1857): Rupolding, alplandskap. Akv. bly- 
ertsteckn. 236/1963. Gåva av Föreningen 
Nationalmusei Vänner.

Albert Edelfelt (1854 — 1905): Gustav IV  
Adolf. ill. Pennteckn., blyerts. 237/1963. 
Gåva som föregående.

Jean-Louis Forain (1852 —1931): »Zola et 
le juif mettant la masque de Zola»; Sittan
de herrar; Interiör med figurer; Figur
studie, 4 nr. Svartkrita. 238 — 241/1963; 
Figurstudie, 2 nr. Penselteckn. 242 — 243/ 
1963. Gåvor av Föreningen Nationalmusei 
Vänner.

Constantin Guys (1805—1892): »Specimen 
d’un coin de rue avec une madone». Lav. 
pennteckn. 244/1963. Gåva som före
gående.

Nils Christian Kierkegaard (1806 — 1882): 
Bokskogslandskap, 1845. Svartkrita. 209/ 
1963.

Christen Köbke (1810 — 1848): Porträtt av 
konstnären Constantin Hansen, 1839. 
Blyerts. 148/1963.

André Lhote (1885 — 1962): Kvinna med 
banjo. Penselteckn., bläck. 221/1963.

Anton Melbye (1818 — 1875): Tremastat
segelfartyg. Pennteckn. 282/1963.

Palle Nielsen (1920—): Gatuperspektiv,
Rom 7.1 1961. Svartkrita. 1/1963; Palats- 
hörn, Rom 7.1 1961. Svartkrita. 2/1963.

Marek Oberländer (1922—): Gestalt, 1962. 
Lav. pennteckn., tusch. 136/1963.

Giovanni Battista Piranesi (1720 — 1778): 
Fem manliga figurer. Rödkrita. 228/1963.

Denis Auguste Raffet (1804 —1860): En ute
servering. Lavyr. 245/1963. Gåva av 
Föreningen Nationalmusei Vänner.

Peter Christian Skovgaard (18 17  — 1875): 
Porträtt av en ung flicka, 1849. Blyerts. 
102/1963; Död häger, 1844. Akv. penn
teckn. 103/1963; »Tisvilde Skov». Penn
teckn. 104/1963; ” Kongens M öller” , 
1884. Lav. pennteckn. o. blyerts. 105/ 
1963; »Hornbaeks Plantage», 1859. Akv. 
pennteckn. 106/ 1963; En murgrönsranka 
ca. 1851. Pennteckn. 107/1963; Lljortar, 
1861. Akv. blyertsteckn. 108/1963; O liv
kvist. Akv. blyertsteckn. 109/1963; Blom
mande kaprifoliumkvistar. Blyerts. 110/ 
1963; »Convolvulus». Blyerts. 111/ 19 6 3 ; 
Solfjäderspalm. Blyerts. 112/1963. Gåva 
av konstnären Johan Thomas Skoovgaard, 
Köpenhamn.

Joakim  I. Skovgaard (1856 — 1933): Död 
nötskrika, 1868. Akvarell på skiss i bly
erts. 113/1963; Modell i veckrik dräkt. 
Blyerts. 114/1963. Gåva som föregående.

Johan Thomas Skovgaard (1888—): »Glas- 
malerier til Koret i Kirken Nörre Bjaert». 
Förslag 1934. Akvarell 115/19 6 3 . «Font 
de Gaume, Dordogne», 1955. Akvarell. 
116/1963; »Forslag til 2 Korvinduer. A k 
varell. 117/1963. Gåva som föregående.
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Mörten Christian Skovgaard (1894 — 1914)/' 
Betande får och hästar. Blyerts. 118/1963; 
Hackspett, kråkor och domherre, 1914. 
Blyerts. 119/1963. Gåva som föregående.

Roland Joakim Samuel Skovgaard ( 19 2 1—) 
Arkitekt Erik Larsen, 1954. Akvarell, b ly
erts. 120/1963; »Vandkraftsöen ved Hol- 
stebro», 1956. Akvarell, blyerts. 121/1963. 
Gåva som föregående.

Ramon Tang (1933—): Figurer i rymd. 
Pennteckn. o. gouache. 332/1963. Gåva 
av direktör Sven Tirén.

Jacopo Tintoretto (1512/18  — 1594): Studie
blad med vilande atlant i tre varianter. 
Svartkrita. 150/1963. Gåva av givare som 
önskar vara okänd genom Föreningen Na
tionalmusei Vänner.

Francis Wheatley (1747 — 1801): Sittande 
kvinna utanför port. Lavyr. 246/1963. 
Gåva av Föreningen Nationalmusei Vänner.

G R A F I K

Svenska konstnärer

Kerstin Abram-Nilsson ( 19 3 1—): Sviter 
efter musik 2, 3, 4, 8 och 9. 5 nr. Litogra
fier. 2 4 1—243 och 278 — 279/1963.

Gösta Backlund (1930—): Portföljen Myko- 
nos. Triptyk. Färgträsnitt. 59 — 61/1963.

Louis Bastin ( 19 12 —): Porträtt av lantbruks- 
rådet Miles von Wachenfelt. Etsning. 310/
1963. Gåva av lantbruksrådet M iles von 
Wachenfelt. Ateljéinteriör (Ur Grafiska 
Sällskapets årsportfölj 1963). Akvatint- 
etsning. 286/1963. Gåva av Grafiiska Säll
skapet. På vinden; Reliefen. 2 nr. Akva- 
tintetsn. 2 — 3/2963.

Christian Berg (1893—): Pinjestammar, III. 
Litografi. 293/1963.

Torsten Billman (1909—): Nietzsche och 
modern; Eldare. 2 nr. Träsnitt. 303—304/ 
1963.

Stig Borglind (1892—): ökenstaden 1920; 
Långholmskanalen 1918. 2 nr. Torrnål. 
300 — 301/1963.

Nils Bringfelt (1903—): Månstenen. Färg
träsnitt. 4/1963.

Erik Byström (1902—): Verkstadsinteriör, 
1951. Färglitografi. 63/1963. Gåva av 
konstnären.

Claes Bäckström (1927—): Valhalla vägen. 
Litografi. 311/1963. Gåva av fabrikör 
Julius Olsén.

Johan Cardon (1802 — 1878) efter Carl 
Andreas Dahlström: »Rhens öfvergång 
och Bendorffs intagande av General 
Bernadotte den 4 julii 1796». Litografi. 
295/1963.

Rune Claesson (1930—): Snövinter, 1961. 
Färglitografi. 163/1963.

Gustaf Croner (1889 — 1962): Vintrigt land
skap; Stilleben; Fyra kvinnor; Tre män 
arbetande i stenbrott; Landskap; Tät- 
stammig lövskog; Byggandet av järnvägs
bron i Stockholm; Nio man i arbete på 
byggnadsställning; Nät upphängda på 
tork och Dam på brygga. 10 nr. Etsningar 
och två träsnitt. 266 — 275/1963.

Janne Dahl (1924—): Ur serien I väntan på 
Godot (Landskap, Rep, Horisont, Res
väg). 4 etsningar. 280 — 283/1963.

Christian Due (1925—): Holmens bruk,
1962. 3 provtryck samt slutgiltigt tryck. 
89 — 92/1963. Gåva av Holmens Bruks &  
Fabriks A B , Norrköping. Vinterhamn. 
Etsning o. torrnål. 172/1963. Gåva av 
Försäkrings-AB Skandia.

Joy  Egnel (1920—): Rörelse i rum. Gravyr. 
294/1963.

Per-Erik Ekelund (1927—): Berg. Akva- 
tintetsning. 46/1963.

Jan Forsberg (1932—): Grekisk stad, 1962. 
Färglitografi. 154/1963. Uppställning med 
sliten glob. Akvatint och flatetsning. 240/
1963. Självporträtt i interiör; Kokande. 
2 nr. Linje- och akvatintetsning. 276 — 
277/1963.

Barbro Forslund (1929—): Manhattan. Ets
ning. 47/i 963-

Lennart Frisk (19 18 —): Sten och vatten, 
1962. Kopparstick. 48/1963; Sommarfolk,
1962. Linjeetsning. 49/1963.

Hans Hamngren (1934—): Hängande, 1962. 
Akvatint- o. torrnål. 55/1963.

Felix Hatz (1904—): Komposition (»Genom 
skogen»). Akvatintetsning. 305/1963; Vat
tenlandskap. Akvatintetsning. 307/1963.
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Walter Karl Huber (19 33—): »Kennedy 
mördad». Akvatintetsning. 309/1963. 
Gåva av givare som önskar vara okänd. Port
följen »Förvandling» innehållande 7 st. 
linoleumsnitt. 12 5 —131/1963.

C. O. Hultén ( 19 16 —): Ljusristning. Färg
litografi. 45/1963. Gryningslegend; Natt
tema. Färglitografier. 52 — 53/1963. Kom 
position. Färglitografi. 164/1963.

Ingvar Hurtig (1934—): Vindarnas monu
ment på slätten, 1962. Linje- och akva
tintetsning. 56/1963.

Tor Hörlin (1899 — ): Slussen. Färglitografi. 
16 ex. 1/1963 och 25—39/1963. Gåva av 
fabrikör Julius Olsén.

Lennart Iverus (1930—): Från Oxelösunds 
järnverk, I och II, 1961. 2 nr. Koppar
stick. 12 — 13/1963. Gåva av konstnären. 
Människor i valv. (Ur Grafiska Sällskapets 
årsportfölj 1963). Etsning. 287/1963. 
Gåva av Grafiska Sällskapet.

Vide Janson (1924—): »Chaplin». Färgträ
snitt. 14/1963. Gåva av Moderna Museets 
Filmstudio.

Emil Johanson- Thor (1889 — 1958): Ets
ningar och litografier från åren 1913 —
1955. 21 nr. 10 1 — 120^19 63. Gåva av f. 
kassören Enock Svensson, Landskrona.

Arne Jones (19 14 —): Gotiskt rum. Träsnitt, 
2 11/1963.

Carlotta Jönsson (1909—): I mörk ladugård,
1962. Linje- och akvatintetsn. 50/1963.

Birgitta Liljebladh (1924—): Paul Valéry, 
1947; Ansikten, 1961 och Barnet, 1957, 
3 nr. Etsning o. torrnål. 42—44/1963.

Harald Lindberg (19 0 1—): örskär, 1962. 
Färglitografi. 41 o. 62/1963. Hamnen, 
Norrtälje, 1962. Färglitografi. 88/1963.

Lars Lindeberg (1925—): Från Stockholms 
centralstation. Torrnål. 173/1963. Gåva 
av För säkrings-AB Skandia. Liverpool 
Street Station, IV , 1959. Kopparstick. 83/ 
1963; Korsnedtagelsen, II, 1962. Etsning. 
84/1963.

Lage Lindell (1920—): Komposition. Färg
litografi. 160/1963.

Olle Lindgren (1930—): Ekar; Slåtter. 2 nr. 
Etsningar. 174 —175/1963. Gåva av För
säkrings-AB Skandia.

Bertil Lundberg (1922—): Hägring, 1962. 
Etsning. 85/1963; Utveckling, 1961. Färg
etsning. 86/1963; Ljuslek, 1962. Etsning. 
87/1963.

Monogramisten I. M. slutet av 1500-talet: 
Henrik Rantzau, 1574. Kopparstick. 143/ 
1963.

Gerhard Nordström (1925 —): Arkebusering. 
Etsning. 9/1963; Rämnande planet. Linje
o. akvatintetsning. 212/1963.

Gunnar Norrman ( 19 12 —): Sandrevlar,
1963; Ebb, 1963. Torrnål. 5—6/1963.

Pierre Olofsson ( 19 2 1—): Ett spel på två 
linjer. Färglitografi. 161/1963.

A lf Olofson (1925—): Svart huvud, 1962. 
Akvatintetsning. 145/1963.

Karl Axel Pehrson ( 19 2 1—): Intermezzo,
1960. Färglitografi. 162/1963.

Leida Rives ( 19 15 —): Ett slags oro. Färg- 
serigrafi. 157/1963.

Lennart Rodhe (19 16 —): Vattenblomning. 
Färglitografi. 165/1963.

Lars R olf (1923—): Portföljen »Mexico», 
innehållande fem färglitografier med för
ord av Torsten Bergmark. 312  — 316/1963.

Reinhold von Rosen (1894—1961): Rese
minne från Lac Leman, o. 1920; Glums- 
lövs backar, 1928; Boken och ryggsäcken, 
19 31; En skärgårdsvik, månsken, 1937; 
Ponte Donå, Venedig, 1939; Vid Rio S. 
Margherita, Venedig, 1939; Sotto-portico, 
1 939; Venetiansk fasad, 1939; Vid Anna 
Nilssons gård, Öland, 1943 och »Ett 
gammalt dass», 1945. 10 nr. Etsningar. 
15 — 24/1963. Gåva av konstnärens arvingar.

Harald Sallberg (1895 — 1963): Bellmans 
födelsehus. (Bellmansgatan 24, Stock
holm). Etsning. 302/1963.

Philip von Schantz (1928—): Åskvirvel. 
Linoleumsnitt. 176/1963. Gåva av För
säkrings-AB Skandia.

Pär Siegård (1887 — 1961): 111. till Gunhild 
Haller-Augots diktsamling »Cantilena» 
C193 3)* 6 nr. Träsnitt. 95 — 100/1963. 
Gåva av givare som önskar vara okänd.
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Nils G. Stenqvist (1934—): Bergform, 1962. 
Färgetsning. 58/1963; Urberg V I, 1961; 
Bergstruktur I och II, 1962; Bergform, X  
Alt. 2, 1962. 3 nr. Akvatintetsn. i färger. 
150 — 153/1963; Bergform I, 1962; Spår av 
istid III, 1963. Akvatintetsning i färger. 
168 — 169/1963.

Yngve Svedlund (1925 —): Dedikationsblad: 
»Konung Gustaf V I A dolf vår Förste 
Hedersledamot hyllas underdånigst och 
varmt av Grafiska Sällskapet», 1962. Ets
ning. 40/1963. Gåva av Grafiska Sällskapet. 
Hästar i hagen. Torrnål. 290/1963; Fiske
fest i Dalastuga. Linje- och akvatintets
ning, torrnål. 291/1963.

Pär Gunnar Thelander (1934—): Dörren,
1962. Färgetsning. 57/1963.

Axel Törneman (1880 — 1925): Tre arbetare 
i ett järnverk. Etsning. 181/1963.

Tage Törning (1925—): Vid staffliet; Fåra
hjord. Akvatintetsning. 7 — 8/1963.

Fredrik E. Werner (1780 — 1832) (C. Miiller- 
litografi): »Utsigt af en del af hamnen och 
Blasieholmen, tagen från Sjösidan nedan- 
före Konung Gustaf III:s staty». Lito
grafi. 167/1963; »Utsigt af Stockholm med 
del af Staden. Riddareholmen och 
Norrmalm; tagen från Mälare-Sidan vid 
Skinnareviken»; »Utsigt af Stockholm åt 
Mälaresidan tagen från Helgeandshol
men». 2 nr. Litografier. 170 — 171/1963.

Gösta Werner (1909—): Rött stråk. Färg
litografi. 158/1963.

Hugo Zuhr (1895—): Caféterrassen. Färg
litografi. 159/1963. Portföljen Grekisk 
sommar. Litografier och färglitografier. 
246 — 265/1963.

Okänd konstnär (Fehr?) 1800-talets början: 
»Mon Bijou». Litografi. 142/1963.

Utländska konstnärer

Mogens Andersen (19 16 —): Komposition. 
Färglitografi. 187/1963.

Nikolai Astrup (1880 — 1928): »Tussingen 
jagas» (111 till en novell av Hans E . Kinck). 
Träsnitt. 210/1963.

Guy Bardone (1927—): Snö i Saint-Claude 
(Jura). Färgetsning. 245/1963.

André Beaudin (1895—): Arkitektur. Färg
litografi. 177/1963. Gåva av Försäkrings- 
A B  Skandia.

Honoré Marius Bérard (1896—): »Sed non 
erat ille lux», 1927; »Vidimus stellam ejus» 
19 51. Färglitografier. 93—94/1963. Gåva 
av konstnären, Ceret.

Gianni Bertini (1922—): Komposition.
Färglitografi. 288/1963.

Heinrich Campendonck (1889 — 1957): Kom 
position. Träsnitt. 298/1963.

Michel Ciry ( 19 19 —): Porträtt av Jean 
Vallery-Radot. Linje- och akvatintetsning. 
284/1963. Gåva av Bibliotheque Nationale, 
Paris.

Henry Cliffe ( 19 19 —): »Brooklyn», 1962. 
Färglitografi. 148/1963.

Fran^ois Fiedler Komposition. Färglitografi. 
289/1963.

Sam Francis (1923—): Komposition (Bright 
Jade Gold Ghost, Variante IV). Färglito
grafi. 308/1963.

Johnny Friedländer ( 19 12 —): Blå fågeln. 
Färgetsning. 244/1963.

Derrick Greaves (1927—): Myra. Akvatint
etsning. 306/1963.

Arne L. Hansen ( 19 2 1—): Röd port. Färg
litografi. 155/1963.

Arne Haugen Sörensen (Se Sörensen)

Dennis Hawkins (1925—): »Flame-Moth 
Flower», 1958. Färgserigrafi. 149/1963.

Henry Heerup (1907—): »Ensomhedens
Bad». Linoleumsnitt. 183/1963.

Pipin Hendersen (1925—): Tre män, 1962. 
Litografi. 51/1963; Kosmos, 1962. Lito
grafi. 54/1963.

Ishiryusai Hiroshige (1797 —1858): Volym 
med träsnitt. 225/1963. Gåva av fru E d it 
Croners dödsbo.

Katsushika Hokusai (1760 — 1849): Hundra 
vyer av Fuji. 2 volymer med träsnitt. 
226 — 227/1963; Mangwa, 12  volymer med 
träsnitt. 228 — 239/1963. Gåva som före
gående.

Jörgen Jacobsen (1928—): » ... ser på kunst». 
Etsning. 184/1963.
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Lucas van Leyden: Golgata. Kopparstick. 

Lucas van Leyden: Golgatha. Engraving.

Groth Jensen (19 18 —): »Kran og Skyer». 
Etsning. 182/1963.

Allen Jones (1937—): Självporträtt. Färg
litografi. 299/1963.

Asger Jorn ( 19 14 —): Komposition, 1958. 
Färglitografi. 11/1963.

Helmi Kuusi ( 19 13 —): Blidväder. Torrnål. 
178/1963. Gåva av Försäkrings-A.B Skan
dia.

Lucas van Leyden (1494—1533): Golgata.
B. 74:. Kopparstick. 186/1963.

Finn Lohmann ( 19 2 1—): Det vita ljuset,
1962. Serigrafi. 156/1963.

Sebastian Matta ( 19 12 —): Portföljen »Come 
detta dentro vo significando». (Ed. 
Meyer, Lausanne, 1962). Ex.N r III. 22 nr. 
Linje-, akvatint- o. färgetsn. 188 — 209/
1963.

Johann Gotthard von Muller (1747 — 1830) 
efter John Trumbull: The Battle of
BunkeFs Hill (1775) — General Warren 
stupar. Kopparstick. 285/1963. Gåva av 
givare som önskar vara okänd.

Egon Moller-Nielsen (1915 —1959): Kvinno
bild. Träsnitt. 292/1963.

Rasmus Nellemann (1923—): Staketet. K op
parstick. 179/1963. Gåva av Försäkrings- 
A .B  Skandia.

Hugo Orellana «Imaje Reconquire» Färg
etsning. 296/1963. Gåva av Föreningen 
Graphica, Lund.

Brian Perrin (1932—): »Villar Pellice», 1962; 
»Tree forms I», 1961. Etsningar. 146 — 
147/1963.

Giovanni Battista Piranesi (1720 — 1778): 
»Veduta della Facciata di dietro della 
Basilica d. S. Maria Maggiore». Gravyr. 
10/1963.
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Joakim  F. Skovgaard (1856 — 1933): »Adam 
alene blandt Dyrene»; »Fristelsen», 1903. 
2 nr. Etsningar. 12 1 — 122/1963.

Johan Thomas Skovgaard (1888—): »Gl. 
Korinth», 1926; Knudshovet», 1938. 2 nr. 
123 — 124/1963. Gåva av konstnären, K ö 
penhamn.

Pierre Soulages (19 19 —): Komposition.
Etsning i två färger. 166/1963.

Arne Haugen Sörensen (1932—): Grotesk 
figur. Akvatint- o. linjeetsning. 185/1963.

Yasse Tabuchi (1925—): Komposition.
Färglitografi. 297/1963. Gåva av Före
ningen Graphica, Lund.

Okänd tysk konstnär, 1800-talet: »Die
Augen Auf». Litografi. 144/1963.

Samlingar

Föreningens för Grafisk Konst årsportfölj 
1963 i 2 ex., innehållande blad av: Lennart 
Frisk, Lennart Iverus, Bengt Landin, 
Birger Lundqvist och Reinhold von Ro
sen. Etsningar. 2 13 —224/1963. Gåva av 
Föreningen fö r Grafisk Konst.

Valandsportföljen 1963 innehållande blad av: 
Roj Friberg, Sven O. Hamlet, E lvy E. 
Häggström, Berit Lange, Lennart Lind
holm, Bengt Nordenberg, Ingemar Pet
tersson, Violet Tengberg, Karl Wennberg 
och A lf Wik. Etsningar, torrnålsgravyrer 
o. träsnitt. 132 — 141/1963.

A F F I S C H S A M L I N G E N

har ökats med 214 nummer genom gåvor 
av skilda givare.

3. Avdelningen för konsthantverk

Avdelningsföreståndare: förste intendent C. Hernmarck
Övriga tjänstemän: intendent E . Nordenson (halvtid) fil. kand. Ann-
Sofi Topelius (halvtid)

Avdelningens förvärv har under året dominerats av det moderna konsthant
verket. Hantverkslotteriets årligen återkommande gåvor bjuder som vanligt 
på svenska saker av högsta klass, i år en kaffepanna av Sigurd Persson, en mäss
hake av Hans Krondahl och en stengodsrelief av Anders Liljefors. Dessutom 
har Skandiaförsäkringar överlämnat några mycket välkomna saker som har 
använts i bolagets uppmärksammade fönsterskyltning. Bland dessa föremål 
kan nämnas en stengods skulptur av Hertha Hillfon och halssmycke och arm
band av Torun Bulow-Hube, lergodsfat av Jean Lurgat, vaser av Hans Hed
berg.

Året har också inneburit ett tillfälle till förvärv av modernt finskt konsthant
verk. Det var i hög grad på tiden, att museets samlingar på detta viktiga om
råde utökades. Bl. a. förvärvades ett stort fat av Birger Kaipiainen, Arabia, 
glas av Timo Sarpaneva, möbler av Alvar Aalto, vävnader av Dora Jung och 
ryor av Eva Brummer och Uhra Simberg-Ehrström.

För övrigt har inköpen mest varit inriktade på den svenska marknaden och 
rika tillfällen har givits att i samband med utställningar välja ut goda exempel på
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Mässhake av svart sidendamast. Ko?np. av Hans Krondahl och 
utförd av A. B  L ic mm.

Chasuble, a f ter design of Hans Krondahl.

de svenska konstnärernas och konsthantverkarnas alster. Flera saker är för
värv av förut orepresenterade konstnärer, som Bengt Berglund, Gustavsberg, 
med en stengodsfigur, A lf Jarnestad med en keramisk konstruktion, kallad 
Appiskt monument, Gunnar Cyrén, Orrefors, med en glasvas, Rey Urban med 
ett hängsmycke av silver och bergkristall. Ett märkligt applikationsbroderi, 
»Slaget vid Brunkeberg», är komponerat och utfört av Lars Andreasson. Men 
också konstnärer som har varit väl representerade förut, har fått nya sidor i sin 
verksamhet belysta. Edward Hald firade sin 8o-årsdag med att visa upp bl. a. 
en ny teknik i glas, som han kallar acquagraal, Wiwen Nilsson har gjort en 
ordförandeklubba i elfenben, för att nämna ett par exempel.

