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Helmer Osslund: Vithårig lapp, Kvikkjokk, 79//.



TILL KONUNGEN

Förra hälften av året var inte utan sina orosmoment för Nationalmuseet.
När vårens stora utställning i den gamla byggnaden, »Fielmer Osslund», 

skulle öppnas, avstängdes samtliga SACO-anställda museitjänstemän för en 
tid från sitt arbete genom lockout. I samband med uppsättandet vid Skepps- 
holmsbrons södra fäste av Jean Tinguelys och Niki de Saint Phalles livfulla 
skulpturgrupp »Paradiset» uppstod en debatt om dess placering, en debatt, 
som på vissa håll övergick till en starkt negativ kritik av konstverken själva. 
Kritiken och polemiken blev allt häftigare och hade otvivelaktigt del i den 
åverkan, kastande av färg på skulpturerna, som en grupp okända företog sig. 
Det är sant att likgiltighet för konsten är nedslående, men den sortens intresse 
är inte vad museerna eftersträvar. Kanske inte ens de, som med sitt hetsande 
väckt förstörelselustan. Ungefär samtidigt mottog museiledningen en prome
moria från Riksdagens revisorers kansli, som riktade kritik mot vissa utställ
ningar och evenemang på Moderna museet för att ha varit ensidigt politiska. 
Promemorian bemöttes av museet och rönte praktiskt taget inget instämmande 
från de instanser, som i övrigt fick den på remiss. Utan större ändringar fram
lades promemorian såsom revisorernas skrivelse för regeringen. Den har hit
tills icke föranlett någon åtgärd.

Med utställningen »H elm er Osslund» slog det äldre museet in på en väg, 
som blivit den enda framkomliga med de våldsamt stegrade värdena på den 
stora utländska konsten, att nämligen i första hand visa den svenska och i 
andra hand den nordiska konsten. Helmer Osslund-utställningen gav en täm
ligen fyllig presentation av konstnärens verk, även av den keramik han 
gjorde vid Gustavsberg och Höganäs samt de sista årens »syntetiserande» 
gouacher av tidigare utförda målningar. Kritiken visade sitt intresse och 
publiken upptäckte att Sverige hade en stor målare till.

Höstens stora utställning i samma byggnad var »Finskt 1900». Tack vare 
stor frikostighet från Finlands sida och energisk medverkan av våra kolleger
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N iki de Saint Phalle och Jean Tinguely: Skulpturer ingående i gruppen Para
diset. Gåva av konstnärerna.

i Helsingfors blev det en tungt vägande utställning av finsk jugend: bildkonst 
och konsthantverk samt arkitektur i stora fotografier. Med denna utställning, 
som gav en övertygande bild av Finlands politiska och konstnärliga upp
vaknande vid det senaste sekelskiftet, har Nationalmuseet visat representativa 
utställningar av konst från de nordiska grannländerna Danmark, Norge och 
Finland i nu nämnd ordning. Avdelningen för teckning och grafik tog ett 
originellt initiativ genom utställningen »Grafik, vad är det?», med en tid- 
ningsliknande katalog. Tyvärr missade utställningen något sitt syfte, då sko
lorna uteblev på grund av den tidigare nämnda lockouten. I början av hösten 
gjorde samma avdelning i anledning av 500-årsjubileet av Diirers födelse en 
mställning, som innehöll flera lyckade pedagogiska grepp med hjälp av ljus
bilder och fotoförstoringar.

Moderna museet hade under sommaren utställningen »1871 — 1981. Utopier 
och visioner», som tog sin utgångspunkt i Pariskommunen av 1871, men som 
också sköt ut över vår egen tid och in i framtiden. Utställningen hade ett rikt 
musikaliskt inslag och innehöll en »dom» av Buckminster Fuller för utställ
ningens sista del. Genom telex kunde besökarna få kontakt med Bombay,
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Magdalena Aba- 
kanowicz: Textil 
skulptur, »Aba
kan, orange».