På äldre konsthantverk är nytillskotten få, men delvis mycket märkliga. 
H. M. Konungen köpte i London sex skålar av fajans, tillverkade på 900-talet i 
den gamla persiska staden Nishapur. De sex skålarna skänktes av H. M. 
Konungen genom Föreningen Nationalmusei Vänner. Fil. lic. Berit Wallen-
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berg har gett museet en vacker Rörstrandsurna från 1758, målad av Daniel 
Hillberg.

Det märkligaste tillskottet till samlingarna av äldre konsthantverk är utan 
tvivel ett saltkar av silver, utfört omkr. 1620 av Utrecht-guldsmeden Adam 
van Vianen, som hör till de stora mästarna på guldsmedskonstens område. Vi 
har i Sverige inte många exempel på de allra främsta guldsmedernas verksam
het, och därför är det av mycket stor betydelse, att vi nu i Nationalmuseum 
kan visa ett typiskt exempel på en av de ledande, stilbildande mästarnas verk
samhet. Förvärvet möjligjordes av gåvomedel, som ställdes till förfogande från 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse.

Avdelningen har under året varit föremål för en grundlig omflyttning, som 
ännu ej är slutförd. Praktsängarna, Kristina d. ä:s och Nils Bielkes, har flyttats. 
Ett silvergalleri har börjat ordnas, förberedelser har gjorts för omflyttningar av 
renässans- och barockmaterialet.

I samarbete med Svenska Slöjdföreningen gjordes under tiden för den årliga 
Scandinavian Design Cavalcade, en uppmärksammad och uppskattad utställ
ning av svenska stolar.

C. H.

K E R A M I K

Fat av lergods, komp. av Birger Kaipiainen 
och utf. av Arabia Porlinsfabrik, Helsing
fors. 16/1963.

Bojan med lock av flintporslin. England 
1800-talets förra hälft. 18/1963.

Vas av stengods, komp. av John Andersson 
och utf. av Andersson och Johansson, Höga
näs. 19/1963.

Skulptur av stengods, komp. och utf. av 
Hertha Hillfon. 20/1963. Gåva av Skandia- 
försäkringar.

Fat av glaserat lergods, 2 st., komp. och utf. 
av Jean Lur^at, Frankrike. 2 1, 22/1963. 
G å v a  som  föregåen d e.

Vaser, 5 st., av stengods, komp. och utf. av 
Hans Hedberg, Biot, Frankrike. 2 3—27/
1963. Gåva som föregående.

Kanna av stengods med röd glasyr, komp. 
och utf. av Allan Ebeling, Torshälla. 28/
1963. Gåva som föregående.

Tallrik av flintporslin. Rörstrand 1850-talet. 
37/1963. Gåva av museivakt Ragnar Enblom.

Figur i stengods, komp. och utf. av Bengt 
Berglund, A B  Gustavsbergs Fabriker. 39/ 
1963.

Vas av stengods, komp. av Sylvia Leucho- 
vius och utf. av A B  Rörstrands Porslins
fabriker. 45/1963.

Kruka av stengods, komp. och utf. av R olf 
Palm, Mölle. 46/1963.

Keramisk konstruktion nr 16 »Appiskt 
monument», komp. och utf. av A lf Jarne- 
stad. 54/1963.

Relief av stengods, komp. av Anders Lilje
fors och bränd i A B  Iföverken. 62/1963. 
Gåva av Stockholms Stads Hantverksförening.

Skålar, 6 st., av fajans. Nisshapur, Östra 
Persien 900-talet e. Kr. 66 — 71/1963. Gåva 
av H . M . Konungen genom Föreningen Natio
nalmusei Vänner.

Urna av fajans. Daniel Hillberg. Rörstrand 
1758. 72/1963. Gåva av fil.lic. Berit Wallen- 
berg.

Ask med lock av porslin. 73/1963. Gåva av 
Staatliche Por^elian Manufaktur, Berlin.
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Adam van Vianen: Saltkar av silver, otnkr. 1620. Inköpt med gåvomedel från Gunvor och Josef 
Anérs stiftelse.

Ada?n van Viancn: Salt-cellar, silver, about 1620 ,



G L A S

Vas av glas med graverad dekor »Sisapi- 
tjurar», komp. av Tom Möller och utf. vid 
Reijmyre glasbruk A B. 1/1963.

Medaljong av glas med kvinnofigur grave
rad i överfång, komp. av Edward Hald och 
utf. 1948 av A B Orrefors Glasbruk. 4/1963.

Skål av blåtonat glas, komp. av Sten Bran- 
zcll på 1920-talet och utf. vid A B  Kosta 
Glasbruk. 12/1963.

Vas av överfångsglas, utf. av Firma Laliquc, 
Frankrike. 31/1963. Gåva av Skandia fö r säk
ringar.

Skål av ofärgat glas med rökfärgad myn- 
ningskant, komp. av Timo Sarpaneva och 
utf. vid Iittala Glasbruk, Finland. 41/1963.

Vas av glas med dekor i krakateknik, komp. 
av Sven Palmqvist och utf. av A B  Orrefors 
Glasbruk. 50/1963.

Vas av glas med slipad dekor, komp av Sven 
Palmqvist och utf. av A B  Orrefors Glasbruk. 
51/1963.
Vinglas, 3 st., av rubinglas med slipad dekor. 
Tyskland 1800-talets mitt. 57 — 59/1963. 
Gåva av fru Magda Ettler.

Vas av graverat glas, komp. av Gunnar 
Cyrén och utf. av A B  Orrefors Glasbruk. 
64/1963.
Skål av glas med dekor i acquagraalteknik, 
komp. av Edward Hald och utf. av A B  
Orrefors Glasbruk. 74/1963.

G U L D  O C H  S I L V E R

Hängsmycke med kedja av silver och berg
kristall, komp. och utf. av Rey Urban. 
5/1963.
Armringar av silver och guld, komp. och 
utf. av Sigurd Persson. 6/1963. 
Dryckeskanna av silver. Okänd mästare (I. 
R.), London 1672. 17/1963.

Plalsband och armband av silver med blad 
av blått glas i graalteknik. Komp. och utf. av 
Torun Biilow-Hiibe 1951. 29, 30/1963.
Gåva av Skandiaförsäkringar.

Saltkar av silver. Adam van Vianen, Ut- 
recht omkr. 1620. 47/1963. Inköpt för gåvo- 
medel ställda till förfogande av Gunvor och 
Jo sef Mnérs stiftelse.

Kaffekanna av silver, komp. och utförd av 
Sigurd Persson. 63/1963. Gåva av Stock
holms Stads Hantverksförening.

Såsskål av silver på bricka av teak, komp. 
och utf. av Bertel Gardberg, Helsingfors. 
65/1963.

M Ö B L E R  O C H  T R Ä F Ö R E M Å L

Länstol av björk, komp. av Alvar Aalto och 
utf. av Artek A B, Plelsingfors. 13/1963.

Taburett av björk, komp. av Alvar Aalto 
och utf. av Artek A B, Plelsingfors. 14/1963.

Bägare av trä, komp. och utf. av Gösta An
dersson, Luleå. 52/1963.

Skål av trä, komp. och utf. av Gösta Anders
son, Luleå. 53/1963.

E L F E N B E N

Ordförandeklubba av elfenben, komp. och 
utf. av hovjuvelerare Wiwen Nilsson, Lund.
43/1 963.

T E X T I L K O N S T

Draperi av linne »Universum», komp. av 
Brita och Lennart Svefors och utf. av Håtex 
Textil, Kinna. 2/1963.

Vävnad av linnedamast »Duvor», komp. av 
Dora Jung och utf. vid Dora Jung Textil, 
Helsingfors. 3/1963.

Damastprover, 5 st., av linne, komp. av 
Dora Jung och utf. av Tampella A B, Tam
merfors, Finland. 7 — 11/1963.

Rya »Aika», komp. och utf. av Eva Brurn- 
mer, Helsingfors. 15/1963.

Applikations vävnad av ylle, komp. och utf. 
av Lars Rolf. 32/1963. Gåva av Skandiaför- 
säkringar.

Tygtryck »Törnrosa» på bomull, komp. av 
Yngve Gamlin och utf. 1954 av N K :s Tex
tilkammare. 33/1963. Gåva som föregående.

Tygtryck »Festivo» på sammet, komp. av 
Viola Gråsten och utf. 1954 av N K :s Textil
kammare. 34/1963. Gåva som föregående.

Tygtryck »Smoke» på sammet, komp. av 
Anders Beckman och utf. 1954 av N K :s 
Textilkammare. 35/1963. Gåva som före
gående.
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Tygtryck på sammet, komp. av Astrid 
Sampe och utf. 1954 av N K :s Textilkam
mare. 36/1963. Gåva som föregående.

Rya »Gammal», komp. av Uhra Simberg- 
Ehrström och utf. av Finska Handarbetets 
Vänner, Helsingfors. 38/1963.

Applikationsbroderi »Slaget vid Brunke- 
berg», komp. och utf. av Lars Andréasson. 
40/1963.
Broderi, kalkkläde. Ryssland 1700-talet. 42/
1963. Gåva av fru Marguerite Nobel, Paris.

»Chefen fru Ingeborg», detalj ur vävd tapet 
»Sagan», komp. av Märta Afzelius och utf. 
av Föreningen Handarbetets Vänner. 44/ 
1963.
Spetslängd »Triumf kor set», komp. av
Märta Afzelius och utf. av Föreningen 
Svenska Spetsar, Linköping. 48/1963. Gåva 
av landshövdingskan Ellen Tiselius.

Tygtryck »Hägg och syrén», komp. av Lisa 
Bauer och utf. av Almedahl-Dahlsjöfors A B  
för N K :s Textilkammare. 49/1963.

Klänning »Ljung». Modellen komp. av 
Annika Reunanen, tyget av Voukko Eskolin 
och tillverkat vid Marimekko A B , Helsing
fors. 55/1963.

Tygtryck »Tantsu», komp. av Maija Isola 
och utf. avPrintex A B, Helsingfors. 56/1963.

Tygtryck på sammet, komp. av Stig Lind
berg och utf. 1954 vid N K :s Textilkammare. 
60/1963. Gåva av Skandiaförsäkringar.

Mässhake av svart sidendamast, komp. av 
Hans Krondahl och utf. av A B  Licium. 61/
1963. Gåva av Stockholms Stads Hantverks

förening.

Broderi »Barnens Dag II», komp. och utf. 
av Sten Kauppi. 75/1963.
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II M O D ER N A  M U S E E T

Föreståndare: museidirektör K . G. Hultén
Övriga tjänstemän: intendenterna Carlo Derkert (halvtid) och Karin 
Bergqvist-Lindegrcn (halvtid) samt extra tjänstemannen fil.kand. 
Louise 0 ’Konor (29/7 — 23/8 halvtid).

Det mest betydande inköpet till Moderna museet under 1963 var målningen 
»Slow Field» (Fält i långsamt tempo) av Jasper Johns. Den kunde förvärvas 
med hjälp av ett bidrag av fru Inez Leander. Jasper Johns deltog i den stora 
utställningen »4 amerikanare», som museet ordnade våren 1962.

Bland viktigare inköp av svenska konstnärer märkes bl. a.: Nils von 
Dardel: Manlig modell, skisser till scendekor av Sven Erixson, Öyvind 
Fahlström: Sitting . . ., två målningar av Vera Nilsson: Negritude och I 
förvillelsens tid, Torsten Renqvist: Flodaltare, Ragnar Sandberg: Moln
skuggor.

Museet har under 1963 iakttagit återhållsamhet vad det gäller anslaget för 
inköp av utländsk konst, detta med tanke på utställningen »Önskemuseet». 
Den anordnades i samarbete med föreningen Moderna Museets Vänner i an
ledning av dess 1 o-års jubileum och öppnades Annandag Jul 1963. Det gällde 
att ha åtminstone några medel sparade för att ge möjlighet till ett eller ett par 
betydande inköp på denna utställning. Det visade sig emellertid, att vi för en 
gångs skull varit överdrivet förutseende och pessimistiska. Staten beviljade 
med anledning av utställningen i februari 1964 ett engångsanslag på 5 000 000 
kronor. Med hjälp av denna summa kommer man att på en gång kunna lyfta 
museets samlingar till en betydligt högre nivå. Då utställningen »Önske
museet» till helt övervägande del faller på 1964, skall jag i följande årsredo- 
görelse återkomma till denna utställning och då också redogöra för hur detta 
magnifika engångsanslag har förvaltats.

Under 1963 har anordnats 12 större och mindre utställningar. I februari av
löste Ben Shahns teckningar, grafik och gouacher den stora fotografiut
ställningen, som öppnats Annandag Jul året innan: »Svenskarna sedda av 11 
fotografer». Ben Shahn-utställningen var sammanställd av Museum of Modern 
Art i New York. Strax därpå följde en annan utställning av en amerikansk 
konstnär, ett drygt hundratal verk av Jackson Pollock. Det var första gången 
en betydande samling verk av denne framstående föregångare presenterades i 
Norden och utställningen väckte stort intresse.

En utställning av August Strindbergs måleri, som sammanställts av museet 
i samarbete med Svenska Institutet och som vandrat i Europa under ett år, kom 
i mars tillbaka till Stockholm och visades då på museet under en månad.

Under vintern och våren rasade i pressen en livlig konstdebatt, som bland 
annat också rörde Moderna Museets inköpspolitik. Debatten har senare utgi-
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Utställningen » Fre ars inköp» på Moderna Museet.

Exhibition »Threyears7 aquisitions» The Museum of Modern art.

vits i bokform under namnet »Är allting konst?». Delvis som ett svar på be
skyllningar för »ensidighet» i inköpspolitiken, delvis och framför allt som en 
redovisning och översikt av intresse för den stora allmänheten anordnades i 
april—maj utställningen »3 års inköp», som visade allt vi inköpt av svensk 
konst sedan det stora anslaget på 100 000 kronor och de nya inköpsnämnderna 
började att fungera.

Samtidigt visade vi i samarbete med Sveriges Arkitekturmuseum en liten 
fotografisk utställning, sammanställd av Museum of Modem Art i New York 
och kallad »Visionär Arkitektur». Vårens utställningsprogram avslutades med 
ett trettiotal verk av den kinesiska målarinnan Tseng Yu-ho. Tseng Yu-ho är 
numera verksam i Hawaii. Utställningen arrangerades med anledning av Öst
asiatiska Museets invigning.

I september visades två utställningar parallellt i museets första sal, dels den 
japanske zen-buddistmunken Sengais tuschmålningar från 17- och 1800-talen, 
en utställning som anordnades av Japanska Institutet för Internationella 
Kulturella Förbindelser, dels ett 70-tal målningar av Jean Fautrier, en av det 
informella måleriets första europeiska pionjärer.

Under 10 dagar i oktober anordnades i samarbete med fru Ruth Kylberg en 
liten Kylberg-utställning, som blev en stor framgång. Gustaf Näsström ansåg 
i Stockholms-Tidningen, att det var den vackraste utställning av denne konst
när som han sett.
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I oktober och november hade vi också parallella utställningar. Kungälv- 
arkitekten Bo Boustedts stora samling av modern skulptur, som ger en mycket 
rik, nästan fullständig översiktsbild av vad som gjorts inom skulptur efter 1945, 
och samtidigt med den visade vi en del av Anna och Kresten Krestensens stora 
samling från Köpenhamn. Vi valde i detta sammanhang att visa ett urval av 
den internationella konst de sammanbragt. I ett senare sammanhang skulle vi 
gärna vilja återkomma och visa något av den danska konst samlingen äger, 
speciellt den danska Cobra-gruppen är där utomordentligt väl representerad.

Under tolv dagar i december övertog vi från Göteborgs Konsthall utställ
ningen »6 italienska målare»: Afro, Burri, Capogrossi, Dorazio, Fontana och 
Turcato, en intressant presentation av olika tendenser i italienskt efterkrigs- 
måleri.

K. G. H.

M Å L E R I

Svenska konstnärer 

Gunnar Allvar (1922—): Kanjon I —II. 5744. 

Nikolaus Blind (1926—): Självporträtt. 1955. 
5 7 U -

Lill-Marie Blomberg (1923—): Flykt. 1962. 
572 1 *

Gunnel Boij-Tiriolo (1924—): Kvinna i gult 
rum. 1962. 574S.

Gunvor Bonds (1927—); Röd vid havet. 

5713*
Nils-Göran Brunner (1923-—): Utsikten mot 

Lillehem. 5727.

Stig Claesson (1928—): Slaget vid Gettys- 
biirg. 5707.

Erland Cullberg ( 19 3 1—): Kvinnomålning.
1961 . 5746.

Folke Dahlberg ( 19 12 —): Sagoskepp. 1941. 
5739-

Nils von Dardel (1888 — 1943): Manlig mo
dell. 5742.

Lars Drougge (1930—): Rött uppspel. 1963. 
5 7 5 1 •

Lars Englund (19 33—): Komposition. 1963. 
B 1904.

Sven Erixson (1899—): Scenskiss till
Richard III. 5697.

Sven Erixson: Idéskiss till Spegelsalen ur 
operan Aniara. B 1875.

Sven Erixson: Idéskiss till Miman ur operan 
Aniara. B 1876.

Öyvind Fahlström (1928—): S it t in g ...
5740.

Tove Friis (1898—): Självporträtt. 1953 — 
63.5730.

Tove Friis: Sommarutsikt. 5735.

Bertil Gottsén ( 19 2 1—): Hav III. 5755. 

Lennart Gram (19 10 —): Novemberdag.
5734-

Åke Göransson (1902 —1942): Manlig mo
dell. 5741.

Enno Hallek ( 19 3 1—): Telefonen. 5694.

Felix Hatz (1904—): Mot natten. 5757.

Erik Idar ( 1 9 1 1 —): Stadsbild. 5 7 11.

Rune Jansson ( 19 1B—): Blå och i rutan. 
5716.

Albert Johansson (1926—): Genealogi.
Collage på trä. B 1877. Gåva av Ingrid och 
Curt Masrelie

Erling Johansson (1934—): Människobild. 
1959- 57*8.

Nils Gunnar Johansson (19 16 —): I uppförs- 
backen. 1962. 5756.
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Jasper Johns: F ä lt i långsamt 
tempo 1962. Ink. med bidrag 
av jru  Ine% Leander.

Jasper Johns: Slow Field. 
1962.

Bernt Jonasson (1936—): Den skygge. 5709.

Aili Kangas (1924—): Trä och näver. 1963. 
5749-

Carl Kylberg (1878 — 1952): I skärgården. 
1901. 5750. Gåva av fru Ruth Kylberg.

Birgitta Liljebladh (1924—): Pojken med 
örat. 5708.

Birgitta Liljebladh: Marilyn Monroe. 1951. 
5725-

Karl Marin (1926—): Hyllning till S. A. 
57° i -

Ingegerd Möller (1928—): Rosenhäck. 1960. 
5703. Gåva av Ester Lindahls stipendiejond 

fö r unga konstnärer.

Endre Nemes (1909—): Målaren och hans 
modell. 1941. 5724.

Vera Nilsson (1888—): Negritude. Omkr.
1959- 5753*

Vera Nilsson: I förvillens tid. 5754.
Hans Nordenström (1927—): Verktygstavla.

1956. B 1880.
Thage Nordholm (1927—): Bo Bergman. 

5696.
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R o lf Erling Nygren (1925—): Spegling. 
5712.

Svea Nyman (1902—): Vita tulpaner. 5706.

Nils Olsson ( 19 13 —): Självporträtt Nisse. 
5695.

Åke Pallarp (1933—): Hus vid väg, Åls 
socken. 1962. 5704.

E rik  Persson (1879—): Vintertvätt. 5710.

Ebba Ramén (1910 —1957): Trädgård. 5759.

Ebba Ramén: Marint stilleben. 5760.

Torsten Renqvist (1924—): Flodaltare. 5726.

Lenke Rothman (1929—): Efter deras art. 
1962. Tempera på duk. 5747.

Ragnar Sandberg (1902—): Molnskuggor.
1963.3738.

Poul Stroyer (19 23—): Badrummet. 5736. 
John Thorgren ( 19 18 —): Höstvegetation. 

1962. 5720.
Gösta Wallmark (1928—): Front. 1961. 

5745-
Ronald de Wolfe (1920—): Rött dokument.

1962. 5722.

Nisse Zetterberg (19 10 —): Vid Davikcn. 
1961. 5698.

Götrik Örtenholm ( 19 13 —): Strandbild I. 
57° 5*

Anders Österlin (1926—): Komposition. 
1963. 5723.
Utländska konstnärer

Honoré Marius Bérard (1896—): Musikalisk 
komposition. 1934. 5717.

Jacob Bornfriend (1904—): Grått och blått 
stilleben. 1963. 5743.

Corneille (1922—): La grande fete solaire.
1963. Gouache. B 1903.

Radomir Damjanovic (1936—): Nature
morte. 1961. 5702.

Jasper Johns (1930—): Fält i långsamt 
tempo. 1962. 5718. Inköp med bidrag av 
fru Ine% Leander.

Marek Oberländer (1922—): Gestalt i grön 
tonart. 1961. 5731.

Hannes Postma (1933—): Kämpande riddare. 
Gouache. B 1878.
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Madanjeet Singh (1924—): Komposition. 

57i9-
Tseng Yu-ho (1923—): E vig  höst. 1962. 

B 1881.

S K U L P T U R

Svenska konstnärer

Gösta Adrian-Nilsson (1884—): Högtalaren. 
Trä och metall. Sk 1817.

Gösta Adrian-Nilsson: Pump. Diverse ma
terial. 1818.

Carl Johan Eldh (1873 — 1954): Originalskiss 
till skulpturen »Ungdom». Gips. 1826. 
Gåva av fru Boel Hkman-Veiler

Elis Eriksson (1906—): åjasaåtd Collage.
1832.

Margot Hedeman ( 19 15 —): Hilding Rosen
berg. Porträttskulptur. 1827. Gåva av 
givare som önskar vara okänd.

Arne Jones (1908—): Dodecka. Metall. 
1829.

Carl-Axel Lunding (1929—): Liggande man. 
1958. Bly. 1830.

Berto Marklund (1931 —): Gryningen hos U. 
Träskulptur. 1816.

Egon Moller-Nielsen (1915 —1962): Svalget 
mellan oss. Gips och tempera. 1945. 1831.

Allan Runefelt (1922—): Drömmare. Brons. 
1824.

Folke Truedsson ( 19 13 —): Skulptur nr 83. 
Brons. 1825.

Einar Utzon-Frank (1888—): Diana på jakt. 
Brons. 1819. Gåva av fru Magda E tt ler.

Utländska konstnärer

Marcel Duchamp (1887—): Objet Dard.
1951. Brons. 1833. Inköp med bidrag av 
direktör Carl-Bertel Nathhorst.