New York och Tokyo för att ställa frågor om året 1981. Frågorna och svaren 
finns sålunda bevarade och ger ytterligare ett innehåll åt den innehållsrika 
utställningen.

Moderna museets stora förvärv för året är det tid igare om talade, ofredade 
»Paradiset», skänkt av konstnärerna, som ursprungligen gjorde det för världs
utställningen i Montreal. De svällande, i starka färger målade formerna i Niki 
de Saint Phalles plastskulpturer bildar en verksam kontrast till Jean Tinguelys 
i ständig rörelse varande, »magra» järnskulpturer, som tycks angripa de förra, 
östasiatiska museet har fått mottaga ytterligare gåvor i form av föremål från 
Kinas bronsålder från en av museets stora donatorer, doktor Natanael Wes- 
sén. Museet på Blasieholmen har slutligen med sin avdelning för äldre måleri 
och skulptur kunnat införliva ett 1200-talspsalterium av mycket hög klass. 
Medeltidsavdelningen, som grundades av Carl Nordenfalk, har därmed fått
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Arne Jones: Landshövding 
Jarl Hjalmar son. Terra
kotta 1971. Gåva av 
Gripsholms föreningen.

ännu ett värdefullt tillskott. Förvärvet bekostades delvis av givare som önskar 
vara okänd genom Föreningen Nationalmusei Vänner. Därmed ger sig till
fället osökt att även i år med tacksamhet påminna om de fyra vänföreningar
nas insatser.

Tre nya hedersporträtt har som gåvor av Gripsholmsföreningen överläm
nats till Statens porträttsamlingar, Gripsholm: Arne Jones skulptur av lands
hövding Jarl Hjalmarson samt två målningar av Lasse Johnson, föreställande 
statsrådet Gunnar Sträng och f. statsrådet Per Edvin Sköld. Den moderna 
samlingen i Gripsholms folkhögskola blir en allt fullständigare spegelbild av 
det nutida svenska samhällets ledande kvinnor och män. Men fullständig
heten skapar utrymmesproblem och åstadkommer allt större svårigheter att 
på ett tillfredsställande sätt visa porträtten.

Konstnärinnan Magda Ettler skall tacksamt ihågkommas för sin storslagna 
testamentsgåva till museet, över 100 000 kronor, som under namn av »Magda 
och Max Ettlers fond» enligt vissa bestämmelser skall användas till inköp av 
konst från tiden före år 1900.

Den 1 juli började Fotografiska museet sin verksamhet som fristående enhet
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inom Moderna museets ram, medan museets filial fick egna utrymmen i mari
nens gamla matsal i kasern 3. Även östasiatiska museet har växt ut, men 
inom redan anvisade lokaler, i det att en särskild sal för kinesisk keramik 
ordnats med ekonomiskt stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Docent Patrik Reuterswärd har utsetts till chef för slottssamlingarna efter 
förste intendenten Boo von Malmborg, som i och med årsskiftet 1971—72 
avgick med pension. Boo von Malmborg har i nästan ett kvarts sekel svarat 
för konstsamlingarna i de geografiskt spridda, kungliga lustslotten, från 
Rosersberg i norr till Tullgarn i söder, från Ulriksdal i öst till Harpsund i 
väst, ty även detta nya »slott» har vad konst och konsthantverk beträffar 
legat under hans domvärjo. Endast en rundresa till dessa slott lär oss vad 
Boo von Malmborg uträttat. Historisk kunskap, känsla och pietet har väglett 
honom i hans arbete, inte enbart när det gällt det stora Gripsholm utan också 
när det handlat 0111 de andra, mindre uppmärksammade slotten. Boo von 
Malmborg lämnar ett väl skött fögderi till sin efterträdare.