Richard Stankiewicz (1922—): Fotterna. 
1960, Skulptur, järnskrot och järn. 1828.
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III Ö ST A SIA T ISK A  M U S E E T

Museiföreståndare: förste intendent B. Gyllensvärd 
Intendent: J .  Wifgin

»Världens vackraste museum på sitt område» har det nyöppnade Östasiatiska 
museet på Skeppsholmen kallats av museikollegor och kännare från Öst och 
Väst. Den 16 maj öppnades under solenna former det nya museet av H. M. 
Konungen i närvaro av hl. a. DD K K  HH Prinsessorna Sibylla och Margaretha, 
representanter för regering, riksdag och särskilt inbjudna honoratiores samt 
ett sextiotal utländska gäster från Asien, Amerika och Europa. Därmed fick 
Skeppsholmen ännu en museal institution och landets sedan länge världsbe
römda samlingar av arkeologiskt och konsthistoriskt märkligt material från 
Östasien äntligen en värdig bostad efter att ha varit till största delen magasi
nerat i Vitterhetsakademiens byggnad vid Storgatan och på Nationalmuseum. 
Det gamla s. k. Tyghuset hade genomgått en metamorfos från militärt förråd 
till modernt praktiskt museum i stilren utformning. Stram Tessin-arkitektur 
i karolinsk anda anger tonen också i den förändrade miljön, arkitekten Per 
Olof Olsson till all heder. Det yttre skalet är helt oförändrat med gula murar, 
mörkröda fönsterbågar och svarta järnluckor bibehållna; endast ett par strama 
järnportar, som på uppdrag av statens konstråd utförts av Torsten Fridh mar
kerar den nyöppnade entrén från den gamla batteriplanen. Invändigt har de 
ursprungliga låga våningarna delvis bibehållits men rytmiskt genombrutits på 
några ställen till dubbla eller tre våningars höjd. Den fria trappan, som leder 
upp från bottenvåningens stenåldersutställning, förbi den av andra institutioner 
ockuperade våningen en trappa upp till bronsgallerier ger besökaren möjlighet 
att i en luftig hall skåda ut över omgivande vatten mot Blasieholmen och 
Gamla stan. Den lika omfattande som märkliga bronssamlingen är ordnad i 
vägganslutna montrar av förebildligt enkel utformning i ekfanerat ramverk, 
glas och perstorpsplattor. Invändigt är ett belysningssystem med lysämnesrör 
och spotlight i rörlig kombination. Bakgrund och bord bestå av löstagbara 
skivor, som lätt kunna klädas om och under utställningsutrymmet äro skåp 
med flyttbara hyllor för magasinering av ej utställt material.

Skulpturerna ha beretts ett jämförelsevis stort utrymme, dvs. i en hall med 
dubbel våningshöjd. En ny sockeltyp har här prövats med ekfanerade träkuber 
ställda på ett lågt underrede av fyr kants järn i svart. Härigenom kan skulp
turerna lätt flyttas med hjälp av en gaffeltruck. De större skulpturerna äro 
grupperade i rummets mitt medan småskulpturerna placerats i kupmontrar 
utefter långväggarna. Ett särskilt montersystem är ordnat på ingångsväggen 
för gravfiguringer.

Det har länge varit ett problem, hur man bäst borde musealt exponera 
kinesiskt måleri. I Fjärran Östern har man aldrig värdefulla målningar hängan-
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Buddistisk stela av sandsten. Kina ca J30  e. K r. Gäva av Föreningen Östasiatiska 
Museets Vänner.

Buddhistic stela, sandstone. China, about j  30 A . D .

de framme en längre tid utan rullar upp dem endast för temporärt betraktande 
och avnjutande. Vid inredningen av det nya museet sökte man finna en accep
tabel lösning på detta problem och enades om att följa en idé, som Hans Maje
stät Konungen framlagt. Ett mindre rum kläddes in med körsbärsfanér runt 
väggarna och utefter långsidorna ordnades 40 skärmar på varje sida, som
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inskjutna bildade en räfflad vägg. Varje skärm består av en träram av rödbok 
med stålstomme samt glas på framsidan och träskiva på baksidan. En grund 
monter är sålunda upphängd i järnbalkar från taket med steg-tappar i golvet 
och kan med lätthet dragas ut från väggen mot rummets mitt. Inne i montern 
hänger en målning mot blekgrönt linne. Varje höjdbild är fäst i band från den 
övre ribban och hålles utsträckt genom trästaven nedtill, ofta med vackra 
ändknoppar. De ömtåliga bilderna på papper eller siden sitta här skyddade 
men kunna ändå lätt studeras i gott ljus. Forskaren har dessutom en möjlighet 
att öppna skärmens framparti och se bilden utan glas.

Horisontalbilderna däremot äro placerade i ävenledes utdragbara lådor 
utefter ena väggen samt äro likaledes skyddade under glas. Heltäckande matta 
och bekväma fåtöljer av Bruno Mathson fullständigar rummets intimitet.

I nästa våning är inrymt ett mindre rum för keramik med montrar av samma 
typ som i bronsgalleriet och innanför ligger kansli och bibliotek. Vindsvåning
en är utnyttjad till magasin för såväl böcker som föremål samt ett mindre ut
rymme för japansk konst och konsthantverk. Några magasin för de omfattande 
samlingar, som ej gå att exponera, har för övrigt ej kunnat ordnas i byggnaden, 
då de konstbildande institutionerna till sitt förfogande också erhållit hela 
markvåningen. Redan från början har således Östasiatiska museet tvingats till 
trångboddhet, som är till uppenbar nackdel även för vanliga museibesökare 
och forskare. Det är en förhoppning att museet framdeles får möjlighet till 
vidgade utrymmen.

Trots sin karaktär av specialmuseum har denna nya institution under de 
gångna sex månader det varit öppet för allmänheten tilldragit sig ett allt större 
intresse. Besöksfrekvensen har sålunda varit i stigande och ligger f. n. inemot 
tvåtusen personer i månaden. Särskilt har visningar för grupper, såväl skol
klasser som föreningar varit uppskattade och besökare i allmänhet återkommit 
ett flertal gånger. I utlandet har, som redan antytts, museet väckt stort upp
seende och behandlats i såväl radio som dagspress och specialtidskrifter och 
strömmen av besökare från andra länder varit omfattande, av naturliga skäl 
störst under sommaren.

I samband med invigningen fick museet emottaga ett imponerande antal 
gåvor, som täckte de flesta av samlingsområdena.

Till den arkeologiska samlingen lämnade H. M. Konungen, museets höge 
beskyddare och ständige välgörare och stödjare, ett ovanligt bronsbeslag från 
Yin- eller tidig Chou-tid. Den kraftiga s. k. t’ao-t’ieh-masken i beslagets böjda 
ändparti har tycke av tigerhuvud med kulformade ögon under kraftiga ögon
bryn samt två krumma horn. Underkäken är märkligt nog endast prydd av en 
spetsig tandrad framtill och spiraler på sidorna.

Från Kinakommittén, den stödförening som speciellt stöder den förhisto
riska sektorn och det vetenskapliga arbetet vid museet, mottog museet en 
Ku-bägare av brons också från Yin — tidig Chou. Det märkliga med denna är 
icke bara en ovanligt smäcker formgivning utan också dekorens mjukt rundade 
relief och en sällsynt levande och vacker patina.
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A.lbumblad av Shih-fao. Gåva av H . M . Konungen. 

Le a f from  an album by Shih-fao.

Till bronsålder skonsten hörde inte bara de mäktiga sakralkärlen och sugges
tivt mönstrade beslagen utan också vackert snidade föremål i marmor, jade och 
ben. Till den senare kategorin har museet fått ett välkommet tillskott av n  
stycken större och mindre sniderier, troligen från Anyang. Vanligast är ett 
tungformat föremål, som jan ha utgjort överdelen till en hårnål eller handtag 
till något instrument. Den platta reliefdekoren upprepar det välkända motivet 
från bronserna av T ’ao-t’eih-masker med kraftiga horn i rader ovanför varandra 
och med 4-kantsspiraler som bottenmönster. I en del håligheter ha turkoser 
varit insatta men som regel fallit ur.

Från museets Vänförening överlämnades i samband med invigningen en 
buddhistisk votivstele av sandsten. Skulptur samlingen har i det nya museet 
äntligen beretts ett utrymme värdig sin kvalitet och omfattning. Genom pro
fessor Osvald Siréns ivriga samlande under 1930-talet är denna skulpturs konst
närligt främsta period under 500—800-tal förvånansvärt väl belyst. Till de 
skönaste verken av religiöst bildskapande höra de skulturer, som tillkommo 
under 500-talets första årtionden, under den period, som brukar kallas den 
arkaiska. Den stele, som nu införlivats med samlingarna, kan placeras till 
520—30-tal och hör utan tvekan till de verkligt stora mästerverken. Här för
nimmer man osökt ett inre samband — bortom tid och rum — mellan Kinas 
buddhistiska skulptur och den västeuropeiska under gotiken. Samma innerlig
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het och religiösa övertygelse talar ur verken från dessa båda konstskolor och 
t. o. m. den platiska genomarbetningen av kropp och draperi är likartad.

Ännu ett bidrag till skulptur samlingen fick museet mottaga genom de två 
Bodhisattvafigurer av trä från Ming-tid, som museinämndens dåvarande ord
förande, överintendenten Åke Wiberg, donerade. En helt annan stiluppfattning 
återspeglades i de vackert skulpterade figurerna med sina elegant fladdrande 
draperier och rika smyckesträngar. I samlingen utgöra de ett värdefullt tillskott.

Till den betydande samling av kinesiskt måleri, som också är ett resultat av 
professor Osvald Siréns samlarnit, har viktiga nyförvärv tillkommit. Samtliga 
äro givna av H. M. Konungen, som på detta sätt ytterligare understrukit sitt 
stora intresse för denna avdelning. Äldst av målningarna är ett album av 
Tung Ch?i-ch’ang (1555 — 1636) innehållande fem dubbla blad med landskaps- 
studier efter Yuan-mästare.

Tre höj dbilder ingå i Konungens gåva och konstnärerna tillhör 1600-talet 
och början av 1700-talet. Ett bergslandskap genomkorsat av en flod, varöver 
en filosof kommer vandrande är utfört av en mästare vid namn Shao Mi och 
daterat 1633. Den andra målningen har Chang Hung (1580—eft. 1660) till 
mästare*och är daterad 1652. Denne målare var en romantiker med starkt in
tresse för atmosfärskildringar, i detta fall återspeglade i en bergssjö med upp
stigande måne. Bilden är utförd i tusch med tillsats av lätta färger. Yiian Hsing 
(1586—1655) har målat ett landskap av helt annat slag, då han utgått från 
någon bild av den store Yuan-målaren Ni Tsan, vars stil han klart efterbildat 
både i komposition, detaljer och penselteknik. Trots att man genast känner 
igen Ni Tsans karakteristiska måleri, så finns det ändå något nytt, som visar 
Yiin Hsiangs egen konstnärspersonlighet.

Tao-chi (1630—1717), eller som han också kallas Shih-Pao, var en självmed
veten målare, som gick sin egen väg och frankt kunde förklara att han aldrig 
tagit intryck av de gamla mästarna. Fanns det någon likhet mellan honom och 
dem, så var det de som tagit intryck av honom! Det album på åtta blad, som utan 
tvekan kan räknas som det märkligaste förvärvet till målningssamlingen, visar 
i trots av konstnärens påståenden, att han i varje fall inspirerats av de äldre 
mästarna men onekligen står mycket fri i sitt förhållande till dem.

Ytterligare ett album har genom Hans Majestät kommit i museets ägo. Det 
är en utsökt samling studier av blommor, fåglar och insekter målade av Fluang 
Shen (1697—1756) i tusch och färger, som visar hur betydelsefull också natur
detaljen var i den östasiatiska konstnärens motivvärld. En obruten tradition av 
dylika inträngande naturstudier kan följas från Sung-tid och fram till vår tids 
Chi Pai-chih, en av Kinas främsta målare under 1900-talet, som ibland står 
Huang Shen mycket nära.

Museets samling av kinesiskt konsthantverk från Sung-tid och framåt är 
icke jämförbar med det arkeologiska materialet, skulpturen och måleriet. Det 
är därför så mycket mer glädjande att förvärven också här äro både många och 
välkomna. Särskilt tillfredsställande är det att en tidig svensk samling av 
kinesisk keramik blivit fylligt representerad genom en gåva av fru Karin Falk
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man, dotter till envoyén Gustaf Wallenberg. Han är utan tvivel en av de första 
svenskar, som systematiskt samlade kinesiskt porslin vid början av detta år
hundrade och förvärvade ingående kunskaper på området. Museet har ur den 
omfattande samlingen fått utvälja goda exempel på keramik från T ’ang och 
fram till 1800-talets slut, vilka väl belysa dess skapares kvalitets sinne och 
metodik. Man får här också goda belägg för den höga tekniska och konstnärliga 
kvalitet, som fortlevt inom porslinstillverkningen ända fram till modern tid 
om än i begränsad omfattning. Ett speciellt intresse tilldrager sig proven på 
monokroma glasyrer från 1700- och 1800-talen.

En mycket välkommen gåva ur samma kollektion, men överlämnad av fru 
Nita Wallenberg, är en ovanlig dryckeskanna av blå vitt porslin från Hsuan Te 
(1422—35). Till formen är den snarast främre-asiatisk, medan dekoren är helt 
kinesisk och ett utmärkt prov på det friska måleri, som gav det tidiga Ming- 
porslinet dess signum.

Från samma glansperiod kommer också en annan gåva, i detta fall en skål i 
öppen klockform med livfullt tecknade lotusrankor kring sidorna. Dessutom 
erhöll museet från samma givare, Monsieur Jean-Pierre Dubosc, Paris, en 
exakt likadan skål men utförd 300 år senare under Yung Cheng (1723 — 35). 
Det är synnerligen instruktivt att sida vid sida se två nästan exakta tvillingar 
med en skillnad i ålder på trehundra år.

Mingpjäser i blåvitt porslin fick museet även av dess ständige välgörare, 
dr Carl Kempe, — en stor och ovanlig golvvas från Wan Li — samt av herr 
Wayland Wieslander en kruka och en skål från resp. 1500- och 1600-talen. Den 
senare har dessutom lämnat vetenskapligt intressanta keramikskärvor från 
Ching-te Chen och Lamma Island. Den äldsta keramiska gåvan till museet är 
ett vackert gravtegel från Han-perioden med instämplade figurmotiv, som 
skänkts av dr Nath. Wessén. Från Sui-perioden (585—618) stammar en kruka 
i stengods med olivfärgad glasyr, som förlänats av utrikesrådet C. G. Bévs 
medan brandchefen Holger Rosencrantz skänkt museet ett fat av stengods från 
Yiian (1279—1362). Mot en vit slip är på detta ett växtmotiv tecknat med 
några snabba penseldrag i brunt i en teknik, som är typisk för det s. k. T ’zu 
Chou yao.

Genom Kinakommittén har fru Gulli Högbom till museet överlämnat flera 
vackra gravfigurer från T ’ang (618 — 906) men också keramiska pjäser från 
Thailand och Korea samt två mera ovanliga skulpturer. Ett känsligt modellerat 
Buddhahuvud i lera med svart lack är från den s. k. Mon-kulturen i Thailand, 
som dateras till ca 1 000 e. Kr. och en sittande Buddha i brons är från 1400-tal.

A v värdefullt konsthantverk från Kina, som tillföll museet i samband med 
öppnandet, märkes en tavla i cloisonné-emalj med ett typiskt klipplandskap i 
harmoniska färger och lång inskription, som daterar den till CITien Lung. Med 
stor sannolikhet har den en gång suttit i Sommarpalatset utanför Peking och 
givarinna är fru Agnes Hellner. Direktör Nils Nessim skänkte en stor silke- 
matta i blått på guldfärgad botten från Tao Kuang, som utgör ett välkommet 
tillskott i den magra textilsamlingen. Samma sak gäller en ceremonidräkt för
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en mandarin utförd i s. k. k’o-ssu — en raffinerad gobelängteknik — som 
överlämnats av ingenjör Ludvig Traugott. Denna textil har en gång ingått i 
Ivan Traugotts välkända kinasamling.

Ytterligare en kinesisk textil tillföll museet efter dess invigning genom ett 
bordsförhänge av röd sammet i kraftfull Mingstil, som kom från fru Editha 
Leppich i Köln.

Föremål i kinesiskt lackarbete är särdeles sparsamma i museet, varför varje 
förvärv av dylika föremål äro välkomna. En stor skärm i tio delar utgör årets 
viktigaste tillskott, som lämnades av postdirektör Erik Nordström, en välkänd 
kinasvensk.

Något bättre ställt är det nu med museets samling av japanska lacker, tack 
vare gåvor av dr Carl Kempe och försäkringsbolaget Skandia-Freja. Bland dr 
Kempes gåvor märkas bl. a. ett bokstöd från 1700-tal med utsökt reliefflack i 
guld, silver och färger, flera stora askar i olika tekniker från 1700- och 1800-tal. 
Äldst av lackpjäserna äro ett par askar från ca 1700 i form av klädkistor med 
gulddekor i svart botten. A v Skandia-Freja åter erhöll japansamlingen ett 
typiskt schatull för pick-nick och ett d:o för rökverk, båda tidiga 1800-tals 
arbeten.

Japan-samlingen, som ännu är anspråkslös till omfattningen, fick ett mycket 
efterlängtat tillskott genom den s. k. Haniwa-figur från ca 600 e. Kr. som 
skickats direkt från Japan. Det var Mr Yunkichi Mayuyama, som på detta sätt 
visade sitt intresse för vårt nya museum.

Till museets invigning förelåg en ny rikt illustrerad vägledning, vars ut
givande i huvudsak bekostats genom en donation av direktör Rudolf Kalderén.

I samband med invigningen av det nya museet hade också ordnats flera 
specialutställningar. I Nationalmusei mellanvåning var sålunda arrangerad en 
exposition kallad »Celadon och Jade». Den bestod av skärvor från Chekiang i 
södra Kina, vilka hemförts av framlidne dr Nils Palmgren 1936 och vetenskap
ligt bearbetats i en just publicerad omfattande redogörelse kallad Sung Sherds. 
Tillsammans med dessa exponerades jadeföremål från Han t. o. m. Yuan- 
perioderna, en samling hoplånad ur svenska och framför allt engelska privat
kollektioner. Idégivare till denna utställning den första i sitt slag — var Hans 
Majestät Konungen, ur vars samling en rad pjäser inlånats.

Samtidigt visades i andra lokaler den främsta kvalitetssamlingen av äldre 
kinesiska bronser i privat ägo i Sverige, tillhörande dr Nat. Wessén. I Moderna 
Museet hade den kinesiska målarinnan Tseng Yii-ho en utställning av ett urval 
målningar i s. k. dsui-teknik. Kring dessa utställningar höllos en rad föreläs
ningar och symposier, varvid Hans Majestät Konungen presiderade.

B. G.
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M Å L E R I  

Kina:

T ’ung ClTi-clTang (1555—1636). Album 
med fem landskapsstudier inspirerade av 
Yiianmästare. Tusch och färger på papper. 
1/63. Gåva av H . M . Konungen genom Före
ningen Östasiatiska Museets Vänner.

Shao M i (verks. 1620 — 1660). Bergsflod med 
en bro och vandrande lärd. Tusch på papper. 
Signerad och daterad 1663. 2/63. Gåva som 
föregående.

Chang Hung (1580—efter 1660). Bergssjö 
med uppstigande måne. Tusch och färger på 
papper. Signerad och daterad 1652. 3/63. 
Gåva som föregående.

Tao-chi, tzu Shih-t’ao (1630—ca 1717). A l
bum med landskapsskildringar, delvis efter 
äldre mästare. Tusch och färger på papper. 
4/63. Gåva som föregående.

Huang Shen (1697 — 1756). Album med 
blommor och fåglar. Tusch och färger på 
papper. 5/63. Gåva som föregående.

Tseng Yii-ho, f. 1923. Verksam i Honolulu. 
Nature o f Leading, målning i pappersfiber. 
103/63.

Japan:

Kalligrafi i guld på blått papper. Utdrag ur 
buddhistisk sutra från Fujiwara-perioden. 
6/63. Gåva av Mr T. Misugi, Osaka.

S K U L P T U R

Kina:

Gravtegel av lergods med instämplad relief
dekor. Han-perioden. 7/63. Gåva av dr N .
D . T. Wessén, genom Föreningen Östasiati
ska Museets Vänner.

Buddhistisk votivstela av standsten från ca 
520 e. Kr. 8/63. Gåva av Föreningen Östasi
atiska Museets Vänner.

Två Bodhisattvafigurer stående på klipp- 
formade socklar. Trä med spår av färger. 
Ming. 9, 10/63. Gåvor av överintendent Å ke 
Wiberg.

Japan:

Stående man med uppsträckta händer, av 
terrakotta. S. k. Haniwa, från 1600-talet e. 
Kr. 11/63. Gåva av Mr Yunkichi Mayuyama, 
Tokio.

Thailand:

Buddhahuvud av lergods med svart lack. 
Mon-kulturen. 12/63. Gåva av fru G ulli Hög
bom, genom Kinakommittén.

Sittande Buddha av brons. Inskription på 
sockeln. 1400-tal. 13/63. Gåva som föregå- 
gående.

K O N S T H A N T V E R K

Keramik, Kina:

Två sittande kvinnor med musikinstrument, 
lergods. Sui. 24, 25/63. Gåva av fru Karin 
Falkman genom Föreningen Östasiatiska 
Museets Vänner.

En stående kvinna med cittra. Lergods. Sui. 
26/63. Gåva som föregående.

En gås av lergods med trefärgsglasyr. T ’ang. 
27/63. Gåva som föregående.

Kruka av stengods med fältspatglasyr. Sui. 
14/63. Gåva av beskickningsrådet C-G . 
Béve.

Bägare på fot, av porslin. Ch’ing pai. Sung. 
28/63. Gåva av fru Karin Falkman, genom 
Föreningen Östasiatiska Museets Vänner.

Skål av stengods med celadonglasyr. Lung- 
chiian. Sung. 15/63. Gåva av Städernas För
säkringsbolag.

Skål av stengods med målning i brunt på vit 
slip. Tz’u Chou yao. Yuan. 16/63. Gåva av 
brandchefen Holger Rosencrant^, Hälsing
borg, genom Föreningen Östasiatiska Mu
seets Vänner.

Skål av porslin med växtdekor i underglasyr- 
blått. Hsiian Té. 17/63. Gåva av M. Jean- 
Pierre Dubosc, Paris.

Dito från Yung Chéng, kopierande den 
förra. 18/63. Gåva som föregående.

Kruka av porslin med dekor i underglasyr- 
blått. Ming. 19/63. Gåva av herr Wayland 
Wieslander, Hedemora.
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Offerbägare av brons. Yin eller tidig Chou. Gåva av Kinakommittén. 

Bron^e vessel, s. c. Ku. Yin or Early Chou.

Skål av porslin med dekor i underglasyr- 
blått. Wan Li, 20/63. Gåva som föregående. 
18 stycken skärvor från Ching té Chén. 
21/63. Gåva som föregående.

4 stycken skärvor från Lamma Island invid 
Hong Kong. 22/63. Gåva som föregående.

Golvvas av porslin med dekor i underglasyr- 
blått. Wan Li. 23/63. Gåva av dr Carl Kempe 
genom Föreningen Östasiatiska Museets 
Vänner.

Stor kruka av porslin med figurscener i fem- 
färgsglasyr. Ming. 29/63. Gåva av fru Karin

Falkman genom Föreningen Östasiatiska 
Museets Vänner.

Rektangulär ask av porslin med dekor i 
underglasyrblått. Chia Ching. 30/63. Gåva 
som föregående.

Vit kopp av porslin. Chia Ching 31/63. 
Öppen skål i klockform med vindruvor i 
underglasyrblått. Chia-Ching-kopia. 32/63. 
Gåva som föregående.

Öppen skål i klockform. Lejon i undergla
syrblått. Märkt K ’ang Hsi. 33/63. Gåva som 
föregående.



Två stora frukts kålar av porslin. Lotus- 
rankor i underglasyrblått. Yung Chéng. 34, 
35/63. Gåva som föregående.

Ett par skålar av porslin med kapucinerbrun 
glasyr. GTien Lung. 36, 37/63. Gåva som 
föregående.

Skål av porslin med blek café au lait-glasyr. 
QTien Lung. 38/63. Gåva som föregående.

Bägare på fot av porslin. Sk. k. soft paste. 
QTien Lung. 39/63. Gåva som föregående.

Skål av porslin med röd glasyr. Yung Chéng. 
40/63. Gåva som föregående.

Fat av porslin med djupblå glasyr. Kuang 
Hsii. 41/63. Gåva som föregående.

Skål av porslin med lotusrankor mot tomat- 
röd fond. QTien Lung. 42/63. Gåva som 
föregående.

Skål av porslin, dekorerad med lekande barn 
i underglasyrblått. Tao Kuang. 43/63. Gåva 
som föregående.

Fat av porslin med pionrankor mot rosa 
fond. Yung Chéng. 44/63. Gåva som före
gående.

Lock av porslin till skål med dekor i blått 
och rött under glasyren. 1800-tal. 45/63. 
Gåva som föregående.

Fat av porslin med gul glasyr. K ’ang Hsi. 
46/63. Gåva som föregående.

Litet fat av porslin med gul glasyr. K ’ang 
Hsi. 47/63. Gåva som föregående.

Skål av porslin med gul glasyr. K ’ang Hsi. 
48/63. Gåva som föregående.

Skål av porslin med gul glasyr. QTien Lung. 
49/63. Gåva som föregående.

Stor skål av porslin med gul glasyr. Kuang 
Hsii. 50/63. Gåva som föregående.

Fat av porslin med gul glasyr. QTien Lung. 
51/63. Gåva som föregående.

Yas med sang — de — beuf glasyr. CITien 
Lung. 52/63. Gåva som föregående.

Skål av porslin med tuschdekor mot blå 
fond. 1900-tal. 53/63. Gåva som föregående.

Ställ av porslin med dekor i underglasyrblått. 
1800-tal. 54/63. Gåva som föregående.

Skål av porslin med Shou-tecken i under
glasyrblått. CITien Lung. 55/63. Gåva som 
föregående.

Skål av porslin med medaljongdekor i 
emaljfärger. Tao Kuang. 56/63. Gåva som 
föregående.

Mugg av porslin med dekor i underglasyr
blått. Märke och tid Hsiian Té. 57/63. Gåva 
av fru Nita Wallenberg genom Föreningen 
Östasiatiska Museets Vänner.

Två små porslinskrukor med metallmonte
ringar på locken. 1800-tal. Utförda för 
Thailand. 58, 59/63. Gåva av fru Gulli Hög
bom genom Kinakommittén.

Skål av stengods med chun-glasyr. 60/63. 
Gåva som föregående.

En tiggarmunkskål av stengods, med in
skription. 61/63. Gåva som föregående.

Ett par förnäma damer med hög coiffure. 
Lergods. T ’ang-typ. 62, 63/63. Gåva som 
föregående.

En stående man med vas i handen. Lergods. 
T ’ang. 64/63. Gåva som föregående.

Stående kamel av lergods. T ’ang. 65/63. 
Gåva som föregående.

Tre stycken porslinsfigurer med emaljfärgs- 
dekor. Tao kuang. 66, 67, 68/63. Gåvor av 
fru Magda Ettler.

Keramik, Japan:

Chawan, teskål, av stengods. Gombei, Hagi. 
69/63. Gåva av professor och fru E r ik  Wolff 
genom Föreningen Östasiatiska Museets 
Vänner.

Keramik, Korea:

Skål av porslin med polykrom dekor. 70/63. 
Gåva av fru Gulli Högbom gemon Kinakom
mittén.

Keramik. Thailand:
Kruka av porslin med krakelyr. Savankha- 
lok. 71/63. Gåva som föregående.
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Bronser, Kina:

Offerbärare, Ku, med vattenpatina. Y in — 
tidig Chou. 72/63. Gåva av Kinako?nmittén. 
Ändbeslag med T^ao-Pieh-mask. Y in  — 
tidig Chou. 73/63. Gåva av H . M. Konungen 
genom Föreningen Östasiatiska Museets 
Vänner.

Bronser, Korea:

Två skedar. Koryo. 74, 75/73. Gåvor av 
Försäkringsbolaget Skandia-Freja.

Emaljs Kina:

Tavla i cloisonné—emalj med landskap och 
långt poem. 1700-tal. 76/63. Gåva av fru 
Agnes Hellner genom Föreningen Östasiati
ska Museets Vänner.

Ben, Kina:

En samling snidade benföremål med rester 
av turkosinläggning. Troligen från Anyang. 
Y in  — tidig Chou. 77 — 87/63. Gåvor av dr 
N . D . T. Wessén genom Föreningen Öst
asiatiska Museets Vänner.

Ben. Indien:

Ganesha, skulptur i elfenben. 1800-tal. 88/63. 
Gåva av dr Gideon Lindgren.

Ask snidad i elfenben. 1800-tal. 89/63. Gåva 
som föregående.

Textil, Kina:

Silkesmatta med dekor i blått mot guld
färgad botten. Tao Kuang. 90/63. Gåva av 
direktör N ils Nessim genom Föreningen 
Östasiatiska Museets Vänner.

Bordsförhänge av rött sammet. Ming-stil. 
91/63. Gåva av Frau Editha Leppich, Köln.

Mandarindräkt i k ’o-ssu. 1800-tal. 92/63. 
Gåva av civilingenjör Ludvig Traugott genom 
Föreningen Östasiatiska Museets Vänner.

Lack, Kina:

Skärm i 10 delar, dekorerad med blommor 
och fåglar i olika färger mot röd botten.

K ’ang Hsi. 93/63. Gåva av postdirektör 
E r ik  Nordström genom Föreningen Östasia
tiska Museets Vänner.

Lack, Japan:

Ett par åttkantiga askar med räfflade sidor 
och gulddekor på svart botten. Tidigt 1700- 
tal. 94, 95/63. Gåva av dr Carl Kempe genom 
Föreningen Östasiatiska Museets Vänner.

Bokställ av trä med reliefdekor i lack. 1700- 
tal. 96/63. Gåva som föregående.

Kista på fyra ben. Brunrött lack med inlägg
ning av blommor m. m. i pärlemor och tenn. 
Korinstil. 1800-tal. 97/63. Gåva som före
gående.

Långsmal låda för målningar. Svart lack med 
dekor av blomrankor i guld. 1800-tal. 98/63. 
Gåva som föregående.

Lågt bord i brunrött lack med dekor i guld, 
silver och färger. 1800-tal. 99/63. Gåva som 
föregående.

Ett schatull för pick-nick. Trä med rik dekor 
i guldlack. 1800-tal. 100/63. Gåva av För
säkringsbolaget Skandia-Freja, Stockholm.

Ett schatull för rökverk. Trä med dekor i 
guldlack. 1800-tal. 101/63. Gåva som före
gående.

Grafik, Kina:

Pappersmynt med tryckt text och drak- 
mönster. Hung Wu. 102/63. Gåva av Mrs 
Vivian Bose, New Delhi.

Grafik, Japan:

22 st. volymer ur Mangwa, av Katsushika 
Flokusai (1760 — 1840.) Gåva av fröken 
Astrid Hjort.
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IV  SLO TTS SA M LIN G A RN A  M. M.

Avdelningsföreståndare: förste intendent B. von Malmborg 
Assistent vid Svenska Porträttarkivet: fru Alärta Upmark.

Under 1963 har Gripsholmssamlingen berikats med ett flertal betydande ny
förvärv. Detta gäller främst den moderna avdelningen och bland donatorerna 
må i första hand Gripsholmsföreningen av år 1937 nämnas. Vid sitt årsmöte på 
Nationalmuseum den 27 augusti överlämnade föreningen porträtt av hov
sångerskan Birgit Nilsson, utfört av Lasse Johnson med anlitande av med.dr 
Axel Hirschs donationsmedel, och av direktör Assar Gabrielsson, utfört av 
William Fleetwood och bekostat av AB Volvo. Bägge porträtten har enl. 
Kungl. Maj:ts beslut den 22 aug. mottagits som en hederbevisning till de av
bildade. Vidare har, som närmare angivits nedan, flera porträtt överlämnats av 
eller genom föreningen. Bland dessa må särskilt nämnas Nils Dardels målning 
av museidirektör Rolf de Maré, utförd 1914.

Bland andra gåvor till moderna avdelningen märkes särskilt Olle Olsson 
Hagalunds minnesporträtt av Anders Sandrew, skänkt av Anders Sandrews 
stiftelse, Vera Nilssons målning av konstfrämjaren direktör Gösta Olson, 
skänkt av Svensk-franska konstgalleriets nuvarande chef dir. Harry Runn- 
qvist med anledning av direktör Olsons åttioårsdag, Isaac Griinewalds pastell 
av danskonstnärinnan Carina Ari-Moltzer, gåva av flera vänner till den av
bildade genom direktör Juan Morales samt Johannes Snellmans pastell av ton- 
sättarinnan Alice Tegnér, överlämnat av sonen redaktör Torsten Tegnér. I 
samband med professor Hugo Theorells 60-årsdag överlämnade fru Marguerite 
Wenner-Gren Arvid Backlunds skulptur av jubilaren. Av givare, som önska 
vara okända, har överlämnats Fritiof Schiildts målning av den avgående ståt
hållaren Torsten Friis. Samtidigt har Lennart Grams målning av slottsarkitek- 
ten Hakon Ahlberg inköpts, varigenom Grip sholms samlingen erhållit porträtt 
av två män, vilka — förutom sina stora insatser på andra områden — i eminent 
grad burit ansvaret för utformningen av det moderna Gripsholm.

Av förvärven till den äldre samlingen märkes främst inköpet av en terra- 
kottabyst av Hugo Grotius, utförd av den i England verksamme holländske 
skulptören John Michael Rysbrack.

Det har gått mycket trögt med inlämnandet av uppgifter till nationalmuseum 
om de olika statliga myndigheternas innehav av konst och konsthantverk, 
trots att Kungl. Maj:t i cirkulär av den 2 nov. 1962 (SFS 1962:560) erinrat om 
denna skyldighet. Under året har endast sex myndigheter insänt uppgifter. Med 
hänsyn till sina små personella resurser har avdelningen tyvärr inga större 
möjligheter att påskynda uppgiftslämnandet.

B. v. M.
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Isaac Grunewald: Dans konstnär in
nan Carina Ari-M olt^er. Gåva av 
flera givare genom dir. J .  Morales.

Isaac Grunewald: Dancer Carina 
Ari-Molt^er.

G R IP S H O L M

Under sommarmånaderna har i ett av vinds
våningens rum anordnats en utställning 
kallad »De första porträttfotograferna» med 
porträtt i dagerrotypi, ambrotypi, panotypi 
och pappersfotografi från tiden 1840 till 
1860. Till utställningen hade utgivits en 
tryckt katalog.

Till de studerandes tjänst har ett porträtt- 
historiskt handbibliotek uppställts på slottet.

Gripsholms folkhögskolas nybyggnad in
vigdes under högtidliga former den 8 no
vember. Då hade ett antal porträtt, huvud
sakligen av politiker, skådespelare och 
konstnärer överflyttats till den nya byggna
den och ett mindre skulpturgalleri ordnats.

I samband med Gripsholmsföreningens 
årsmöte i Nationalmuseum den 27 augusti 
anordnades i museet en utställning av ny
förvärv till gripsholmssamlingen.

Antalet besökande på slottet uppgick 1963 
till 64426, varav 6 2 16 1  betalande (före
gående år 60 340, resp. 58 298). För att till

mötesgå behovet av visningar har fil. kand. 
U lf Abel och fil. studeranden Marianne M o
berg, Ann Katrin Pihl, Åsa Werner, Lisbet 
Ljungström, Pia Cronholm, Görel Thun- 
holm och Olle Holm under sommarmåna
derna biträtt vid demonstrationer m. m. 
Antalet gruppvisningar har uppgått till 664 
(föregående år 598), varav 240 (föregående 
år 227) på tyska, engelska eller franska. An
talet besökare på Gripsholms folkhögskola 
har lågt uppsakttats till 3 000.

Porträtt, mottagna som hedersbevisning enl. 
Kungl. M aj:ts beslut den 22 augusti 1963:

Direktör Assar Gabrielsson. Oljemålning av 
William Fleetwood 1952 — 63. Gåva ge
nom Gripsholmsföreningen av A B  Volvo, 
Göteborg. 2961.

Hovsångerskan Birgit Nilsson. Oljemålning 
av Lasse Johnson 1963. Gåva av Grips
holmsföreningen med anlitande av med.dr 
Axel Hirschs gåvomedel. 2966.
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Övriga gåvor och inköp:

Aminoff, Gregori (1883 — 1947): Musikpeda
gogen professor Richard Andersson, 
1851 — 1918. 2974.

Backlund, A rvid (f. 1895): Professor Hugo 
Theorell, f. 1903. Bronsskulptur 1953. 
Gåva av fru Marguerite Wenner-Gren. 2963.

Björklund, Richard (f. 1897): Professor
Herman Nilsson-Ehle, 1873 — 1949. Teck
ning 1942. Gåva av Sveriges Lantbruksför- 
bund genom Gripsholmsföreningen. 2964.

Cardon, John Elias (1802 — 78): Konstnären 
Johan Georg Arsenius, 1818 — 1903. Lit. 
1842. Gåva av herr A . Löfdahl, Huddinge. 
2977-

v. Dardel, Nils (1888 — 1943): Museidirektör 
R o lf de Maré 1888 — 1964 Sign. 1914. 
Gåva av okänd givare genom Gripsholms
föreningen. 2967.

Forseth, Einar (f. 1892): Konstnären Axel 
Fridell, 1894—1935. Teckn. och lav. 1934. 
2957-

Forseth, Einar: Konung Gustaf V. Teckn. 
1957. 2956.

Friis, Tove (f. 1898): Skalden Nils Ferlin, 
1898 — 1962). Docka av tyg. 2953.

Gram, Lennart (f. 1910): Arkitekten Hakon 
Ahlberg, f. 1891. Sign. 1963. 2958.

Griinewald, Isaac (1889 — 1946): Danskonst- 
närinnan Carina Ari-Moltzer, f. 1897. 
K o l och pastell. Gåva av operachefen H . 
André, teaterdirektör Karl Gerhard, musei
intendent B. Häger, statsrådet H . Kling, 
direktör R. Lindberg., direktör f .  Morales, 
museidirektör R. de Maré, överintendent 
C. Nordenfalk, fru Gertrud Stangenberg och 
redaktör Torsten Tegnér. 2982.

Gustafson, Vitalis (f. 1888): Redaktör Tor
sten Tegnér, f. 1888. Bronsskulptur 1945. 
Gåva av Gripsholmsföreningen. 2985.

Harryan, Harry (1895 —1948): Generaldirek
tör Sigfrid Hansson, 1884 — 1939. 2981.

Holst, Agda (f. 1886): Författaren Hjalmar 
Gullberg, 1898 —1961. Sign. 1927. 2988.

Isaac, Io.: Drottning Kristinas ankomst till 
Rom 1653. Träsnitt. 2978.

Johannesson, Oscar (1883 — 1963): Greve 
Folke Bernadotte af Wisborg, 1895 —1948. 
Gipsbyst. 2975.

Johnson, Lasse (f. 1899): Överintendent 
Erik Wettergren, 1883 — 1961. Teckn. 
1959. 2983.

Möller-Nielsen, Egon ( 19 15 —59): Själv
porträtt. Teckn. 2976.

Nilsson, Vera (f. 1888): Direktör Gösta 
Olson, f. 1883. Sign. 1929. Gåva av fil.lic.
TI. Runnqvist. 2959.

Olo vson, Gudmar (f. 1936): Professor Sixten 
Strömbom, f. 1888. Minnesp. i brons. 
2971.

Olsson Hagalund, Olle (f. 1904): Direktör 
Anders Sandrew, 1885—1957). Gåva av 
Anders Sandreivs stiftelse. 2962.

Rydén, Sven (f. 1925): Konstnären Lage 
Lindell, f. 1920. Teckn. 1963. 2955.

Rydén, Sven: Finansminister Gunnar Sträng, 
f. 1906. Teckn. 1963. 2954.

Rysbrack, John Michael (1693 —1770): 
Hugo Grotius, 1583 — 1645. Byst i terra- 
kotta. 2988.

Scheffel, Johan Henrik (1690 — 1781): Ärke
biskop Jöns Steuch, 1676 — 1742. 2959.

Schiildt, Fritiof (f. 1891): Ståthållaren Tor
sten Friis, f. 1882. Sign. 1963. Inköp med 
bidrag av givare som önska vara okända. 
2950.

Snellman, Johannes (f. 1890): Tonsättarin- 
nan Alice Sandström, 1864—1943, g. m. 
protokollsekr. J . Tegnér. Pastell 1943. 
Gåva av redaktör Torsten Tegnér. 2984.

Svensson, Gunnar (f. 1892): Självporträtt. 
2949.

Sörensen-Ringi, Harald (1872 — 1912): Bild
huggaren Christian Eriksson, 1858 —1935. 
Gipsrelief 1896. Gåva av professor Sixten 
Strömbom. 2972.

Sörensen-Ringi, Harald: Jeanne de Tram- 
court, 18 75—1952, g. m. bildhuggaren 
Christian Eriksson. Gipsrelief 1895. Gåva 
som föregående. 2973.

Zorn, Anders (1860 — 1920): Drottning 
Sofia. Etsning 1909. 2979.
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N ils von Dar del: Museidirektör R olf de Maré. 19 14 . Gåva av okänd givare genom Gripsholms
föreningen.

N ils von D ar del: Director R olf de Maré. 19 14 .



Åkesson, Jonas (f. 1879): Amiral Fabian 
Tamm, 1879 — 1955. Sign. 1938. Gåva enl. 
testamente av amiralinnan Eva Tamm. 
2960.

Okänd konstnär: »Den sällsamma Bou- 
quetten», med porträtt av Karl X IV  Johan 
och hans familj. Litografi. 2987.

Okänd konstnär: Fabrikör Bror Axel Wick- 
berg i S:t Petersburg, hans hustru Agate 
Mennander samt dotter Maria, f. 1830 
gift Berglind. Silhuetter (omkr. 1840), 
Gåva av fröken Eva v. Wittes dödsbo, 
Danderyd. 2968 — 2970.

Överföringar:

NM  II  193/1962, s. n., NM  G 1718/1874, 
N M  arkiv 1 nr.

D R O T T N IN G H O L M

Under året har utförts löpande arbeten och 
underhåll av samlingarna samt en mindre 
omhängning.

Antalet besökande uppgick 1963 till 
30 209 (föregående år 29 384).

R O S E R S B E R G ,  S T R Ö M S H O L M , 
L Ä C K Ö  OCFI H A R P S U N D

Under året har arbetet inskränkts till löpande 
arbeten och underhåll av samlingarna.

På Läckö har under året inventarieförts ett 
barockskåp (Läckö 33).

G U S T A F  III :s  A N T I K M U S E U M

Museet har hållits öppet varje dag under 
sommaren samt söndagar under vintern. 
Sommartid har besökarna ägt tillträde till 
Logården. En mindre provisorisk omflytt
ning har gjorts i samband med att visst 
material lånats till Nationalmusei vandrings
utställning: Grekisk och romersk antik.

Antalet besökare har uppgått till 3 257 
(föregående år 3 851).

Ö V R IG A  S T A T L I G A  
K O N S T S A M L I N G A R

De statliga myndigheternas skyldighet att 
redovisa sina samlingar av konst- och konst
hantverk har under året följts av Postverket, 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, K aro
linska sjukhuset (delredovisning), H ov
rätten över Skåne och Blekinge, Malmö, 
Norrbygdens vattendomstol, Umeå, samt 
Statens skola för döva, Härnösand. Samman
lagt har anmälts 170 målningar, 16 skulp
turer, 18 handteckningar, 345 grafiska ar
beten och 32 konsthantverksföremål samt 
ett antal äldre stolar.

S V E N S K A  P O R T R Ä T T A R K I V E T

Samlingarna har utökats med 400 nyfoto
graferingar, bekostade främst av medel, som 
influtit vid försäljning av fotografier. 785 
fotografier utan negativ har registrerats.

Från porträttarkivet har rekvirerats 1 450

fotografier av 273 beställare. Arkivet har 
under året haft ca 225 besökare.

Bland större nyfotograferingar märkes en 
i samråd med Gävle stad gjord fotografe
ring av utställningen: Gävlebor under 300 år.
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V FÖ R ST A T EN S K O N ST SA M LIN G A R  
G EM EN SA M M A  A V D E L N IN G A R

x. Avdelningen för konstbildning och depositioner

Avdelningsforeståndare: förste intendent Gertrud Serner 
Övriga tjänstemän: mnseilektor Bo Lindwall ( 1 / 1—28/2), museilektor 
Bengt Dahlbäck (1/3 — 31/12), amanuens Beate Sydhoff (1/7 — 31/12) och 
fil.kand. U lf Abel (1/1 —31/3) samt intendent Ingemar Tunander 
(1/4-30/6)

Under året tog Nationalmuseum initiativet till en två dagars konferens med 
orienterande föredrag och diskussioner kring ämnet »Konsten i svenska 
museer, mål och (penning)medel.» Inbjudan utgick till konstvårdande museer 
och konstbildningsorganisationer samt till vissa representanter för konstnärer, 
myndigheter, konsthandel och press. Ett fyrtiotal deltagare från olika delar av 
landet infann sig. Sammanträffandet ledde till ett givande utbyte av erfaren
heter och en livlig diskussion om bl. a. de principer enligt vilka utställnings
lokaler skulle ställas till förfogande. En redovisning framlades rörande muse
ernas mycket varierande inköpsmöjligheter, några nya museibyggnader pre
senterade i bild och modell och museiprojekt diskuterades. Slutligen berörde 
diskussionerna också de audiovisuella hjälpmedlen och samarbetet med biblio
teken.

I fråga om vandringsutställningar har man i större utsträckning än tidigare 
försökt utnyttja kollektioner, som sammanställts för att visas i museet och som 
utan större arbetsinsats för katalog och montering kunnat användas även för 
en turné. Det har därvid främst varit gravyrsalens utställningar, som kunnat 
komma ifråga. Inte mindre än tre har i år utnyttjats för vandringsutställningar, 
nämligen den retrospektiva delen av årets Unga Tecknare, bestående av blad, 
utförda av de tjugufem förflutna årens pristagare, en minnes kollektion av 
Reinhold von Rosens konst samt barnteckningsutställningen »Pappas jobb». 
Den senare, som fått en mycket vacker och ändamålsenlig montering på 
skärmar har liksom i museet organiserats i samarbete med Svenska Metall
industriarbetarförbundet, som helt svarar för kostnaderna. Barnteckningarna 
har främst erbjudits biblioteken, som i allt större utsträckning engagerar sig i 
utställningsverksamhet.

Största intresset knyter sig dock fortfarande till de större vandringsutställ
ningar, som visas främst i provinsmuseerna. Under hösten utsändes »Grekisk 
och romersk antik», en av de mest arbetskrävande vandringsutställningar, som 
organiserats. Museets endast delvis utställda antiksamling har utnyttjats så 
långt materialets sprödhet och marmorns tyngd tillåtit, men mycket värdefulla
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kompletteringar har välvilligt ställts till förfogande av Medelhavsmuseet, 
Millesgården och Kungl. Myntkabinettet. Eftersom praktiskt taget varje före
mål i utställningen måst packas i egen, specialinredd låda och exponeras i 
monter har förarbetet varit mycket omfattande liksom den färdigpackade ut
ställningen blivit mycket skrymmande. Utan hjälp av museets nya bil, som för 
huvuddelen av utställningsgodset direkt från dörr till dörr utan omlastningar, 
skulle turnén knappast kunnat genomföras. Nu beräknar man att den skall 
kunna besöka tjugoen platser under loppet av drygt två år.

För första gången har museet haft tillfälle att utnyttja medel från Anders och 
Maria Svenssons stiftelse för att därmed bekosta inbjudan av en fransk före
läsare, professor Fran^ois-Georges Pariset, som talade om Callot, samtidigt 
som original av denne mästare ingående i Eremitagets samlingar fanns att se 
på museet.

G. S.

D E P O S I T I O N E R

I  Stockholm: Statsdepartementens organisationsavdelning 28 nr; Riksre visions ver ket 4 nr; 
Journalistinstitutet 2 nr; Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd 1 nr; Statens Jordbruks
nämnd 13 nr; Länsstyrelsen i Stockholms län 8 nr; Musikhistoriska Museet 1 nr; Byggnads
styrelsen 17 nr; Skolöverstyrelsen 2 nr; Generaltullstyrelsen 1 nr; Landsantikvarien i Stock
holms län 1 nr; Ståthållarbostaden 9 nr; Arméstaben 6 nr; Historiska institutionen, Stock
holms Universitet 2 nr; Myntkabinettet 6 nr.