Bengt Dahlbäck
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UR KO NSTLIVET I SVERIGE 1971. Några notiser

Statlig och kommunal monumentalutsmyckning

Statens konstråd har för budgetåret 1971/72 erhållit ett förslagsanslag på 
2,5 milj kronor till »förvärv av konst för statens byggnader mm». Dessutom 
har rådet fått bemyndigande att beställa konst för samma summa. Bland 
under året beställda eller färdigställda verk märks takträdgårdar för kontors
komplexet i kvarteret Garnisonen i Stockholm, att utföras av Sivert Lind
blom, Hans Wiberg, Hanns Karlewski och Heinz Miillner. I husets cafeteria 
utföres även en vägg av Gösta Wallmark. Ett verk omfattande både textil 
och måleri för Linköpings högskolas aula beställdes av konstnärerna Per och 
Tesse Andersson. För I 13 i Falun beställdes en skulptural vägg av Rune Säll 
och för I 17 i Uddevalla en mur av skulptörerna Ida Isaksson och Gösta 
Sillen. Vid universitetet i Frescati uppsattes en skulptur av Olle Baertling, 
medan svenska ambassaden i Peking fick en glasskulptur av Edvin öhrström. 
För nya riksdagshuset utförde Endre Nemes en monumentalsvit målningar, 
medan Staffan Hallström försåg den nya förvaltningsbyggnaden i kvarteret 
Loen med en väggmålning på duk. Slutligen gjorde Pye Engström en skulp
turutsmyckning i en skola för blinda i Örebro. Statens konstråd har utöver 
detta köpt cirka 1 500 stafflikonstverk under 1971.

För Stockholms stad har ett anslag om 500 000 kronor stått till park- och 
idrottsnämndens förfogande för utsmyckning av allmänna platser. Under året 
har 22 skulpturverk permanent placerats. Som exempel kan nämnas: »Var
andras spegel» av Börje Lindberg i Bagarmossens centrum, »Kretsvalv» av 
Christian Berg i Kungsträdgården, »Brons nr 426» av Owe Pellsjö på Norr
mälarstrand, »Om varandra» av Björn E. Evensen vid Tegelbacken (prov- 
uppställd), »Laura» av Ebba Hedquist på Norrmalmstorg m fl. Liksom tidi
gare år har parkförvaltningen i samarbete med konstnämnden anordnat 
skulpturutställningar på ett tiotal platser i staden. 16 konstnärer har där ut
ställt ett 25-tal verk. Beträffande utsmyckning av byggnader för miljö- och 
fritidsroteln har under året bl a Olle Adrins skulptur »Landskap för nakna 
kroppar» uppsatts vid Eriksdalsbadet. Inköp har även skett genom Konst
näm nderna v id  andra rotlar.

Riksutställningar, konstdebatten m m

Riksutställningars konstutställningsverksamhet har under året varit främst 
av fyra slag: För den vuxna publiken konstutställningar t ex »Tidsbilder» 
med verk av Lars Gösta Lundberg och Ulf Wahlberg. »Från tanke till form» 
kring Siri Derkerts tunnelbaneristningar vid östermalmstorg och »Fyra år-
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tionden Lennart Rodhe» m. fl. Vidare konstutställningar för skolbruk, t. ex. 
åtta olika kollektioner originalverk från Moderna museet, »Vad är grafik» 
om grafiska tekniker och »Konsten att dressera männikor» samt så kallade 
OBS-utställningar avsedda att uppöva elevernas iakttagelseförmåga. För 
skolor har också konstpedagogiska temautställningar gjorts t. ex. »Vad hän
der i bilden?», »Landskapsmålen» m fl.

En ny distributionsform för utställningar prövades genom att låta två 
folkparker ta emot fem av de ordinarie utställningarna.

Konstdebatten under året har präglats av ungefär samma problemställ
ningar som de närmast föregående åren. Man har diskuterat konstens roll i 
samhället, svårigheten att nå ut till en större publik och de knappa ekono
miska villkoren för konstnärerna. Ett uttryck för ett utbrett missnöje med 
rådande förhållanden var KRO:s stora demonstration utanför nya riksdags
huset i november, som samlade cirka i 500 konstnärer och kulturarbetare. 
Bland kraven märktes slopande av momsen vid förstagångsförsäljning av 
konst samt inrättandet av kommunala konstgallerier.