I  övriga Sverige: Länsresidenset, Karlskrona 1 nr; Länsresidenset, Malmö 19 nr; Landskrona 
museum 2 nr; Biskopsbostaden Östrabo, Växjö 8 nr; Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
1 nr; Malmö museum 3 nr; Länsstyrelsen, Västerås 1 nr; Viktor Rydbergs-samfundet, Jön 
köping 1 nr; Södermanlands läns museum, Nyköping 1 nr; Länsstyrelsen, Linköping 1 nr; 
Jämtlands läns museum, Östersund 12 nr.

I  utlandet: Svenska Generalkonsulatet, Hamburg 1 nr; Svenska Beskickningen, Nairobi 7 nr; 
Svenska Beskickningen, Rabat 5 nr; Svenska Beskickningen, Monrovia 5 nr; Svenska Be
skickningen, Lima 2 nr; Svenska Generalkonsulatet, New York 4 nr; Svenska Beskickningen, 
Caracas 9 nr; Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, New York  5 nr; 
Svenska Beskickningen, Washington 2 nr; Sveriges delegation hos den europeiska kol- och 
stålunionen, Bryssel 3 nr.

U T L Å N I N G A R

Till Stockholm: Galerie Blanche 13 nr; Skandiakoncernen 2 nr; Riksförbundet för bildande 
konst 89 nr; Medelhavsmuseet 7 nr; K . Biblioteket 64 nr; Färg och Form A B  9 nr; Galerie 
S:t Nikolaus 7 nr; Birkagårdens folkhögskola 1 1  nr; Nordiska museet 34 nr; Liljevalchs 
konsthall 67 nr; Hovjuvelerare K . Andersson 2 nr; Statsdepartementens organisationsav
delning 2 nr; Gallerie Obser vatorium 1 nr; Konstnär shuset 2 nr; Stadsmuseet 15 nr; Galerie 
Burén A B  3 nr; Svenska Handelsbanken 28 nr; Svenska Institutet (för utst. i Victoria and 
Albert museum, London) 47 nr; Thielska galleriet 6 nr; Prins Eugens Waldemarsudde 8 nr 
(varav 6 för utst. i Palazzo Venezia, Rom); Drottningholms teatermuseum 5 nr; Svensk Film
industri 7 nr; Akademien för de fria konsterna 1 1  nr; Lilla Galleriet 1 nr; Dramatiska Teatern 
9 nr; Föreningen Konst i Skolan 29 nr; Folkrörelsernas Konstfrämjande 22 nr.
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T ill övriga Sverige: Värmlands museum, Karlstad 14 nr; Göteborgs konstmuseum 90 nr; 
Lunds konsthall 3 nr; Norrköpings museum 1 nr; Västerås konstförening 1 nr; Malmö 
museum 9 nr; Göta signalregemente, Karlsborg 3 nr; Södermanlands museiförening 1 nr; 
Linnéträdgårdens orangeri, Uppsala 20 nr; Röhsska konstslöjdsmuseet, Göteborg 1 1  nr; 
Gävle museum 196 nr; Baron Carl-Eric Stjernswärd, Söfdeborg 1 nr; Jubileumsutställningen, 
Vimmerby 6 nr; Göteborgs universitetsbibliotek 3 nr; Galerie Nutida Konst, Uppsala 1 nr; 
Jämtlands läns konstförening, Östersund 1 nr; Hälsinglands konstgille, Ljusdal 1 nr.

Till utlandet: Cleveland Museum of Art, Cleveland 1 nr; Nordiska Konstförbundet (för utst. 
i Ateneum, Helsingfors och i Tammerfors) 6 nr; Musée d’Art Möderne, Paris 1 nr; Bayerisches 
Nationalmuseum, Mtinchen 1 nr; Mostra del Barocco Piemontese, Turin 2 nr; Museés 
royaux des beaux-arts de Belgique, Bryssel 3 nr; Musée Bernadotte, Pau 5 nr; Biennalen, 
Venedig 1 nr; Musée du Louvre, Paris 30 nr; Chåteau de Versailles 5 nr; Arts Council o f 
Great Britain, London 100 nr; Royal Academy of Arts, London 1 nr; Städtisches Museum, 
Flensburg 7 nr; Staatliche Museen, Berlin-Charlottenburg 17 nr; Biennalen, Musée d’art 
möderne de la ville de Paris 1 nr; Ateneum, Helsingfors 3 nr; The Pasadena Art Museum, 
Pasadena 2 nr; Eremitaget, Leningrad 484 nr; Kunstmuseum, Basel 2 nr; Kunstnernes Hus, 
Oslo 2 nr; Kunstforeningen, Köpenhamn 1 nr; Koningsvelt &  Zoon, Leiden 1 nr; L ’Art 
Byzantin — Art Européen, Athen 5 nr; Galerie Cordier, New York  1 nr; Archives Natio- 
nales, Paris 19 nr; Helsingfors konsthall 1 nr.

V A N D R I N G S U T S T Ä L L N I N G A R

N r 40. Moderna museet visar ung svensk konst. Utsänd 1962.
Länsmuseet, Jönköping. 20 december 1962 — 14 januari. 540 besökare. Utställningen 
avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 7 platser 6 371.

N r 41. Reinhold von Rosen. Utsänd 1963. 217 nr.
Östergötlands och Linköpings stads museum, Linköping 14 — 24 mars. 296 besökare. 
Hälsingborgs museum. 3 —27 maj. 595 besökare.
Kristianstads museum. 1 juni-7 juli. 1 769 besökare.
V. Södermanlands konstförening, Katrineholm. 1 —12 september. 740 besökare. 
Nyköpingshus, Nyköping. 15 september—15 oktober. 594 besökare.
Västerbottens läns museum, Umeå 2 — 12 november. 196 besökare.
Dalarnas museum, Falun 21 november —8 december. 1 299 besökare.
Utställningen fortsätter.

Nr 42. Unga tecknare. Utsänd 1963. 150 nr.
Gävle museum. 19 maj—9 juni. 575 besökare.
Göteborgs konstmuseum. 15 juni-15 september. 4 863 besökare.
Hälsingborgs museum. 22 september—6 oktober. 213 besökare.
Västerbottens läns museum, Umeå. 20 oktober—3 november. 1 349 besökare. 
Malmö museum. 13 november —31 december. 12 3 5 7  besökare.
Utställningen fortsätter. 19 357 besökare.

N r 43. Pappas jobb. Utsänd 1963. 72 barnteckningar. Anordnad i samarbete med Svenska 
Metallindustriarbetarförbundet.
Gällivare folkbibliotek. 29 augusti —12 september.
Härnösands folkbibliotek. 17 — 28 september.
Falu stadsbibliotek. 4 — 17 oktober.
Gävle stadsbibliotek. 21 oktober —1 november.
Södertälje stadsbibliotek. 6 —14 november.
Göteborgs sparbankshall. 17  — 30 november.
Västerås stifts- och landsbibliotek. 5 december —
Utställningen fortsätter och har varit mycket livligt besökt. Ca 20 000 besökare.
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Nr 44. Grekisk och romersk antik. Utsänd 1963. 82 nr.
Gävle museum. 8 november —
Utställningen fortsätter.

F Ö R E L Ä S N I N G A R

I samband med den venetianska utställningen föreläste intendent Pontus Grate om Carpaccio 
den 10 februari.
I anslutning till utställningen »Low och äldre engelsk karikatyr» hölls en serie föreläs
ningar i museets hörsal:
Redaktör Jan O lof Olsson (Jolo): »Low» (14 mars).
Redaktör U lf Brandell: »Den politiska karikatyren och andra världskriget» (21 mars). 
Docent Sven Ulrik Palme: »Historiens hjältar i karikatyr» (28 mars).
I samband med utställningen »Mästarteckningar från Eremitaget» föreläste professorn vid 
Bordeaux-universitetet Fran^ois-Georges Pariset om »Jacques Callot, le graveur et le des- 
sinateur» (26 september).
En ny typ av föreläsningar där inte texten utan bildsviten är det väsentliga introducerades 
av professor Nordenfalk. Dessa bildföreläsningar behandlade 
»Det heliga ordet i kostbar skrud» (17 oktober).
»Legender och lärobilder» (31 oktober)
»De sköna bönböckerna» (14 november).
»Naturkänslans pånyttfödelse» (28 november).
Konsthistoriska institutet vid Stockholms universitet anordnade i samarbete med National
museum en föreläsning av direktören vid Vatikanmuseet, professor Dioclecio Redig de 
Campos med titeln »Drei Bedeutungen des Jiingsten Gerichts Michelangelos» ( 11  septem
ber).

S T U D I E K U R S E R

Studiecirkel i museets konsthantverksavdelning anordnad i samajbete med T B V  och A BF 
ledd av intendent Eva Nordenson och fil.kand. Justus Österman. Studiecirkel i Moderna 
museet, anordnad i samarbete med Gärdets kursverksamhet och ledd av intendent Karin 
Bergqvist-Lindegren. Kurser har anordnats för elever vid Grafiska institutet och Institutet 
för högre reklamkonst ledda av fil.lic. Bo Lindwall, för elever vid Nyckelviksskolan under 
ledning av fil.lic. Åke Meyerson, för elever vid grundskolan för konst anordnad av Kurs
verksamheten vid Stockholms universitet under ledning av fil.kand. U lf Abel, fil.lic. Bo 
Lindwall och amanuensen Beate Sydhoff samt för deltagarna i en kurs för filmklippare 
anordnad av Kursverksamheten vid Stockholms universitet under ledning av museilektor 
Bengt Dahlbäck. I samarbete med Teaterhistoriska institutionen vid Stockholms universitet 
har intendenten Per Bjurström lett seminarieövningar i teaterhistoria med stöd av Tessin- 
samlingens teaterhistoriska material. Han har också tillsammans med museilektor Bengt 
Dahlbäck hållit en kurs för konsthistoriska studerande vid Stockholms universitet om muse
ets mästarteckningar. Slutligen har anordnats en veckoslutskurs på initiativ av Upplands läns 
bildningsförbund ledd av fil.lic. Bo Lindwall. Den i föregående årsredogörelse omnämnda 
kursen för förskolebarn ledd av fil.kand. Agneta Laine fortsatte någon tid efter årsskiftet.

V I S N I N G A R

Visnings verksamheten har kunnat upprätthållas tack vare fortsatt ekonomiskt stöd från 
Stockholms stad. Anslaget har i första hand använts till avlönande av studieledare, nämligen 
konstnär Knut Hallström och fil.stud. Jan Manker samt under en månad fil.kand. Ingela 
Gestad. Dessutom har följande personer biträtt avdelningens egna tjänstemän vid visnings- 
verksamheten: fil.kand. Magnus Adlercreutz, fil.stud. Hans Brummer, konstnär Gösta
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Vandringsutställningen nr 44: »Grekisk och ro7?iersk antik» packas upp 
i Gävle museum.

Unpacking of amhulatory exhibition No. 44 »Greek and Roman Antiquity» 
in Gävle museum.

Gierow, fil.kand. Madeleine von Heland, fil.kand. Agneta Laine, fil.stud. P. O. Leijon och 
och fil.stud. Marianne af Malmborg. Sammanlagda antalet visningar för skolgrupper var 
1 327. A v dessa gjordes under vårterminen 257 (med 6 425 elever) och under höstterminen 
450 (med 10 002 elever) som obligatoriska inslag i skolundervisningen enligt av skoldirek- 
tionen uppgjort schema. Dessa obligatoriska visningar var beträffande klass 5 förlagda till 
Nationalmuseum och beträffande klass 4 till Moderna museet. På utställningen Konstens 
Venedig, som öppnats 20 oktober 1962 och stängdes 17 februari, gjordes efter årsskiftet 144 
skolvisningar (under höstmånaderna var siffran 210). Antalet skol visningar utförda direkt 
efter överenskommelse mellan museet och den enskilda klassen och med ändamål att studera 
museets egna samlingar var i Nationalmuseum 119 , i Moderna museet 349 (avser både sam
lingarna och specialutställningar) och i Östasiatiska museet 8. Abonnerade visningar för 
grupper av vuxna, huvudsakligen på kvällstid, uppgick till 87 på utställningen Konstens 
Venedig (hela utställningstiden 206) och 24 i Nationalmusei egna samlingar samt 86 på 
Moderna museet (med samtidigt studium av specialutställningar) och 51 i Östasiatiska 
museet. Dessutom har visningar för skolor och allmänhet utförts på Gustaf III:s antik
museum. Silentofonvisningar anordnades på Venedig-utställningen alla dagar.
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Nationalmuseum har under året fortsatt den form för offentlig visning, som rubriceras 
»Veckans visning». Museets tjänstemän har därvid varje vardag under månaderna januari — 
maj och september —december hållit visningar på förmiddagarna för allmänheten av någon 
del av samlingarna eller av tillfälliga utställningar efter för varje vecka växlande program. 
Sammanlagda besökarantalet var i 941.
I samband med vandringsutställningen har museets utsände kommissarie gjort 12 visningar 
för allmänhet och skolor.

F I L M

För medlemmarna i Moderna museets Filmstudio anordnades följande filmserier: »Fransk 
kortfilm», »Polsk film», Bunuel: »Mordängeln», »Filmer från Argentina», »The Western 
American Experimental», »Yasujiro Ozu» och »Bild för bild». Dessa besöktes av samman
lagt 5 737 besökare.
Moderna museets barnfilmstudio anordnade 30 filmprogram med anslutande konstvisning i 
Moderna museets egna lokaler. Dessa visningar besöktes av 5 549 personer.
Under vårterminen anordnade Stockholms studentfilmstudio 5 filmkvällar i museets hörsal 
och under höstterminen 10.

K O N S E R T E R

N a tio n a lm u se u m

Den 8, 15, 22 och 27 augusti anordnades sommarnattskonserter under medverkan av 
Nationalmusei kammarorkester och med Claude Genetay som dirigent. Vid den första med
verkade Greta Erikson som solist, vid den närmast följande var Elisabeth Söderström solist. 
Konserten den 22 augusti arrangerades i samarbete med tyska beskickningen och med 
violoncellisten Siegfried Palm som gästartist. Vid den sista konserten uppträdde Birgit 
Nilsson som solist. Dessa fyra konserter besöktes av sammanlagt 4 323 personer. Den 31 
mars anordnade elever vid Musikhögskolan en konsert i museets hörsal med Haydn, 
Mozart, Grieg och Nystroem på programmet. Den 13 januari anordnades i anslutning till 
den venetianska utställningen en promenadkonsert med 1600- och 1700-talsmusik (grammo
fon).

M o d e rn a  m useet

I samarbete med Fylkingen anordnades konserter den 1, 23 februari, 16, 17, 18, 30 mars, 
30 maj, 15 november och 6 december, i samarbete med Sveriges Radio den 9, 29 april, 27 
maj och 19 november. Nutida Musik anordnade en konsert den 15 mars och Akademiska 
kören den 8 augusti. Emanon anordnade jazzkonserter den 7, 21 oktober, 4, 18 november 
och 2 december.

U P P L Å T E L S E  A V  L O K A L

Till förmån för Nationalmusei inköpsfonder anordnade Nationalmusei Vänner en kostym
fest i anslutning till den venetianska utställningen den 12 januari. Konstnärernas Riks
organisation hade årsmöte i hörsalen den 23 januari. Den 18 februari hade Alliance Fran- 
caise en sammankomst med filmvisning i hörsalen. Kammarvaktmästare Engelberth Bengt
son anordnade den 1 1  mars till förmån för Radiohjälpens reumatikerinsamling en filmafton 
med färgfilmen »Sicilien — Solliden» och färgbilder, som han tagit vid festen den 12 januari. 
Den 30 juni anordnade Fédération Dentaire Internationale i samband med sitt 511a årsmöte 
en konsert med cocktail-party i museet och den 30 september arrangerades en filmföreställ
ning av Sveriges Rationaliseringsförbund i hörsalen.
I Moderna museet höll föreningen Konstnärshem årsmöte den 22 mars och Konstnärernas 
Riksorganisation sitt höstmöte den 20 november. Den 4 januari uppfördes »Poesi på Scen» 
under medverkan av bl. a. Jean-Clarence Lambert och Carl-Fredrik Reuterswärd.
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Ö V R IG  V E R K S A M H E T

i7:e årgången av Nationalmusei väggalmanacka har givit en vinst, som lämnat museet 
möjlighet att inköpa konstverk för 2 265 kr, vilka bortskänkts till 10 skolor och 2 konst
föreningar.

U T S T Ä L L N I N G A R  U N D E R  1963 

I N a tio n a lm u se u m

Bokband från Herzogs under 100 år 5 dec. 62 — 13 jan. 63, Konstens Venedig 20 okt. 62 — 17 
febr. 63, Nyförvärv till avdelningen för teckning och grafik 8 — 27 jan., Reinhold von Rosen 
1 febr. —3 mars, Low  och äldre engelsk karikatyr 12 mars —15 april, Formgivning i Tysk
land 22 mars —15 april, Unga tecknare 23 april —23 juni, Unga tecknare 25 år 23 april —12 
maj, Wesséns bronser 22 maj —30 juni, Celadon och jade 22 maj — 30 juni, Pappas jobb, barn
teckningar 19 maj— 23 juni, Mästarteckningar från Eremitaget 30 aug. —13 okt., Svenska 
stolar 7 sept. —29 sept., Nordisk teckningskonst, Två donatorer: Oscar Stern och Torsten 
Svedfelt 22 okt. —17 nov., Ur De la Gardies teckningssamling på Borrestad 25 okt. —24 nov., 
Harriet Löwenhjelm 22 nov. 63—6 jan. 64, Atelier 17, aktuell parisgrafik 29 nov. 63—6 jan. 
1964.

I M o d e rn a  m useet:

Svenskar sedda av 1 1  fotografer 26 dec. 62 — 10 febr. 63, Ben Shahn, målningar, teckningar 
och grafik 16 febr. —10 mars, Jackson Pollock, målningar och teckningar 1933 — 1956 27 
febr. —15 april, August Strindberg, målningar 1870 — 1907 16 mars —15 april, Visionär 
arkitektur 20 april —9 juni, 3 års inköp 20 april —9 juni, Tseng-Yu-Ho, 21 målningar 1 1  maj 
— 28 juni, Sengai målningar och skulpturer 6 sept.—6 okt., Jean Fautrier 6 sept. —13 okt., 
Carl Kylberg-vecka 8 — 13 okt., Två samlare (Bo Boustedt &  Anna o. Kresten Krestensen) 
19 okt. — 1 dec., Sex italienska målare 4 dec. —15 dec., Önskemuseet 26 dec .63 —16 febr. 64.

På G rip sh o lm s  s lo tt

De första porträttfotograferna. Sommarutställning.

B I B L I O T E K E T

Bok- och planschverkssamlingen har under året ökat med 3886 nummer, varav 2982 genom 
gåvor och byten samt 904 genom köp.

2 . Bibliotek och arkiv

Föreståndare för biblioteket: bibliotekarie Gunhild Österman.
Övriga tjänstemän: bibliotekarie Karin Melin ( 1 / 1—30/9 — tjänstledig 
1 / 1 —6/5), extra tjänstemannen Gunilla Ellenius ( 1 / 1—27/5), extra 
tjänstemannen Marie Björling (1/10 —31/12), biblioteksassistent Kerstin 
Hult (halvtidstjänstgöring) samt kanslibiträde Astrid Hjort (för ur- 
klippssamlingen, halvtidstj änstgöring).
Föreståndare för arkivet: förste intendent von Malmborg.



Bland gåvorna kan nämnas:

A v  direktör Carl Appelgren, Saltsjöbaden, en samling monografier och kataloger, tills, ett 
ioo-tal nr.
Från följande svenska och utländska förlag har bokverk överlämnats: Albert Skira, Geneve, 
V E B  E . A. Seemann, Leipzig, The Folio Society, London, The Phaidon Press, London, 
Borden Publishing Co., Los Angeles, Matthias-Griinewald-Verlag, Mainz, Bo Cavefors, 
Malmö, Fratelli Fabbri Editori, Milano, Verlag Karl Thiemig K G , Miinchen, George 
Braziller Inc., New York, Shorewood Publishers Inc., New York, Almqvist &  Wiksell, 
Albert Bonnier, Folket i Bild, Natur och Kultur, Nordisk Rotogravyr, P. A. Norstedt &  
Söner, Rabén &  Sjögren, Svenska Bokförlaget, Sveriges Allmänna Konstförening och 
Tryckeri A B  Björkmans Eftr. samt Idemitsu Kosan Co., Ltd., Tokyo, Ica-Förlaget, Västerås 
och Manasse Verlag, Zurich.
Gåvor har vidare överlämnats från tjänstemän vid museer, bibliotek och arkiv, från lega
tioner, förlag, redaktioner, konstföreningar och institutioner i Sverige och utlandet.

Biblioteket har mottagit gåvor från följande personer:

Fil.dr Nils Afzelius, landsantikvarie Jan Erik Anderbjörk, Växjö, dir. Carl Appelgren, 
Saltsjöbaden, dir. Bengt Bernström, konstnär H. M. Bérard, Paris, dr Elisa Bermejo, Madrid, 
överbibi. Carl Björkbom, fil.kand. Hans Henrik Brummer, konstnär Göran Brunius, Solna, 
dr Herbert A. Cahn, Basel, mr R. J . Charleston, London, mr Anthony M. Clark, Minnea- 
polis, prof. Carmelo Paolo Conti, Rom, förf. Tito Colliander, Helsingfors, med.dr Helge 
Dahlstedt, Wilhelmina, fru Ellen de Castro, dr Carlo Del Bravo, Florens, dir. Einar Ebe, 
fil.lic. Ulla Ehrensvärd, prof. Gunnar Ekholm, Uppsala, fil.dr Gustaf Engwall, prof. M. 
Gukovsky, Leningrad, dr L. Hajék, Prag, byrådir. Björn H. Hallström, dr Peter Halm, 
Miinchen, red. R. Hentzel, miss Carlotta Ilorton, London, ambassadör Gunnar Jarring, 
Washington, prof. Sten Karling, dr Ernst Kramer, Fulda, fru K . Kravcenkov, Moskva, 
prof. Eino Krohn, Åbo, mr E . L. Lee, Enfield, Middlesex, dr Jennifer Montagu, Reading, 
doc. C.-O. Nordström, Uppsala, dir. fil.lic. Hugo Nygren, Göteborg, fil.dr A.-M . Nylén, 
prof. R. Pallucchini, Venedig, advokat Ivar Philipson, f.bibl. Sia Påhlman, fil.dr Plans Rabén, 
M. Pierre Ripert, Marseille, statsheraldiker C. G. U. SchefFer, dr Giovanni Scheiwiller, 
Milano, konstnär Johan Thomas Skovgaard, Köpenhamn, f. arkivaman. Maj Sondén, 
Djursholm, fil.lic. Runar Strandberg, bokhandlare F. Davids Thomsen, sekreterare Madis 
Uiirike, Sollentuna, i. arkiv. Holger Wichman, M. Georges Wildenstein, Paris, i. amanuens 
Bo Wingren samt förf. Eugen Wretholm.

Byten

Nationalmusei bibliotek står i bytesförbindelse med 634 institutioner, varav 146 svenska och 
488 utländska.
På grund av ombyggnad var bibliotekets läsesal stängd under månaderna januari t. o. m. 
mars. Antalet hemlån under året var 4 595, varav 2 942 till museets tjänstemän och 499 inter- 
urbanlån. Från andra bibliotek inlånades 507 vol. Till begagnande i läsesalen utlämnades 
under året till allmänheten 1 397 vol.

Ur klippssamlingen

Dr Erik Blomberg har till urklippssamlingen som gåva överlämnat två klippböcker om 
Ernst Josephson.
Svenska arbetsgivareföreningens bibliotek har kontinuerligt överlämnat aktuella artiklar ur 
nordiska tidningar. Urklippssamlingen har vidare fått mottaga friexemplar av Göteborgs 
handels &  sjöfartstidning.
Antalet besök under året var 222.

7°



A R K I V E T

Arkivet har under året mottagit gåvor av dir. C. W. Appelgren, fil. dr Erik Blomberg, G. 
Rönnells Antikvariska Bokhandel och amiralinnan Eva Tamm.
Utlån har förekommit i vanlig omfattning.