Resonemangen kring konstens roll i samhället som i år i likhet med närmast 
föregående präglat debatten var mindre märkbara i det som visades på galle
rier och utställningar. Den nyrealistiska tendensen stod sig i stort sett och en 
återgång från de stora problemkomplexen till en mera personlig och privat 
sfär var märkbar. Dock var mycket ännu präglat av t ex den pågående 
miljöförstöringen och Vietnamkriget.

Till det mera uppmärksammade under året hörde riksdagsrevisorernas 
kritik av Moderna museets, Riksutställningars och NUNSKU:s utställnings- 
verksamhet, som ansågs för politiserad.

Under året avgavs remissvar på KUS-utredningens betänkande. De flesta 
svaren var starkt negativa till förslagen, som ansågs i alltför hög grad anpassa 
konstnärsutbildningen till samhällets önskemål och genom den stora utbild
ningskapaciteten endast öka problemet med konstnärernas sysselsättning.

Ett förslag av Mus —65 gick ut på att landsantikvarierna skulle skiljas 
från länsmuseerna och i stället knytas till länsstyrelserna. Detta oroade 
många företrädare för kulturminnesvården.

Riksutställningar gick under året med på att under en försöksperiod på 
två år betala ersättning till de konstnärer vars verk utställdes. Detta för att 
åstadkomma en utjämning mellan konstnärer, författare och kompositörer 
för vilka senare ersättningsfrågan sedan länge är löst.

Under året öppnades »Informationscentrum för offentlig konst» avsett 
som kontaktorgan mellan konstnärer och beställare av offentlig konst. Arkivet 
innehåller diabilder och faktauppgifter om olika konstverk och är avsett att 
betjäna kommuner, olika nämnder och andra köpare av monumentalkonst. 
Informationscentrum får till en början sina lokaler i Riksutställningar.

Under året anslog staten 22 milj kronor för kulturella ändamål. Den kom
munala kulturroteln i Stockholm fick sitt anslag nedskuret från 1 milj till 
500 000 kronor och ytterligare prutningar förebådades.
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Grafiska sällskapet fick nya och större lokaler vid Rödbodtorget 2.
Konstrevy utkom med sitt sista nummer under året.
»Paradiset», en grupp monumentalskulpturer dels i plast av Niki de Saint- 

Phalle dels i metall av Jean Tinguely, invigdes på Skeppsholmen och väckte 
genast häftig debatt. TV 1 visade i december en serie om fem program i färg, 
kallad »Nationalmålare», som behandlade Zorn, Carl Larsson, Bruno Lilje
fors, prins Eugen och Ernst Josephson. Serien var en mycket stor publikfram
gång och kom för många som ett svar på ett gammalt krav på fler konstpro
gram i TV.

Utstallningar i Stockholm

På Historiska museet blev utställningen »Guldskatter från Karpaterna» en 
stor framgång. Andra utställningar som hade konstanknytning var »Skatter 
från Cypern», »Bulgariska bilder», som visade kyrklig konst från tidig me
deltid till 1800-talet och utställningen om Hallstatt-kulturen.

Nordiska museet visade en utställning av s k »Gåramålare», naiva exteriör
bilder av bondgårdar i Österlen. Naiv konst visades även på utställningen 
»Hemma i Alunda och ute i världen», som omfattade småskulpturer av gruv- 
förman Erik Åhlén och hans hustru Anna. Alla typer av »hemmakonst» 
visades slutligen under rubriken »Krusiduller».

Konstakademin visade under året separatutställningar av Eddie Figge, K. 
G. Bejemark och Leoo Verde. Vidare »Fantasi — verklighet» en samlingsut- 
ställning med 15 unga målare arrangerad av Sveriges allmänna konstförening. 
Föreningen ordnade även i samarbete med Nationalmuseum en utställning av 
akvareller från Elias Martin till våra dagar.