3 . Bildsamlingar och fotografiateljé

Föreståndare: intendent P. Grate. Fotograf: Sven Nilsson.

B I L D A R K I V E T

har under året ökats med 2 445 fotografier och ca 250 reproduktioner. A v  fotografierna har 
299 tillkommit genom gåvor, 554 genom köp, 443 genom byte och 1 219 överförts från 
skilda avdelningar inom museet.

Bland gåvorna märkes 93 fotografier skänkta av direktör Fredrik Dahlström, Stockholm, 
41 av konstnären Ivar Kempe, Stockholm, 38 av intendent Folke Holmér, Liljevalchs 
Konsthall. Bland inköpen utgör 500 fotografier nytillskott till den av Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie i Haag utgivna ikonografiska samlingen.

L J U S B I L D A R K I V E T

har utökats med ca 2 500 färgbilder och ett 1 oo-tal svart-vita bilder. Ca 12 300 bilder ut
lånades under året.

F O T O G R A F I  A  T E L  J E N

På fotografiateljén har utförts 2 792 nyfotograferingar, 12 395 kopieringar samt 1 832 dia
positiv.

R Ö N T G E N A T E L  J E N

Följande målningar i museet har röntgenfotograferats: NM  50, 51, 5963 samt Ikon 54, 276 
och 277. Från andra samlingar har 16 målningar röntgenundersökts, därav 7 från utställ
ningen Konstens Venedig.

4 . Tekniska anstalter

M Å L E R I K O N S E R V E R I N G  

Föreståndare: konservator Gunnar F. Schiller.

Det vackra damporträttet av Roslin, som Museet fick som gåva i slutet av året, visade sig vid 
utförda prov väsentligen kunna vinna på en rengöring. Därför avlägsnades den med åren 
av tobaksrök o. d. gulnade fernissan och porträttet kunde därefter presenteras i den färg
konstellation och fräschör som konstnären avsett, men som före restaureringen ej kom till 
sin fulla rätt. Bland andra arbeten kan nämnas en röntgenundersökning av Francois Des- 
portes »Tre kaniner». Med ledning av denna kunde vi taga fram originalmåleri under ett
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övermålat parti. Paul Gauguins »Franskt landskap» har vidare konserverats och fått en ny 
stödduk, då den gamla juteväven blivit spröd och fibrerna sköra. I samband med detta kon- 
serveringsarbete rengjordes också denna målning.

Samlingarna har i övrigt underhållits i erforderlig mån och den restaurerade delen av ikon
samlingen kunde i år ställas ut. Arbetet med denna omfattande restaurering har fortsatt och 
samlingarna på Karlberg och Gripsholms slott har inspekterats och beträffande det sist
nämnda har en del konserveringsarbeten utförts under konservatorns vistelse på slottet och 
folkhögskolan i augusti. Se vidare nedanstående förteckning.

Målningssamlingen: NM  80, 84, 198, 259, 299, 300, 308, 321, 348, 430, 476, 488, 606, 637, 
793. 797. 830, 908, 954, 961, 995, 1004, 1032, 1056, 1061, 1099, 1136 , 1250, 1345, 1490,
1502, 1658, 1735, 1765, 1797, 18 51, 1868, 1869, 1870, 2068, 2092, 2134, 2661, 2782, 2888,
3 °°5 , 3070, 4143, 4347, 4623, 4817, 4941, 4975, 5187, 5296, 5488, 5520, 5576, 5577, 5618,
5638, 5664, 5667, 5670, 5671, 5680, 5701, 5703, 5718, 5722, 5729, 5752, 3 Dep., 3 Önske-
museet.

Ikonsamlingen: A  53, 54, 79, 19 1, 237, 282.

Slottssamlingarna: Grh 22, 226, 303, 421, 430, 532, 746, 747, 809, 874, 982, 1069, 114 3 , 
1393, 164 1, 1679, 1952, 1966, 1981, 1983, 1987, 2442.

Dessutom ha arbeten utförts för en rad statliga institutioner och museer som t. ex. Karo
linska sjukhuset, Kungl. Husgerådskammaren, Nordiska Museet samt för H. M. Konungen. 
För porträttutställningen vid Gävle Museum liksom för Munchutställningen vid Thielska 
galleriet ha restaureringsarbeten utförts och som vanligt för en hel del privata samlingar.

I ateljéns rutinarbete har också ingått fortlöpande kontroll av utställningar i huset, där 
speciellt »Konstens Venedig» krävde stor uppmärksamhet.

S K U L P T U R -  O C H  P O R S L I N S K O N S E R V E R I N G  M. M.

Museets omfattande samling av gipsmedaljonger av Sergel, sedan länge i synnerligen dåligt 
skick, har utgjort huvudobjektet för de restaureringar av skulptur, som kunnat genomföras, 
trots avsaknaden av en anställd skulpturkonservator.

NM  Ant 1672, 2104, 2105.

NM  Sk 48, 357, 377, 452, 453, 468, 473, 484, 485, 491, 531, 540, 549, 640, 647, 703, 750, 780, 
878, 9 1 1 , 967, 975, 1563, 1826. NM  Gipsavgj. 89, 114 , 117 .

Grh 2923, s. n., Hpd s. n.

M Ö B E L K O N S E R V E R I N G

NM  khv. 67/1887, m  —112/19 19 , 2 dep., Hpd 1033.
N M  sk. 1755, 1805 (plastskyddsbehandlade).

M O N T E R I N G  A V  T E C K N I N G A R  O C H  G R A V Y R E R

Teckningar och gravyrer i museets samlingar i stor utsträckning konserverats.
Montering har utförts av nyförvärv till avdelningen för teckning och grafik, liksom för 

museets övriga avdelningar. I den mån tiden det tillåtit har blad ur det äldre beståndet även 
monterats.

R A M V E R K S T A D E N

På ramverkstaden har tillverkats omkring 700 nya ramar och utförts restaureringar av om
kring 250. Dessutom har ramverkstaden anlitats för målningar och justeringar av utställ- 
ningsskärmar, socklar, väggar m. m.
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5. Kansli och ekonomiförvaltning

Byrådirektör: Sven Ljungberg; Kamrerare: Birgit Fiirstenberg

Inom kansliet har under året handlagts 650 ärenden av administrativ eller juridisk natur. A v 
dessa har 500 varit av intern karaktär, medan återstoden föranlett utgående skrivelser till 
departement och andra myndigheter samt allmänna eller enskilda sammanslutningar m. fl.

Mot bakgrund av den på alla fronter expanderande verksamheten har i årets petita be
träffande museets statsanslag framlagts förslag om betydande förstärkningar av museets 
personella och materiella resurser.

Museets personalkader har föreslagits utökad med inte mindre än tjugotre befattnings
havare, varav fem för moderna museets behov och tio för ökad säkerhet i fråga om sam
lingarna och de utställda föremålen. I sistnämnda syfte har också äskats medel till mekaniska 
alarm- och säkerhetsanordningar.

En väsentlig höjning av statsanslagen för konstinköp, betingad av den ständigt fortgående 
prisstegringen på konstmarknaden, har begärts.

I insikt om vikten av att den mångsidiga och ständigt växande verksamheten på konstbild
ningens område befästes och vidareutvecklas har museet hemställt att ett särskilt nytt anslag 
till museets pedagogiska verksamhet måtte uppföras på riksstaten.

Över den föreslagna fideikommissupplösningen har yttranden avgivits till Finans- och 
Justitiedepartementen samt till vederbörande riksdagsutskott. Som en följd härav har 
Kungl. Maj:t tillsatt en särskild utredning rörande förbud mot utförsel ur riket av värdefulla 
konst- och kulturföremål.

Riksmuseiutredningens förslag att skilja forskningen och den utåtriktade verksamheten 
vid Riksmuseet från varandra genom överförande av samtliga forskningsresurser till Stock
holms universitet och tillskapande av ett fristående, enbart på Riksmuseets skådesamlingar 
byggt utställningsmuseum har nationalmuseet ej funnit sig kunna tillstyrka. Däremot har 
museet i överensstämmelse med utredningens förslag förordat, att Vetenskapsakademiens 
nuvarande funktioner med avseende på Riksmuseet måtte upphöra.

Förslag om uppmjukning av gällande behörighetsvillkor för utlännings tillträde till svensk 
offentlig tjänst, framlagda i ett av landshövdingen Bo Rylander i egenskap av särskilt till
kallad utredningsman avgivet betänkande, har museet i allt väsentligt biträtt.

Ett inom Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap uppgjort förslag rörande plan
läggning för undanförsel av bl. a. konstverk har ej givit museet anledning till erinran.

Under året gjorda underdåniga ansökningar om bidrag av lotterimedel från bl. a. konst- 
bildningsorganisationerna har förordats av museet.

V  L .

Nettobehållningen av J .  S. Gieseckes Donation har disponerats sålunda:

Till avdelningen för handteckningar.............................................................. 8 2 4 1:— kronor
Till Femårsfonden  5 000:— »

J .  Lamms Pris har tilldelats professor Flenrik Cornell och J .  Lamms stipendium intendent 
Per Bjurström.

Ur »Konung Gustaf V I Adolfs 70-årsfond för svensk kultur» har museet erhållit 10 000: — 
kronor till resebidrag.

Från A B Bukowskis Konsthandel har museet fått ytterligare 10 000:— kronor utgörande 
slutbetalning av engångslikvid istället för den årliga vinstutdelningen enligt gåvobrev 1914.

Från Anders och Maria Svenssons stiftelse har museet erhållit 9 651:28.
Priset för 1963 ur fonden »Maria Leander-Engströms minne» har tilldelats Olle Lindgren. 

Medel till stipendiet har ställts till förfogande av givare, som önskar vara okända och till 
inköp på utställningen har bidrag lämnats av direktör C. A. Strandman, Folket i Bild och 
Tidningen Vi.

Vid uppdelning av Svensk-Österrikiska Kulturfonden har Nationalmuseum fått 
116  466:72.

B. F .
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Behållning 
från föreg. år

Inkomster Summa Diverse medel 
donationer m. m. Utgifter Behållning 

till nästk. år Summa

36193:42 186 600:10 222793:52 Förevisningsmedel.......................... 173 749:89 49 043:63 222 793:52
27832:53 64 567:42 92419:95 Katalogmedel ................................. 58994:62 33 425:33 92419:95
86 892:79 230913:72 317  806:51 Fotografimedel ............................... 269 444:49 48 362:02 317 806:51
16540:75 39305:91 55 846:66 Gripsholmsmedel............................ 47 3 1 1:09 8 535:57 55 846:66

594:80 5178:33 5 773^3 Nytrvcksmedel .............................. 1 622:70 4 D o :43 5 773:13
636:45 22 982:25 23 618:70 Konsertmedel . . . . . . . . . . . . . . . . 22 792:20 826:50 23 618:70

4310:63 33 965:90 38 276:53 Föreläsningsmedel ........................ 27 821:86 10454:67 38 276:53
1 995:60 79 546:95 81542:55 Arkivarbetsm edel.......................... 80 208:15 1 334:40 81542:55

20 988:48 17 000: — 37988:48 Museilektorsmedel.......................... 16 865:65 21 122:83 37 988:48
14 59579 7929:76 22 525:55 Å rsb o k en ......................................... 9 479H5 13 046:10 22 525:55
6 171:75 5 3° 8=75 1 1  480:50 Skriftserien ..................................... 7423:08 4057:42 1 1  480:50

301 360:08 960 369:78 1 261 729:86 Utställningsmedel........................ . 856424:31 4°5 305:55 1 261 729:86
8 7 5 8 5 :- 607 0 7 7 :- 694 662: — Skattemedel..................................... 597 2 6 4 :- 9 7 3 9 8 :- 694 662: —

358657:79 35 858:28 394 516:07 j.  S. Gieseckes donation............... 23 281: — 371 235:07 394516:07
3 093:29 5 050:26 8 H 3:55 Femårsfonden................................... — 8 143:55 8 143:55

IO9 172:29 4 5 0 0 :- 1 13  672:29 J. H. Scharps donation . . . . . . . . — 113  672:29 113  672:29
I I 007:01 3^ :9 5 II 323:96 J . Lamms p risfo n d ........................ 800: — 10 523:96 II 323:96
10553:81 361:96 10 917:77 J . Lamms stipendiefond ............. — 109 17 :77 10 917:77
67 589:61 3 583:55 71 173:16 Weberska fonden .......................... 526:14 70 647:02 71 173:16
34533:26 1 500: — 36 033:26 P. Beijers donation........................ — 36 033:26 36 033:26

163 055:41 3 426:73 l66 482:14 Österlindska fon d en ...................... 2 8 9 5 :- 163 587:14 l66 482:14
566 831:22 30 730:69 597 561:9! Hjalmar Wicanders don.fond.. . . 3 047:02 594 514:89 597 561:9!

15 547:31 860:80 l6 408:1 I Carl von Plåtens fond .................. — 16408 :11 l6 408:1 I
16 312:95 5 937:2 i 22 250:16 Svenska Porträttarkivet............... 7 568:76 14 681:40 22 250:16

2 344:18 7 i :97 2 416:15 Otto Silfverskiölds fond . . . . . . . 2 416:15 2 416:15
49 625:67 3 981:21 53 606:88 Fritz Ottergrens fo n d .................... 30:91 53 575:97 53 606:88

155 558:71 13 733:24 169 291:95 Amanda &  Nils Personnes don.f. 207:92 169 084:03 169 291:95
929 207^8 108 535:37 I 037742:95 H. Kumlins donation.................... 1 75o:74 1 035 992:21 I 037742:95

6 174:80 2 700: — 8 874:80 Maria Leander-Engströms minne 4 99 5U2 3 879:08 8 874:80
428 356:15 27 566:34 455 922:49 Lovéns fond ................................... 136:30 455 786:19 45 5 922:49

21 132:66 6414:57 27 547:23 E. Spitzers don.fond .................... 8 445:62 19 101:6 1 27 547^3
3 115 :8 1 1 038:36 4 I 54: i 7 Martin-publikationen.................... — 4 15 4 :17 4 15 4 :17

86 077:09 10 853:22 96 930:31 Anna o. Ferd. Bobergs fond . . . . 2 757:24 94173:07 96 930:31
98 241:16 5 o H :93 103 256:09 Fribergska donationen.................. 1 761: — 101 495:09 103 256:09

5 4 H :99 10 000: — 15 414:99 Kungafonden ................................. 5 704:62 9710 :37 15 414:99
35 907:69 4449:78 40 357:47 Georg Arsenius fo n d .................... 309:08 40 048:39 40 357:47
14366:95 769:50 15136 :45 Grafiska fonden ............................ 450: — 14 686:45 15136 :45
15 000: — 15 000: — Alfhild Lundins fo n d .................... — 15 000: — 15 000: —
20458:94 10332:44 3°  79^38 Bukowskis Gåvomedel ............... — 30791:38 30791:38

104 291:46 2985:53 107 276:99 Albert Ekmans fond .................... — 107 276:99 107 276:99
1 484:22 9 701:08 II 185:30 A. &  F. Svenssons fond ............. 200: — 10 985:30 1 1  185:30

— 116  446:72 Il6  446:72 Österrikiska fonden........................ — 116  446:72 116  446:72
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6. Statistiska uppgifter Samlingarnas tillväxt

I. N A T IO N A L M U S E U M  

Avdelningen för äldre måleri och skulptur

Vid 1962 
års slut

Tillväxt Summa 
1963

Målningar .................................................... 4 747 9 4756
Miniatyrer och bokm ålningar.................. 1 170 22* 1 192
Ikoner ........................................................... 289 1 290
Skulpturer..................................................... 1 422 1 1 423
Antik konst och konsthantverk............. 2 333 — 2 333

Avdelningen för teckning och grafik
Teckningar ................................................... 3 5 5 59 347 35 906
Arkitekturritningar ................................... 24 374 — 24 374
G ra fik ............................................................. 115  803 316 116  119
Affischer ...................................................... 3 150 214 3 364
Plåtar............................................................... 1 136 — 1 136

Avdelningen för konsthantverk
Keramiska förem ål..................................... 10 285 26 10 3 11
Glas ................................................................ 2 3 T4 12 2 326
Emalj ............................................................. 788 — 788
Guld och silve r............................................ 2 070 8 2 078
U r .................................................................... 419 — 419
Oädla metaller ............................................  ' 2 2 11 — 2 2 11
Möbler och träföremål ............................. 1 282 4 1 286
Elfenben ....................................................... 363 1 364
Sten ................................................................ 387 — 387
Textilkonst .................................................. 2 384 24 2 608
B o k k o n st....................................................... 845 — 845
Fotokonst ..................................................... 209 — 209
Diverse ......................................................... 814 — 814

II . M O D E R N A  M U S E E T

Målningar ..................................................... 16 39 66 1 705
Skulpturer..................................................... 373 14 389

I I I .  Ö S T A S I A T I S K A  M U S E E T

Östasiatiska museets saml.......................... 216 102 318
N M  saml. av måleri och skulptur........... 553 553
Ostasiatiska arkeol. saml...................... ca 17 000 — 17 000

IV . S L O T T S  S A M L I N G A R N A  m. m.

Gripsholmssamlingen ............................... 2 948 39* 2 987
Drottningholmssamlingen ...................... 1 069 — 1 069
Ö vriga slottssamlingar ............................. 166 1 167
Harpsundssamlingen................................... 1 209 — 1 209

9 994

180 899

24 619

2 094

17 871

5 432

* Häri ingår även överföringar från annan statssamling.
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Besök i samlingarna

Besökssiffror för Nationalmuseum, Moderna museet, Östasiatiska museet, Gustaf I I I  :s 
antikmuseum och Gripsholms slott.

Månad
National
museum

Moderna
museet

Östasiat.
museet*

Gustaf III:s 
antikmuseum

Gripsholms
slott

Ja n u a ri.................... 24 643 12 960 99 130
Februari.................. 25 960 12 533 66 285
M a rs ........................ 9 3^ 21 397 119 683
April ...................... 7 001 1 1  896 88 3 2Ö
M a j........................... 9 690 9 079 2 932 154 9 295
Ju n i........................... 5 071 4 749 2 261 5i 4 14 0 37
J u l i ........................... 6 063 4 875 1 588 889 14 168
A u g u s t i .................. 10 816 6 509 1 698 861 12 570
Septem ber............. 14 984 1 1  955 1 77i 3 66 6 127
O ktober.................. 14 596 15 212 1 702 28 2 59°
N ovem b er............. 14 13 7 13 157 2 163 24 989
December............... 4 803 10 225 1 077 49 280

147 082 134 547 15 192 3 257 64 421

* öppnat den 16/5 1963.

Sammanställning av besöken i Statens konstsamlingar

Nationalmuseum  147 082
Moderna museet....................................................  134 547
Östasiatiska museet  15 192
Gustaf III:s antikmuseum ..................................  3 257
Gripsholms s lo tt ..................................................  64 421
Gripsholms folkhögskola..............................  ca 3 000
Drottningholms slott............................................  30 209
Vandringsutställningar m. m  45 386

Summa 443 094
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P U B L IK A T IO N E R  OCH P E R S O N A L IA

Nationalmusei publikationer 1963

Meddelanden frän Nationalmuseum
N r 87. Statens konstsamlingars tillväxt och 
förvaltning 1962. Underdånig berättelse av
given av överintendenten och chefen för 
Nationalmuseum.

Vägledningar i samlingarna
Östasiatiska museet. Bildkatalog. — Museum 
o f Far Eastern antiquities. Album. Red. o. 
text av Bo Gyllensvärd. [Sv. o. eng. text.] 
Gripsholms slott. Officiell vägledning för 
besökare. Med planer och ill. [43. rev. uppl.]

Nationalmusei utställningskataloger
N r 272. Reinhold von Rosen. 1894—1961. 
Minnesutställning. Kat. utarb. av Per Bjur- 
ström. (Med smärre strykningar =  Vand
ringsutställning nr 41.)
N r 273. Low och äldre engelsk karikatyr. 
Utställning anordnad i samarb. med Dagens 
Nyheter.
Onumr. Formgivning i Tyskland. Arrangör: 
Rat fur Formgebung mit Unterstiitzung des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland.[Sv. o. ty. tit. o. text.]
N r 274. Unga tecknare.
N r 275. Unga tecknare 25 år. Vinnarna av 
stipendiet »Maria Leander-Engströms 
Minne» på utställningen Unga tecknare 
1938 — 1962. Teckningar ur Nationalmusei 
och H. M. Konungens samlingar.
N r 276. Celadon. Jade. Fynd, föremål, forsk
ningsresultat. Utställning arr. av Östasiatiska 
museet och A B  Gustavsbergs fabriker på 
Nationalmuseum. [Sv. o. eng. tit. o. text.] 
N r 277. Chinese bronzes from the collec- 
tion o f Dr. Nat. Wessén. A  special exhibition 
in the National museum, Stockholm, arr. by 
the Museum of Far Eastern antiquities.
N r 278. Pappas jobb. Resultatet av en teck- 
ningstävling utlyst av Svenska metallindu
striarbetareförbundet i samarbete med N a

tionalmuseum. (Äv. =  Vandringsutställning 
nr 43.)
Nr 279. Unga tecknare 25 år. Vinnarna av 
stipendiet »Maria Leander-Engströms 
Minne» på utställningen Unga tecknare 
1938 — 1962. Teckningar ur Nationalmusei 
och H. M. Konungens samlingar. (Vand
ringsutställning nr 42.)
Nr 280. De första svenska porträttfoto
graferna. Utställning på Gripsholms slott. 
Nr 281. Mästarteckningar från Eremitaget, 
Leningrad. Kat. red. av Per Bjurström.
Nr 282. Svenska stolar. Utställning arr. av 
Nationalmuseum och Svenska slöjdföre
ningen.
Nr 283. Grekisk och romersk antik. Utställ
ning anordnad i samarb. med Medelhavs
museet i Stockholm. (Vandringsutställning 
nr 44.)
Nr 284. Harriet Löwenhjelm. 1887 — 1918. 
(Med strykningar — Vandringsutställning 
nr 45.)

Moderna museets utställningskataloger
Nr 26. Ben Shahn, en amerikansk kommen
tar. Red. av Karin Bergqvist Lindegren.
Nr 27. Jackson Pollock.
Nr 28. August Strindberg: Målningar. Ut
ställning anordnad i samarb. mellan M o
derna museet och Svenska institutet.
Nr 29. Tre års inköp [1960/61 — 1962/63]. 
Moderna museet.
Nr 30. Tseng Yu-Ho. Målningar. Moderna 
museet i samarb. med Östasiatiska museet. 
Kat. red. av Carlo Derkert.
Onumr. Visionär arkitektur. En utställning 
av 45 projekt av 30 arkitekter från 15 oo
talet och framåt. Sammanställd av Museum 
of modern art i New York.
Nr 31. Sengai. [Vandringsutställning i E u
ropa 1961 —1963, anordnad av Japanska 
institutet för internationella kulturella för
bindelser.]
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N r 32. Jean Fautrier. Målningar 1921 — 
1963. [Kat. red. av Karin Bergqvist Linde
gren.]
N r 33. Skulptur. Bo Boustedts samling. 
Kat. red. av Nils Ryndel, Göteborgs konst
museum.
Nr 34. Samtida konst ur Anna &  Kresten 
Krestensens samling.
Nr 35. 6 italienska målare. Afro, Burri, 
Capogrossi, Dorazio, Fontana, Turcato. I 
samverkan med Konsthallen i Göteborg. 
Kat. red. av Carlo Derkert.
N r 36. Önskemuseet. The Museum of our 
wishes. Notre musée tel qu’il devrait étre. 
Museum unserer Wunsche. Utställning an
ordnad av Moderna museets vänner. Kat.- 
red.: Olle Granath, K . G. Flultén, U lf Linde, 
Karin Bergqvist Lindegren.

Nationalmusei skriftserie
9. Hallström, Björn H., Russian architec- 

tural drawings in the Nationalmuseum.

övriga publikationer
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar. 

11(1963). Guldåldern i dansk konst. En 
konstbok från Nationalmuseum red. av 
Bo Lindwall.