Prins Eugens Waldemarsudde hade under året ett flertal utställningar. 
Nytt var att låta nu levande konstnärer välja sin favoritkonstnär och sedan 
ställa ut tillsammans med denne. Sålunda valde skulptören K. G. Bejemark 
Döderhultarn, vars verk visades tillsammans med mästerliga fotoförstoringar 
av Sven Nilsson. Tage Hedqvist valde den norske nationalromantikern Ha
rald Sohlberg vilkens intressanta måleri väl var ganska okänt i Sverige. På 
Waldemarsudde visades också en utställning av svenska 1800-talsskisser kal
lad »Konstverkets födelse» som senare överflyttades till Thielska galleriet.

I Thielska galleriet visades Carl Larsson som blev Thielskas största pu
bliksuccé genom tiderna och en Albert Engström-utställning.

På Liljevalchs var den traditionella vårsalongen i år begränsad till teckning 
och skulptur. Vidare visades en utställning med skisser och förslag till ut
smyckning av Huddinge sjukhus som skall få konst för cirka 7 milj kronor 
och därmed indirekt blir en av de större konstnärliga satsningarna under se
nare år. Slutligen ställde Liljevalchs ut den italienske skulptören Berto Lar- 
dera, »Ting och Bruksting» samt under sommaren Moderna museets sam
lingar.
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Sveagalleriet firade tioårsjubileum med en utställning fotocollage kallad 
»Tusen och en nätter klippta och beskurna». Man provade även en ny ut
ställnings- och försäljningsform kallad »Konstens stormarknad» omfattande 
konst av alla kategorier till rimliga priser och där köparen fick ta med verket 
direkt.

»Stilleben — ståndpunkt till objekt» kallades en utställning omfattande 
femtio år av svenskt måleri, teckningar och skulptur från Hill till Håfström 
och Duke.

På Konstnärshuset visades bl a en minnesutställning över Erland Melanton 
medan Konstnärshusets grafikgrupp ställde ut »5 sekler Siri Derkert» samt 
grafik av Lennart Rodhe.

Konstvaruhuset, som drivs av Konstfrämjandet, hade en separatutställning 
av Nisse Zetterberg kallad »Mitt alternativ» och en pedagogisk utställning, 
»Skulptur — hur är den gjord?» visande verk i olika tekniker av sju svenska 
skulptörer.

De privata gallerierna fick vidkännas en försäljningsminskning genom den 
höjda omsättningsskatten och många fruktade för nedläggningar sedan det 
stod klart att ett slopande av skatten på konst inte var att vänta. Trots detta 
har någon avmattning av den mycket livliga utställningsverksamheten inte 
varit märkbar. Ur det rika utbudet kan här endast ett fåtal exempel nämnas. 
Ett galleri försvann under året nämligen Observatorium som avslutade sin 
verksamhet med en utställning av Anders Åbergs träskulpturer, bl a porträtt 
av hus i avfolkningsbygder. Ett annat öppnades — Löwenadler vid Karla- 
plan som startade med Victor Vasarely, Op-konstens fader.

Galleri Pierre visade grafik av Picasso inför konstnärens 90-årsdag. På 
Pierre och Gallerie Bleue visades samtidigt verk av Luigi Fontana. Alexander 
Calder utställde ett tiotal vävnader gjorda i Aubusson 1970—71 på Galleri 
Blanche. På Svensk-Franska hade Niki de Saint-Phalle en utställning av sina 
karakteristiska kvinnofigurer, »Nanas», under rubriken »Nana power». 
Bland svenska utställare kan nämnas Staffan Hallström på Prisma I och II, 
Torsten Renqvist som ställde ut skulptur på Prisma II samt Herta Hillfon 
som visade keramiska bilder på Burén. På Galleri Dr Glas ställde Erik Olson 
från Halmstadsgruppen ut. Peter Dahl visade en bildserie, »Kalles dröm», som 
var sista delen i den bildroman i vilken även serierna »Vårat rum», 1969 och 
»Drömmar i soffhörnet», 1970 ingår. Under rubriken »ömhet» ställde 33 
svenska konstnärer ut på Galleri Heland. En annan samlingsutställning var 
Gummesons »Skaparkraft genom transcendental meditation». »Tomrummets 
krav» kallade Agnes Widlund sina tre »vita» utställningar på Samlaren, 
Nybroplan och vid Borgen på Gärdet. Eventuellt kommer utställningen av 
skulptur och arkitektur vid Borgen att göras årligt återkommande. Ulla 
Zimmerman, som arbetar med fritidsverksamhet på fängelser, visade i sin 
utställning på Prisma II interiörer från fängelser och ungdomsgårdar. Konst 
som terapi har behandlats i flera utställningar, bland annat Librarías »Vi 
målar oss friska», som visade verk av patienter på psykiatriska sjukhus. Gal



leri Aestetica visade målningar av Gunnar Greiber under rubriken »Vad som 
kallas schizofren konst». Keramiska arbeten av nio utvecklingsstörda visades 
på De Unga, medan Stadsbiblioteket vid Medborgarplatsen visade verk av 
utvecklingsstörda barn, däribland av Ann-Kristin Olin som blivit interna
tionellt uppmärksammad och prisbelönats i London två år i rad.

Utställningar i landsorten

Konstmuseet i Göteborg visade bl a Albrecht Durer-utställningen från Natio
nalmuseum kompletterad med originalblad ur museets egna samlingar. Vidare 
Carl Larsson och en utställning av ryska ikoner samt en tvärmuseal utställ
ning med titeln »Klockan klämtar» som behandlade våra chanser att överleva 
på jorden.

Till ny utställningsintendent vid Konstmuseet utsågs Bo Särnstedt från 
Riksutställningar.

Malmö museum visade två belgare, Brau Dagrat och Walter Le Blanc, »En 
linje i dansk brukskonst under de sista 50 åren», »Fria broderier från 1700- 
talet», »Våra nationalmålare» (ur museets samlingar).

Lunds konsthall visade den största utställningen av Döderhultarn som 
gjorts och »Latinamerika i Skandinavien», en grupp latinamerikanska konst
närer verksamma i Paris.

Norrköpings museum hade »Fransk grafik från fyra sekler» ur museets 
samlingar, den amerikanskfödde japanske skulptören Shinkichi Tajiri och 
surrealistgruppen Ibis, bestående av både svenska och utländska konstnärer. 
Slutligen bör även nämnas en utställning av Göteborgsmålaren Gert Aspelin.

På länsmuseet i Jönköping anordnades den enligt uppgift största svenska 
utställningen av naiv konst genom tiderna, omfattande omkring 300 verk av 
70 konstnärer.

På Gävle museum gjordes en stor sommarutställning av folkkonst från 
Hälsingland. Under året visades dessutom verk av Carl Larsson, Bruno Lilje
fors, Zorn och Döderhultarn ur Nationalmuseums samlingar samt »400 ur 
400 år», också den från Nationalmuseum.

Eskilstuna konstmuseum producerade en utställning med titeln »Hotad 
idyll» som omfattade verk av fjorton nyrealister.

På Kalmar konstmuseum visades Sveriges bidrag till biennalen i Paris, 
Petter Pettersson och Ulf Wahlberg.

Sundsvalls museum stod 1971 tillsammans med Grafiska sällskapet som 
arrangör av Grafiktriennalen som för första gången förlagts utanför Stock
holm.

I Södertälje konsthall utställdes multipler d v s  en typ av multikonst utgå
ende från ett prototypföremål som kan varieras i olika form. I Uppsala ställ
de en grupp konstnärer ut 120 osignerade verk som hängdes på affischtavlor 
runt om i staden. Idén var att dels prova ett nytt utställningsforum dels pro
testera mot spekulationen i konstköp som till stor del bygger på signaturen.
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Bland privatgallerierna kan Kavaletten nämnas som bl a visade Enrico Bay 
och Henry Miller.