Kontakt med Nationalmuseum. Utg. av 
Föreningen Nationalmusei vänner. [4.]

Nationalmusei väggalmanack 1964. Det 
fjärran Asiens konst. [Förord av Carl N or
denfalk. Bildtexter av Gertrud Serner.] 
(Klassisk konst i alla hem. Å rg. 18.)

Meddelande till Moderna museets vänner. 
Red.: U lf Linde. [8 — 9.]

Tjänstemännens tryckta skrifter m. m.

Intendent Åke Bengtsson
Fening, Georg N., &  Everson, William K ., 

The Western. New York 1962. [Rec.] — 
Chaplin 5 (1963), s. 164 — 168.

Intendent Karin Bergqvist Lindegren
Red. Konstrevy 39(1963).
Red. MM utst.kat. 26: Ben Shahn, 32: Jean 

Fautrier. Målningar 1921 — 1963, 34:
Anna &  Kresten Krestensens samling och 
36: Önskemuseet [tills. m. K . G. Hultén.]

Lärare i konsthistoria vid Konstfackskolan.
Ett femtiotal föredrag och visningar.

Intendent Per Bjurström
Giacomo Torelli. — Enciclopedia dello 

spettacolo 9, Roma 1962, sp. 973—976.
Suecia antiqua et hodierna. — Le baiser, de 

Johan Tobias Sergel. — Le dieu du soleil, 
d’Ernst Josephson. — Ernest Renan, 
d’Anders Zorn. — Trésors d’art suédois, 
Malmö 1963, s. 106, 130, 150 — 152.

Den sköna stilen. — Konstrevy 39(1963), 
s. 60 — 63, 76.

Efterkrigstidens grafik. — Konstrevy 39 
(1963): 4, s. 150 — 153. [Éd. fran$. Le 
graphique de 1’aprés-guerre, s. 30 — 33.]

Red. NM  utst. kat. 272: Reinhold von Rosen 
1894 — 1961 och 281: Mästarteckningar 
från Eremitaget, Leningrad.

Red. utst.kat. Elias Martin 1739 — 1818 för 
the Arts council of Great Britain, London. 
[Tills. m. E . Croft-Murray.]

Inl. till utst.kat. Göran Nilsson för Norr
köpings museum.

Anm. av NM  utst. Mästarteckningar från 
Eremitaget, Leningrad. — Pantheon 21 
(1963), s. 3 3 7 -3 3 8 .

Artiklar om grafik i Bonniers konversations
lexikon.

Rec. i Konstrevy.
Styrelseledamot i Svenska museimannaföre- 

ningens facksektion. — Styrelsesuppleant 
i Föreningen för grafisk konst och Sven
ska museimannaföreningen. — Ledamot 
av SACO:s forskarkommitté och the Edi- 
torial advisory board for Master drawings.

Juryuppdrag: Graphicas biennal, Lund.
Svensk korrespondent för teatersektionen 

av IFLA .
Deltagit i ett symposium i Royaumont 22 — 

27 mars över Le lieu théåtral å la renais- 
sance och där hållit föredraget Espace 
scénique et durée de Paction dans le 
théåtre italien du iGe siécle et de la pre- 
miére moitié du 17^ siécle.
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Seminarieövningar i teaterhistoria vid Stock
holms universitet över Tessinsamlingens 
teaterhistoriska material. — Kurs i konst
historia vid Stockholms universitet över 
museets mästarteckningar. [Tills. m. 
Bengt Dahlbäck.]

Medverkat i radio och TV.
Studieresor till Frankrike och England.

Museilektor Bengt Dahlbäck
Gustav III:s och Sergels förberedelser för 

ett riddarspel på Drottningholm somma
ren 1782. — Dramaten 175 år, Sthm 1963, 
s. 7 5 - 10 3 -

Styrelseledamot i Föreningen Stockholms 
forum och Samarbetsnämnden för konst
föreningar i Stockholm.

Lärare i konsthistoria för Sveriges Radios 
kurs för filmredigerare vid TV. Kurs i 
konsthistoria vid Stockholms universitet 
över museets mästarteckningar. [Tills.m. 
Per Bjurström].

Föreläsningar och visningar.

Intendent Carlo Derkert
Lage Lindell. — Konstrevy 39(1963): 4, 

s. 155 — 156. [Éd. fran£. s. 35—36.]
Red. MM utst.kat. 28: August Strindberg 

[tills. m. K . G. Hultén], 30: Tseng Yu-Ho, 
35 :6  italienska målare.

E tt femtiotal föredrag och visningar.

Kamrer Birgit Furstenberg
Styrelseledamot i »Alfhild Lundins fond» 

och Föreningen Bohusstickning.

Intendent Pontus Grate
Red. Trésors d’art suédois, Malmö 1963, och 

där förf.: Portrait de Sigrid Bielke. — 
Gustave III enfant, de Jacques-Philippe 
Bouchardon. — La Dame au voile, 
d’Alexandre Roslin. — Deux enfants qui 
dansent, de Lorenz Pasch. — Portrait de 
Partiste, de Peter A dolf Hall, s. 100, 114 , 
120, 122, 126.

Kommissarie för utst. Trésors d’art suédois, 
Musée du Louvre. [Tills. m. Aron A n
dersson.]

Docent vid Uppsala universitet.
Föredrag och visningar. — Medverkat i 

radio.

Förste intendent Bo Gjllensvärd
Palmgren, Nils, Steger, Walter, &  Sundius, 

Nils, Sung Sherds, Sthm 1963. [Bearb. av 
Palmgrens text, uppordning av bildma
terialet och red.]

östasiatiska museet. Bildkatalog. Muse
um of Far Eastern antiquities. Album. 
Red. och text. Sthm 1963.

Swedish royalty and China. — Drottning
holm Palace theatre. Program Monday 
2oth o f May, 1963. Sthm 1963.

Föreståndare för Östasiatiska museet. — In
tendent vid H. M. Konungens kinesiska 
samling. — Sekreterare i östasiatiska 
museets nämnd, Kinakommittén och före
ningen Östasiatiska museets vänner.

Docent vid Stockholms universitet i öst
asiatisk konsthistoria.

Studieresa till London. — Medverkat i radio 
och TV.

Förste intendent Carl Hernmarck
Swedish silver 1650 — 1800. [Exhibition cata- 

logue.] Sthm 1963.
Ampoule du sacre de Charles IX . — Ecuelle 

d’argent, de Johan Schenck. — Couronne 
du sacre de Louise-Ulrique. — Table å 
thé avec dessus en faience de Rörstrand. 
— Médaillier de Gustave III, de Georg 
Haupt. — Trésors d’art suédois, Malmö 
1963, s. 98, 110 , 1 12 , 116 , 132.

Royal silver in Sweden 1650 — 1800. — 
Apollo 78(1963:2), s. 34—40.

Korrespondensen mellan Tessin och Cron- 
ström. — Kontakt med Nationalmuseum. 
[4.] Sthm 1963, s. 2 1 —24.

[Kapitlet] Stockholm. — Svenskt silver- 
smide 1520 — 1850. [4.] Guld och silver
stämplar. A v Erik Andrén, Brynolf Hell- 
ner, Carl Hernmarck, Kersti Holmquist. 
Sthm 1963, s. 3 3 —204.

Ordförande i Sällskapet keramikens vänner, 
Föreningen för nutida svenskt silver och 
NM  personalförening. — Ledamot av 
Utrikesdepartementets möbleringsråd, 
Svenska slöjdföreningens opinionsnämnd, 
direktionen för Hallwylska museet, NM  
samarbetsnämnd och the ICOM  commit- 
tee o f museums o f applied and industrial 
arts. — Styrelseledamot i Svenska slöjd
föreningen och Föreningen för bokhant
verk.
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Kommissarie för utställningen Swedish sil
ver 1650 — 1800 i Victoria &  Albert 
museum, London.

Studieresa till Berlin, Dresden, Prag, Buda
pest och Istanbul.

Museidirektör K. G. Hultén
Jeunes peintres danois et suédois. — 

L ’CEil 1963: 98, s. 58—67.
Richard Mortensen. — Quadrum 15, 1963, 

s. 83—98, 18 1.
Om måleriet i New York efter Pollock 

d.v.s. om pop-konsten. — Louisiana-revy 
4(1963/64): 1, s. 10 — 15.

Red. M M  utst.kat. 28: August Strindberg: 
Målningar [tills. m. Carlo Derkert] och 
36: Önskemuseet [tills. m. Karin Berg- 
qvist Lindegren].

Förord till MM utst.kat. 27: Jackson Pol
lock, 28: August Strindberg: Målningar, 
29: Tre års inköp, Moderna museet och 
36: Önskemuseet.

Styrelseledamot i föreningen Moderna mu
seets vänner.

Förste intendent Gunnar Jungtnarker
L ’enterrement, d’Axel Petersson »Döder- 

hultarn». — Trésors d’art suédois, Malmö 
1963, s. 158, 160.

Gåvor till tecknings- och grafikavdelningen. 
Föredrag hållet vid Föreningen National
musei vänners årsmöte på Slottet 19 april 

— Kontakt med Nationalmuseum. 
[4.] Sthm 1963, s. 18 — 21.

Inledn. till NM  utst.kat. 272: Reinhold von 
Rosen, s. 3 —8, 274: Unga tecknare (1963), 
s. 3 —4, 275: Unga tecknare 25 år, s. 3 — 5, 
och 284: Harriet Löwenhjelm, s. 7 — 8.

Red. Föreningens för grafisk konst medde
landen 42, Sthm 1963, och där förf. de 
biografiska konstnärsnotiserna.

Hedersledamot av Grafiska sällskapet. — 
Sekreterare i Föreningen för grafisk konst. 
— Styrelseledamot i Stiftelsen Thielska 
galleriet. — Ledamot av the Editorial ad- 
visory board for Master drawings och av 
stipendienämnden för »Maria Leander- 
Engströms Minne».

Juryuppdrag: Unga tecknare, Svenska Insti
tutets grafiska utställningsverksamhet 
samt ABC-skolans teckningstävling för 
dess elever.

Studieresa till Ryssland.

Museilektor Bo Lindwall
Red. Årsbok för Svenska statens konst

samlingar 10: Venetianskt, och där förf. 
Möten med målare, s. 33 — 106. [Komplet
tering av 1962 års skriftförteckning.]

Red. Årsbok för Svenska statens konstsam
lingar 1 1 :  Guldåldern i dansk konst, och 
där förf. Hamlets sommarlov, s. 1 1 —23.

Konstlivet i Sverige 1962. En översikt. — 
Meddelanden från Nationalmuseum 87 
(1962), s. 14 — 20.

Siri Derkert. — Signum 3(1963): 1, s. 15 — 
28, 36.

Sekreterare i Statens konstråd från 1.9. — 
Lärare i konsthistoria vid Grafiska insti
tutet och Institutet för högre reklamut
bildning.

Föreläsningar och visningar. — Anställd i 
Sveriges Radio 1.3. —31.8.

Bjrådirektör Sven Ljungberg
Sekreterare i Nationalmusei nämnd och vid 

K . Livrustkammaren. — Ledamot av 
NM  samarbetsnämnd.

Kontorist Brita Lundquist
Vice ordförande i sektionen för arkiv och 

museer inom Akademitjänstemännens 
förening (ATF).

Förste intendent Boo von Malmborg
Carl Fredrik von Bredas Meleager. — 

Konsthistorisk tidskrift 32(1963), s. 55 — 
56.

Ett nyfunnet porträtt av Cecilia Vasa. — 
Konsthistorisk tidskrift 32(1963), s. 56 — 
57-

Gävlebor genom tre sekler. Porträttutställ
ning med anl. av stadsfullmäktiges 100- 
årsjubileum. Kataloginl.: Porträttmålare 
i Gävle 1650 — 1850. [Gävle] 1963.

Red. NM  utst.kat. 280: De första svenska 
porträttfotograferna, och där förf. inl. 
s. 3 —7.

Gripsholms slott. Officiell vägledning. [43. 
rev. uppl.] Sthm 1963.

Sekreterare i Statens konstråd 1 .1 .  — 31.8. 
— Suppleant i Stockholms stads konst
nämnd för kulturroteln. — Styrelseleda
mot i Gripsholmsföreningen och Genea
logiska föreningen.

Expert i den statl. utredningen om konst
export.
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Bibliotekarie Karin Melin
Svensk konsthistorisk bibliografi 1962. — 

Konsthistorisk tidskrift 32(1963), s. 129 — 
143. [Tills. m. Gunhild Österman.]

överintendent Carl Nordenfalk
The Apostolic Canon tables. — Gazette des 

beaux-arts 62(1963:2), s. 17 — 34.
Ben Shahn’s portrait o f Dag Hammarskjöld.

— Meddelanden från Nationalmuseum 87 
(1962), s. 84—87.

Introduction [å la publication Trésors d’art 
suédois des temps préhistoriques au 190 
siécle]. — Trésors d’art suédois, Malmö 
t963, s . 9 — 28.

Till Konungen. [Statens konstsamlingars 
tillväxt och förvaltning 1962.] — Medde
landen från Nationalmuseum 87(1962), 
s. 3 - 1 3 .

Förord tillÅrsbok för Svenska statens konst
samlingar 1 1 :  Guldåldern i dansk konst, 
Nationalmusei väggalmanack 1964: Det 
fjärran Asiens konst, NM  utst.kat. 281: 
Mästarteckningar från Eremitaget, Lenin
grad, samt 283: Grekisk och romersk 
antik.

Art. i DN . — Radioföredrag.
Docent vid Stockholms universitet, profes

sor.
Korresp. ledamot av Deutsches archäologi- 

sches Institut, Berlin och Bayerische 
Akademie der Wissenschaften, Munchen.
— Hedersledamot av Kungl. Akademien 
för de fria konsterna. — Ledamot av K . 
Vitterhets- historie- och antikvitetsakade
mien, K . Vetenskapssamhället i Uppsala, 
The Friends of the Pierpont Morgan lib- 
rary, New York, the Harvard University 
honorary committee for I Tatti, Florens, 
Östasiatiska museets nämnd, Svenska 
Unescorådet, Statens konstråd, Svenska 
institutets utställningsnämnd, Statens hu
manistiska forskningsråds gransknings- 
nämnd och Postverkets konstråd för ut
givning av frimärken.

Ordförande i styrelsen för föreningen Konst 
i skolan och Märta Måås-Fjetterström A B.
— Vice ordförande i Svenska nationella 
kommittén av International council o f 
museums (ICOM), Riksförbundet för 
bildande konst, Nordiska konstförbundets 
svenska sektion samt Institut Tessin i

Paris. — Styrelseledamot i Prins Eugens 
W aldemarsudde, Gripsholmsföreningen, 
Norrköpings museum, Konsthistoriska 
sällskapet och Stiftelsen Thielska galleriet.

Intendent Eva Nordenson 
Östasiatiska museet. — Form 59(1963), s. 

315 3 1 7-
Globe céleste, d’Edward Hald. — Trésors 

d’art suédois, Malmö 1963, s. 166.
Tiden formar tingen. [Stilhistorisk översikt.]

— Skolradions lärarhäfte 298. 
Katalogkommentarer till NM  utst.kat. 282:

Svenska stolar. [Tills m. Sten Engdal.] 
Kommissarie för NM  utställning Svenska 

stolar. [Tills. m. Ingegerd Wigner.] 
Suppleant i elektorsförsamlingen för Svensk 

bokkonst.
Föreläsning vid Röhsska konstslöjdmuseet.

— Ett trettiotal föredrag och visningar.
— Medverkat i TV .

Bibliotekarie Gunhild österman
Svensk konsthistorisk bibliografi 1962. 

Konsthistorisk tidskrift 32(1963), s. 129 — 
143. [Tills. m. Karin Melin.] 

Föreläsningar vid Kungl. Skolöverstyrelsens 
biblioteksskola.

Suppleant i Stockholms stads museinämnd.

Konservator Gunnar Schiller
Altartavlan [i Vännäs kyrka] och dess målare.

— Vännäs församling. Årsskrift 9(1962 — 
1963), s. 1 5 —19-

Simon Sörman in memoriam. — Nordisk 
konservatorforbund. Meddelelser [2] 
1963, s. 1 —2.

Nordiska konservatorförbundets kongress, 
Stockholm 1962. — Nordisk konservator
forbund. Meddelelser [2] 1963, s. 3 —7. 

Vice ordförande och sekreterare i svenska 
sektionen av Nordisk konservatorfor
bund. — Medlem av International institute 
for conservation o f historie and artistic 
work (I.I.C.). — Ledamot i utredning 
ang. konservator sutbildningen i Sverige. 

Bevistat ICOM-kongressen i Leningrad och 
Moskva 16 — 21 sept. som medlem av 
ICOM  committee for museum laborato- 
ries och ICOM  commission for the care o f 
paintings.
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Förste intendent Gertrud Serner
Bildtexter till N M  väggalmanack 1964: Det 

fjärran Asiens konst.
Ledamot av Riksförbundets för bildande 

konst styrelse och ordförande i dess arbets
utskott. — Ledamot av styrelsen och ar
betsutskottet i Föreningen konst i skolan, 
Folkrörelsernas konstfrämjande och 
Stockholms konsertförening. — Ledamot 
av Föreningen Nordens konstnämnd och 
Statens folkbildningsnämnd.

Amanuens Beate Sjdhojf
Un édifice religieux: L ’Église Saint-Sul- 

pice. — LTnformation d’histoire de Fart 
8(1963): 2, s. 85 —90.

Statyernas liv. — Ord och bild 72(1963), s. 
545—546.

Föreläsningar i Grundskolan för konstnärlig 
utbildning vid Kursverksamheten vid 
Stockholms universitet. — Föredrag och 
visningar. — Medverkat i radio och TV.

Assistent Märta Upmark
Ordförande i sektionen för arkiv och museer 

inom Akademitjänstemännens förening 
(ATF). — Ledamot av NM  samarbets- 
nämnd.

Förste intendent Bo Wennberg
Pariade de coqs des bois, de David Klöcker 

Ehrenstrahl. — Sacre de Gustave III, de 
Carl Gustaf Pilo. — Jeune femme sortant 
du bain, de Nicolas Lavreince. — Le 
faune, de Johan Tobias Sergel. — Visite

dans une forge, de Pehr Hilleström. — 
Fjord norvégien au clair de lune, de 
Marcus Larson. — Arbre fruitier en fleurs, 
de Carl Fredrik Hill. — Cerf bramant, de 
Carl Fredrik Hill. — Le Neck, dJErnst 
Josephson. — Jeune fille en bleu, dTvan 
Aguéli. — »La jument blanche», d’August 
Strindberg. — Saint Jean dans Pile de 
Patmos, de Karl Isakson. — Trésors d’art 
suédois, Malmö 1963, s. 108, 118 , 124, 
128, 134, 142, 144, 146, 148, 154, 156, 162.

En Terborch till samlingen. Föredrag hållet 
vid Föreningen Nationalmusei vänners 
årsmöte på Slottet 19 april 1963. — Kon
takt med Nationalmuseum. [4.] Sthm 
1963, s. 15 —18.

Styrelseledamot i Stiftelsen Carl och Olga 
Milles’ Lidingöhem. •— Medlem av the 
ICOM  commission for the care o f paint- 
ings.

Bevistat ICOM-kongressen i Leningrad och 
Moskva 16 — 21 sept. som medlem av 
ICOM  commission for the care o f paint- 
ings.

Tidningsartiklar, visningar och föredrag. 
Medverkat i radio.

Intendent Jan Wirgin
Red. NM  utst.kat. 277: Chinese bronzes 

from the collection o f Dr. Nat. Wessén.
Sekreterare i Svensk-japanska sällskapet. — 

Styrelseledamot av Föreningen Östasiat
iska museets vänner.

Studieresa till Kina, Hong Kong, Siarn och 
Iran.

Medverkat i TV .
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N Ä M N D E R  OCH S T Ö D F Ö R E N IN G A R

Nationalmusei nämnd
Nationalmusei nämnd består av museets av- 
delningsföreståndare under ordförandeskap 
av överintendenten. Nämndens sekreterare 
har varit byrådirektör Sven Ljungberg.

Östasiatiska museets nämnd
Överintendenten Åke Wiberg har varit ord
förande i Östasiatiska museets nämnd till den 
25 november, då han avled. Hans suppleant, 
direktör Tore Browaldh, har därefter fun
gerat som ordförande. I nämnden ingå vidare 
riksantikvarien och chefen för National
museum. Museets föreståndare är nämndens 
sekreterare.

Moderna museets inköpsnämnd
Inköpsnämnden för anslaget till inlösen av 
levande svenska konstnärers arbeten har 
bestått av professor Torsten Andersson 
(suppleant konstnären Sven Sahlberg), 
skulptören Lennart Källström (suppleant 
skulptören Liss Eriksson) och museidirek- 
tören.

Samarbetsnämnden vid Nationalmuseum
Museets representanter i samarbetsnämnden 
ha utgjorts av överintendent Nordenfalk och 
byrådirektör Ljungberg (suppleant förste 
intendent von Malmborg) och personalre
presentanter har varit förste intendent Hern- 
marck (suppleant intendent Per Bjurström), 
assistent M ärta  U pm ark  (suppleant k an sli
skrivare Märta Ilult) och museitekniker J . 
Pettersson (suppleant museivakt E . Ander
berg).

Nämnden har sammanträtt den 24 sep
tember 1963.

Föreningen Nationalmuesi Vänner
Föreningens styrelse har bestått av över
läkare Carl Sandström, ordförande, bank

direktören friherre Carl de Geer, vice ord
förande och sekreterare, samt grosshandlare 
Wilhelm Josephson. Suppleanter har varit 
professor Einar Perman, ingenjör Selim 
Karlebo, skattmästare, och bergsingenjör 
Carl L. Kjellberg.

Föreningens årsmöte hölls på Stockholms 
slott den 19 april 1963. Föreningen har för 
sina medlemmar anordnat en utflykt till 
Gripsholms slott.

Föreningens årspublikation — Årsbok 
för statens konstsamlingar X I — har be
handlat »Dansk Guldålder» och redigerats 
av museilektor Bo Lindwall.

Till Nationalmuseum har föreningen för
medlat och överlämnat gåvor, som närmare 
redovisats i nyförvärvsförteckningarna. 
Vidare har direktör Gunnar V. Philipson 
genom föreningen till museet öve lämnat en 
specialbyggd lastbil av märket Mercedes- 
Benz.

Ur direktör T. Ahrenbergs fond för 
studieresor har föreningen tilldelat inten
denten Karin Bergqvist ett reseanslag.

Föreningens medlemsantal uppgick den 
31 december 1962 till 1 202.

Föreningen Moderna Museets Vänner
Föreningens styrelse består av bokförläggare 
Gerard Bonnier, ordförande, direktör Char
les Nilsson, vice ordförande, herr Hjalmar 
Odqvist, sekreterare, advokat Sten Hellner, 
skattmästare, samt direktör Östen Fagerlind, 
skulptör Arne Jones, direktör Carl-Bertel 
Nathhorst, professor Lennart Rodhe, pro
fessor Philip Sandblom och herr Nils Åman. 
Representanterna för juniorerna: fil.kand. 
Ingrid Svensson och arkitekt Adam Back
ström.

Föreningen har anordnat 14 visningar, en 
utflykt till Uppsala och en till Vaxholm, en 
konstresa i maj med c:a 30 medlemmar till 
U SA samt samkväm och föredrag.

83



Föreningen har till Moderna museet över
lämnat 9 kopior efter skulpturer av Marcel 
Duchamps.

Föreningens årsmöte hölls den 21 januari 
1963. Antalet medlemmar uppgick den 31 
december 1963 till 1 875, varav 968 juniorer.

Gripsholmsföreningen av är 1937
Gripsholmsföreningens styrelse har under 
1963 bestått av: landshövding Ossian Sehl- 
stedt, ordförande, ståthållaren Sixten Wohl- 
fahrt, vice ordförande, rektor Gösta Karl
son, sekreterare, direktör Fredrik Wretman, 
skattmästare, slottsarkitekten Hakon Ahl- 
berg, förste intendent Boo von Malmborg, 
över intendent Carl Nordenfalk, kanslirådet 
Edvard Reuterswärd, riksantikvarie Gösta 
Selling, överintendent Åke Setterwall, fru 
Elsa von Stockenström, och slottsfogden 
general Raoul Årmann.

Föreningens årsmöte hölls den 27 augusti 
i Nationalmuseum, varvid ordföranden 
hyllade hovsångerskan Birgit Nilsson och 
direktör Assar Gabrielsson och överlämnade 
porträtt av dessa, vilka enl. Kungl. Maj:ts 
beslut den 22 augusti 1963 skulle mottagas 
till statens porträttsamling som en heders- 
bevisning. Föreningens övriga gåvor redo
visas i förteckningen över nyförvärv, ö v e r
intendenten Nordenfalk framförde ett tack 
till föreningen för gåvorna och vände sig 
därvid särskilt till föreningens donator, 
med.dr Axel Hirsch, föreningens ordförande

landshövdingen Sehlstedt och föreningens 
hedersledamot landshövding Bo Hammar
skjöld för deras insatser för samlingarnas 
berikande.

Föreningen östasiatiska Museets Vänner
Föreningens styrelse har under året bestått 
av: professor Jan Hellner, ordförande, do
cent Bo Gyllensvärd, sekreterare, doktor 
Nat. Wessén, skattmästare, samt utrikesrådet 
Erik von Sydow, brandchefen Holger 
Rosencrantz och intendent Jan Wirgin.

Årsmöte hölls den 7 mars i Nationalmusei 
hörsal med föredrag av Anagarika Sugata 
om Nepal. Vid invigningen av det nya 
museet på Skeppsholmen ordnades en för
handsvisning för Vänföreningens medlem
mar på kvällen den 15 maj i närvaro av Hans 
Majestät Konungen och östasiatiska Muse
ets nämnd. Under den »Kinavecka» med 
specialutställningar, symposier och föreläs
ningar, som åtföljde invigningen, hade 
föreningens medlemmar tillfällen att deltaga 
och härvid sammanträffa med alla gästande 
utländska samlare och kännare.

Under hösten ordnades specialvisningar 
av museet, varvid måleri och keramik de
monstrerades den 23 oktober och 13 novem
ber, medan den 4 december bronser och 
skulptur behandlades.

Föreningen har under året överlämnat ett 
större antal gåvor, som närmare redovisats 
bland museets nyförvärv. Föreningens med
lemsantal var den 31 december 1963 214.
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D O N A T O R E R  T I L L  K O N S T S A M L I N G A R N A  1963

H.M. Konungen

André, Harald, operachef 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse 
Asplund, Karl, fil.dr 
Austin, Astrid Anna, Mrs

Bérard, Honoré Marius, konstnär 
Béve, C. G., legationsråd 
Bibliothéque Nationale, Paris 
Blomberg, Erik, fil.dr 
Boldt Johaneson, Clover, Mrs 
Bose, Vivian, Mrs 
Byström, Erik, konstnär

Fru Edit Croners dödsbo

de Maré, Rolf, museidirektör

Dubosc, Jean Pierre, M.

Ekman-Veilerz, Boel, fru 
Enblom, Ragnar, museivakt 
Ettler, Magda, fru

Falkman, Karin, fru 
Veckotidningen Folket i Bild

Gerhard, Karl, teaterdirektör 
Föreningen för Grafisk konst 
Grafiska Sällskapet 
Föreningen Graphica 
Gripsholmsföreningen av år 1937

Hellner, Agnes, fru 
Hirsch, Axel, med. dr 
Hjort, Astrid, fröken 
Holmens Bruks &  Fabriks A B 
Häger, Bengt, museiintendent 
Högbom, Gulli, fru

Iverus, Lennart, konstnär

Johansson, Elin, fröken

Kempe, Carl, fil. och tekn.dr 
Kina-kommittén 
Kling, Herman, statsråd 
Knöppel, Arvid, konstnär 
Kylberg, Ruth, fru

Lamm, Asta, fru 
Leander, Inez, fru 
Leppich, Editha, Frau 
Ester Lindahls stipendiefond 
Lindberg, Ragnar, direktör 
Lindgren, Gideon, dr 
Löfdahl, A ., herr

Masreliez, Ingrid och Curt 
Mayuyama, Yunkichi, Mr 
Misugi, T., Mr 
Moderna Museets Filmstudio 
Föreningen Moderna Museets Vänner 
Morales, Juan, direktör

Nathhorst, Carl-Bertel, direktör 
Föreningen Nationalmusei Vänner 
Nessim, Nils, direktör 
Nilsson, Åke, herr 
Nobel, Marguerite, fru 
Nordenfalk, Carl, överintendent 
Nordström, Erik, postdirektör

Odelberg, Axel Sam. Wilh., civilingenjör 
och fru 

Olsén, Julius, fabrikör

Staatliche Porzellan Manufaktur, Berlin 
Pålson-Wettergren, Gertrud, fru

Greve Reinhold von Rosens arvingar 
Rosencrantz, Holger, brandchef 
Runnqvist, Harry, fil.lic

Anders Sandrews stiftelse 
Försäkrings A B  Skandia 
Skovgaard, Johan Thomas, konstnär 
Stangenberg, Gertrud, fru 
Stockholms stads hantverksförening 
Strandman, C. A . direktör 
Strömbom, Sixten, professor 
Städernas Försäkrings A B  
Fru Tyra Sundströms dödsbo 
Svensson, Enock, kassör 
Sveriges Lantbruksförbund

Tamm, Eva, amiralinna 
Tegnér, Torsten, redaktör 
Tirén, Sven, direktör 
Tiselius, Ellen, landshövdingska 
Traugott, Ludvig, civilingenjör

Donatorerna till Unga Tecknare-stipendiet

von Wachenfelt, Miles, lantbruks råd 
Wallenberg, Berit, fil.lic.
Wallenberg, Nita, fru 
Wenner-Gren, Marguerite, fru 
Wessén, N. D. T., doktor 
Wiberg, Åke, överintendent 
Wieslander, Wayland, herr 
von Witte, Eva, fröken 
Wolff, Erik, professor och fru 
A B. Volvo

F. Zettervalls dödsbo

Föreningen Östasiatiska Museets Vänner

85



Bilaga i

Åke Wiberg

in memorian

En smärtsam förlust fick det nyöppnade Östasiatiska Museet vidkännas, då 
Överintendenten Åke Wiberg, ordföranden i Museets nämnd, den 2 5 novem
ber avled. Åke Wiberg förordnades av Kungl. Maj:tattfr. o. m. den 1 juli 1959 
bekläda posten som ordförande i det nyinstiftade museets nämnd. Museet var då 
endast en institution på papperet med sina samlingar uppdelade på Vitterhets
akademiens lokaler och Nationalmuseum, dock till stor del magasinerade. Det 
gällde sålunda att fullfölja statsmakternas beslut att bygga om det s. k. Tyg
huset på Skeppsholmen till ett funktionsdugligt museum. Med stor energi och 
levande intresse kastade sig Wiberg in i arbetet att samordna de myndigheter 
och enskilda personer, som skulle utföra det praktiska arbetet och han lyckades 
snabbt få fram en effektiv insats från alla håll. Med sin stora erfarenhet från 
affärsvärlden men också från tidigare hedersuppdrag inom konst- och kultur
arbeten visade han sig vara den rätte mannen för en dylik uppgift. Då det av 
staten tilldelade anslaget för ombyggnad och inredning av museet visade sig 
endast förslå till ombyggnaden, lyckades han till Nämnden få donationsmedel 
från stiftelser och enskilda till inredning och bidrog själv med betydande be
lopp. Trots en tilltagande ohälsa under det sista året följde Åke Wiberg själv 
arbetets gång i detalj och nedlade bl. a. ett utomordentligt intresse på att ge 
invigningen en värdig och festlig utformning. Med största generositet täckte 
han ur egen kassa alla de extra utlägg, som voro förknippade med inbjudan 
av ett 60-tal utländska gäster, föreläsningar och symposier samt bankett i 
Spegelsalen på Grand Hotell under de fem dagar invigningshögtidligheterna 
varade. Han gav bl. a. prof. Stig Blomberg i uppdrag att skulptera en plakett, 
som vid samma tillfälle av museets nämnd utdelades till personer, vilka gjort 
museet särskilt stora tjänster. Mycket tack vare Wibergs organisationstalang 
och aldrig svikande intresse blev Östasiatiska Museet en stor succé, när det 
öppnades för allmänheten. Bo Gyllensvärd
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Bilaga 2

On a newly-acquired drawing by Tintoretto

Tintoretto’s extant drawings fall into two main categories, the principal one 
comprising the model studies which often can be directly linked with some 
of his most famous compositions, while the smaller group consists of studies 
after sculptural works, most of them identifiable1.

The earliest of the drawings related to his paintings dates from 1562, i.e. 
relatively late in his productive life. He was then 44 years old and had been 
working as an independent artist since 1539.

Generally speaking it is very difficult to find grounds upon which to date 
the sculpture drawings2. One exception, however, is the studies of Michel- 
angelo’s Medici tomb, if we accept RidolfFs claim that Tintoretto worked from 
Daniele da Volterra’s reproductions3. VasarFs assertion that these are from 
1557 would then exclude the possibility of Tintoretto’s drawings after 
Michelangelo having been made earlier.

Boschini States too that in Tintoretto’s workshop there was ,,tuti quei bei 
gropi, che in Fiorenza Fece queFecelente Zan Bologna” 4. It has not been possi- 
ble to identify any drawings which could be connected with the work of 
Giam Bologna however.

Although there are no known Tintoretto drawings after various of the 
sculptures which, according to the records, he had access to in casts, there 
are on the other hand only two sculptures reproduced in his drawings 
which defy identification or attribution. One of these is an Atlas in a very 
complicated posture and the other an athletic, standing, male figure. Tintoretto 
reverted time and time again to the former, while the latter appears in two 
drawings, both published by von Hadeln as originals and described by Tietze 
as workshop oeuvres5.

Besides the sculptures which, according to Ridolfi and Boschini, were at 
Tintoretto’s disposal6 it is possible that he used modelli more or less commis- 
sioned by him from Nicolö Roccatagliata, who was active in Venice in the 
15 8o’s. This latter information is derived from Raffaele SopranFs biography of 
Roccatagliata, in Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti Genovese, which was first 
published, however, in 1676. Soprani writes: ,,Questo egregio pittore (Tinto
retto) stimolo tanto, e si Febbe caro, che di lui solea prevalersi qualunque volta 
uopo avea di modelli, onde ritarne poscia in pittura le figure; e questo poi con- 
servava come cose preziose, nel suo studio, e in memoria del genovese mo- 
dellatore” 7.

SopranFs work is by no means an irrefutable source since it was written 100 
years after the creation of the sculptures and 40 years after Roccatagliata’s 
death. Nevertheless his facts are quite probably true. Roccatagliata was one of 
the few sculptors working on small scale figures during the last decades of
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i Atlas in three versions. Nationalmuseum 150/1963 recto

2 Atlas in three versions. Nationalmuseum 150/1963 verso



Tintoretto’s life and his types are reminiscent of Giovanni da Bologna, even 
though stylistically he is greatly influenced by Tintoretto’s composition. It 
would not be surprising if Tintoretto, who according to Borghini continued 
in his latter years to draw from sculptures, ordered miniature figures from 
Roccatagliata.

Some idea of what a group of such figures would look like is to be had from a 
drawing in the Uffizi published by von Hadeln8. Here the group is surmounted 
by an Atlas in a characteristic position with his left arm over his head and his 
right hand on his hip. The legs are somewhat straddled with the right foot 
pointing forwards and the left one turned sideways in support. The back is 
bent as if carrying a tremendous burden. The other three or four figures are so 
fragmentarily depicted that it is impossible to distinguish their actual attitudes. 
None of the latter would seem to appear in any other drawing9.

The Atlas, on the other hand, appears in at least twelve drawings10. One of 
these twelve sheets was acquired by the Nationalmuseum in 1963 with funds 
provided by an anonymous donor (Fig. 1 — 2). The wealth of variation here — 
the figure is depicted three times on either side of the sheet — makes it one of 
the most interesting of the group. The closest parallels are Tietze nos. 1818 
(Florence), 1746 (Rome, Fig. 3—4) and 1665 (Rotterdam, missing), all of 
which contain several variants. There is a certain, justifiable, doubt as to the 
authenticity of the Florence drawing11.

At times it is difficult to realize that it is one and the same figure that is depict
ed. The posture is extremely involved and it also seems as if Tintoretto, though 
seeking uncharacteristic angles of vision and applying a dramatic form of 
lighting with very intimate light sources, has endeavoured almost to assault 
his subject. Sometimes it even seems that the figure was not made in bronze 
but in pliable wax, making possible minor aiterations in its shape. A detailed 
examination, meanwhile, shows that such speculation is groundless. But the 
fact remains that the figure lacks a base, the feet do not seem intended for the 
same ground level and the figure as a whole can hardly have been intended as an 
independent work of art, but was rather a study object for the revered Tinto
retto.

Unlike other sculptures which figure in the drawings of Tintoretto this one 
can be connected with his painting. The figure thus recurs on a sheet in the 
Museum Boymans van Beuningen (I:8o; Tietze 1659; Fig- 9) with only a 
slight modification to the left arm. This in its turn constitutes the starting 
point for the central figure in one of the battle scenes in the Sala del Gran 
Consiglio, Palazzo Ducale, Venice, i.e. Victory at Lago di Garda. The painting 
is mentioned by R. Borghini12 and probably originated during the early 15 8o’s. 
Even though this painting is regarded mainly as the work of the bottega there is 
no reason to doubt that the composition is Tintoretto’s13.

An appraisal of the stylistic development in Tintoretto’s graphic art, as 
pointed out abo ve, involves considerable difficulties. An appraisal simply of 
the sculpture drawings nevertheless reveals certain obvious tendencies. Several
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3 Atlas in three versions. Farnesina, Rome. Tietze 1746 recto

4 Atlas in three versions. Farnesina, Rome. Tietze 1746 verso



of the drawings from Medici tomb, the Vitellius bust, etc., are pervaded by a 
calm delineation, with relatively continous contours and a dominance of convex 
arcs in the back contours and muscles. These details are extremely character- 
istic of Tintoretto and became a hallmark of his shool.

This approach would seem to have been followed in the depiction of the 
figure5s back in the Nationalmuseum drawing. Tintoretto uses principles here 
which he undoubtedly adopted at a very early stage and never abandoned. 
But a study of the trunk, and in particular the legs, reveals a technique of 
nervous accentuation, interrupted lines and sudden reinforcement of the con
tours which, through their darkness, create an effect of plasticity, roundness 
and dramatic lighting. This is an expression of colouristic vision, a purely 
mannerist aspect which presages future development and which can to some 
extent be traced in Tintoretto5s later painting.

This method is not to be found in Tintoretto’s earlier drawings; it seems to 
have first emerged around 1580, (cf particularly Tietze 1626 and 1642) and 
even then does not appear in all fields of his work; most of the drawings from 
models demonstrate the continous undulating line, often corrected and repeat- 
ed throughout its entire length.

This would naturally suggest a later dating of the entire series of drawings 
with the Atlas motif; in the statement by Borghini quoted above we also have 
literary support for this assumption. Finally Soprani’s description of Rocca- 
tagliata’s role further bears out the idea. It is also tempting to associate the 
Atlas sculpture with Roccatagliata, since not only does it reveal a stylistic 
affinity with the few works by him that remain; it also accords with the picture 
which Soprani gives of Roccatagliata5s art. He emphasizes the latter5s extreme 
dependence upon Tintoretto, and his Atlas figure concours entirely with the 
principles embraced by the latter. In other words the sculpture was made in 
as close conformity as possible with Tintoretto5s ideal, as regards form and 
attitude. The figure could also conceivably not be the work of Giovanni da 
Bologna or one of his contemporaries.

It is probable then that this Atlas was by Roccatagliata and that the drawings 
are examples of Tintoretto5s later style as expressed in drawings after sculp
tures. This late dating conflicts with Pallucchini5s general thesis and also with 
Forlani5s more precise views. The study of Tintorett.o5s graphic art is still at a 
stage, meanwhile, where radical re-dating is permissable in an attempt to find 
a new starting-point beyond the one deriving from a few definitely datable 
works and certain criteria of style.

Per Bjurström



5 Atlas. Nationalmuseum, Budapest. 
Tietze 1569 recto

6 Atlas. Nationalmuseum, Budapest. 
Tietze 1569 verso

1 D. von Hadeln laid the basis for modern research into Tintoretto’s drawings when he pre
sented an exclusive selection of 70 drawings in Zeichnungen des Giacomo Tintoretto, Berlin 1922. 
In 1944 H. Tietze and E. Tietze-Conrat made a new presentation in The drawings of the Vene- 
tian painters, where 170 sheets are catalogued as originals. In certain cases in the sculpture 
drawings there was a divergence o f opinion on authenticity between Tietze and von Hadeln.

2 The antique statues which Tintoretto used existed in several variants and casts. The much- 
used Vitellius head was part o f a gift from Cardinal Domenico Grimani to the Venetian State 
in 15 23 (von Hadeln, op. cit., p. 24) In the matter of other antiques, according to Marco Boschi- 
ni, Tintoretto had access to — the Laocoon group, Torso di Belvedere, Venus Medici, Her
cules Farnese and the busts o f the emperors — copies and casts were so common that it is 
difficult to say just which ones Tintoretto used {La carta del navegar, Venice 1660, p. 140 f.; 
cf also idem, Le riche minere, Venice 1674, prefazione and von Hadeln, op. cit. p. 22).

3 C. Ridolfi, Le maraviglie delTarte, Venice 1648, 2, p. 14. It is not improbable that Tintoretto 
also had access to small-scale copies, made earlier by another artist. C f also Ridolfi, op. cit. 
2 p. 54. According to Tietze, op. cit. p. 270, he made a self-portrait holding a cast, the 
latter probably by Crepuscolo.

4 L a  carta del navegar, p. 140.

5 Von Hadeln, op. cit. p. 23. no. 1; Idem, Zwei Zeichnungen Tintorettos, Pantheon 4 (1929, 
p. 421). C f also R. Pallucchini, La Giovine%%a del Tintoretto, Milan 1950, p. 145. Tietze nos. 
1825 and 1854.

6 In previous special research on Tintoretto great caution has been exercised in the dating o f 
the sculpture drawings. Both Hadeln, op.cit. p. 28 and Tietze, op.cit. p. 270 c , are particularly 
critical of the idea that the drawings after sculptures are a more primitive and thus earlier 
stage in his work than the studies from living models. In 1950, however, Rodolfo Pallucchini 
op. cit.p. 145 f. puts forward a suggestion on Tintoretto’s drawing style prior to 1562 and here 
the sculpture drawings play a predominant role. Here he groups his material around three 
drawings which he connects with Apollo and Marsyas from 1545, Susanna and the Elders in the
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7 Nicolö Roccatagliata, Bacchus, 
Victoria and Albert Museum, London.

Louvre, which he dates (p. 130) to the period around 1550, and Vulcan and Venus in 
Munich, which he places (p. 132 f). at the beginning o f the 1550’s. Apart from the fact that 
the authenticity o f two o f these drawings is debatable, there is but little stylistic connection 
between these sheets and the sculpture drawings. In his paper, Tintoretto and the Medici 
Tombs, The A rt Bulletin 33, 1951 (p. 119  f.) D. R. Coffin questions the wisdom of dating 
the drawings grouped around the study for Michelangelo’s Medici tombs to the i54o’ s. 
He draws particular attention to the influence of Crepuscolo and the Aurora figures which 
is discernible in the damaged frescoes on the Casa Cussoni, given an earlier date by Ridolfi, 
and the general connection with the Marcus miracle from 1548.

Anna Forlani, Mostra di disegni di Jacopo Tintoretto e della sua scuola, Florence, 1956 (p. 3,4 f.) 
reveals a certain caution, accepts for the most part Ridolffs claim that Daniele da Volterra 
was creator of Tintoretto’s Michelangelo reductions, and dates the Uffizi Crepuscolo »un 
po posteriore ad altri esercizi ma mai oltre il 1560».

It is important to note, meanwhile, that a contemporary of Tintoretto’s, Rafaello Borghini, 
describes in 15 84 how Tintoretto even in this later years drew from sculptures and how he 
made use primarily o f the compositions o f Giovanni da Bologna (II riposo della pittura e 
della scultura, ed Florence, p. 456 ff., according to Hadeln op. cit. p. 21).
7 Ed. Genoa 1796, 2, p. 354 according to J . von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstatt der 
Renaissance, Jahrhuch d. Kunsthist. Samml. Wien 31 (1913 —14, p. 132). The studies for 
the sculptures must also be seen in relation to Tintoretto’s method o f building up a scene 
in which modelled figures were placed and suspended so that the composition could be 
worked out in detail. C f C. Ridolfi, Le maraviglie delTarte 0 vero le vite degTilltistri pittori veneti 
0 dello stato, Venice 1648, 2, pp 6 and 54. Cf. also Schlosser op.cit. p. m .

It is curious meanwhile that only one drawing exists which can be connected with this 
phase o f the work, i. e. the sketch for Vulcan and Venus (Munich; Tietze 156 1). Thus
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8 Atlas. Museum Boymans-van 9 Figure study used for the central figure
Beuningen, Rotterdam. Tietze 1671. in Victory at Lago di Garda, Tietze 1659.

Tintoretto not only had access to reduced versions in plaster or bronze o f known sculptural 
works, but also to small modelled figures which he made himself in wax or clay. These were 
most likely relatively schematic in form and could therefore hardly be studied in detail.

8 Op.cit. fig. 10.

9 It is, however, not entirely improbable that the male figure in the two sheets mentioned in 
note 5 (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam and Christ Church Library, Oxford) 
may have been part o f the group.

10 The National museum sheet measures 265 X 410 mm and is in black chalk on grey paper. 
Provenance nearest coll. Matthiesen. The sheet has been published by W. Hugelshofer in 
Pantheon 20, 1960, 6 (p. 339 f.) and in the catalogue OId Master Draivings, The Matthiesen 
Gallery 1963, May ioth—June 8th.

The other sheets are, according to Tietze, The draivings of the Venetian Painters, nos. 1569 
and 1570, both recto and verso (Nationalmuseum, Budapest; Fig. 5—6); 1647, *812 recto 
and verso, 1818 recto and verso (Uffizi, Florence); 1746 recto and verso, 1857 recto and 
verso, 1858 recto and verso (Farnesina, Rome); 1665 recto and verso, 1669 recto and verso, 
1671 (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam). O f these Tietze, and later Forlani as 
well, has questioned the authenticity o f nos. 18 12  and 1818, Tietze also 1857 and 1858. 1665 
has been missing since the last war.
Von Hadeln has put forward the hypothesis that Giovanni da Bologna can have created the 
Atlas in connection with the publishing o f Tietze 1669, Some drawings by Tintoretto, 
Burlington Magasfne 44, 1924 (p. 278).

11 In parts the lines are somewhat languidly undulatory and fail to give a convincing illusion 
o f plasticity. Since the reverse side is practically a repeat o f the front side it seems probable 
that both are copies o f a lost original drawing.

12 II  riposo.

13 Cf H. Tietze, Tintoretto, the paintings and draivings, London 1948 (p. 365 and fig. 238).
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Carl K ylberg: Gula fä lt, oljem ålning
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förverkliga planerna på konstinköp. Ni sparar 
till halva summan och får utan säkerhet låna 

resten av banken. Välkommen in 
för närmare upplysningar!
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Gustaf Adolfs torg 16, Stockholm 
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När det gäller
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S J Ö FÖ R S Ä K R IN G S A K T IE B O L A G E T

HANSA- MÄLAREN
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Tryckmedny stil

AB EGNELLSKA
T U LEG A T A N  15 • S T O C K H O L M  VA • TEL.

B O K T R Y C K E R IET
24 28 10
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Grängesberg
Stråssa
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Oxelösund
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På alla hav
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GRÄNGESBERGSBOLAGET
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