Västerbottens museum i Umeå ställde ut verk av Carl Hill från sjukdoms
perioden. Vidare hölls en utställning med titeln »Offentlig konst i Umeå — 
om Grön Eld, Norra Skenet och andra offentliga konstverk».

Linköpings museum visade »Östergötland i konsten» och järnskulptur av 
dansken Robert Jacobsen.

På Värmlands museum ställdes Arvid Knöppels teckningar och skulpturer 
av djur ut. »Fyra konstnärinnor» hette en glas- och textilutställning medan 
»Berika miljön» tog upp frågan om vilka förändringar som kan göras med 
färg och andra enkla hjälpmedel för att förbättra vår miljö.

Utställningar i utlandet

Nationalmuseums utställning av mästarteckningar ur Tessinsamlingen visades 
i Paris, Bryssel och Amsterdam. I London visades på Victoria and Albert mu
seum »The Ceramic Art of China», en utställning med föremål utlånade av 
kung Gustaf Adolf, östasiatiska museet, Kempes museum på Ekolsund samt 
fru Nora Lundgren.

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet (NUNSKU) 
inledde året med att i Paris visa utställningen »Alternative Suédoise». Utställ
ningen omfattade verk av Ola Billgren, Dick Bengtsson, Lars Englund, John-e 
Franzén, Lars Hillersberg, Einar Höste, Olle Kåks och Ulrik Samuelson. Ut
ställningen visades senare även på Louisiana-museet utanför Köpenhamn.

Under hösten arrangerade nämnden bl a det svenska bidraget till Ung- 
domsbiennalen i Paris. Ett av biennalens teman var »hyperrealismen» och un
der detta tema byggdes en interiör med teckningar och grafik av Petter Pet
tersson och målningar av Ulf Wahlberg.

I Budapest arrangerades den första biennalen för små skulpturer och nämn
den deltog med Asmund Arle, Walter Bengtsson, Barbro Bäckström, Liss 
Eriksson och Bror Marklund.

Svensk grafik har visats i bl a Indien, Japan, USA, Schweiz, Italien och 
Frankrike. Vid flera utställningar har nämnden samarbetat med Grafiska 
Sällskapet och Nationalmuseum.

N UNSKU har slutligen ombesörjt svenska konstnärers deltagande i inter
nationella konstutställningar samt även lämnat bidrag för detta ändamål.

Konstakademin m m

Till ny preses för Konstakademin, efter professor Paul Hedqvist som avsagt 
sig, utsågs professor Rune Jansson. Till vice preses, efter professor Stellan 
Mörner som avsagt sig, utsågs konstnär Felix Hatz.
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K. G. Bejemark utnämndes till ordinarie professor i skulptur vid Konst
akademin.

Prins Eugenmedaljen har 1971 tilldelats målaren Erik Olson, grafikern 
Torsten Billman och textilkonstnärinnan Edna Martin.

Roland Kempe tilldelades A. Th. Sandbergs akvarellstipendium om 12 000 
kronor. Ur Axel Hirsch fond utdelades tre stipendier om vardera 10 000 
kronor till Sverker Boström, Maria Hillfon och Urban Palm. Akademin ut
delade även statliga arbetsstipendier om sammanlagt 185 000 kronor. 30 000 
kronor gavs till Lars Abrahamsson, Bo Ahlsén, Staffan Alenius, Björn Axels
son och Birger Boman för utformning av en kurs i miljögestaltning för konst
närer. Lill-Marie Blomberg och Birgitta Löwendahl fick 10 000 kronor för 
studier av konstnärens medverkan inom psykiatrisk vård. Pye Engström fick 
15 000 kronor för arbete på projektet »Grupplek». Björn Lövin och Björn 
Sjöstedt fick 20 000 kronor vardera. Tommy Widing, Jaques Zadig, Per 
Erik Hagdahl m fl 15 000 kronor vardera. Tidningen Puss fick ett mindre 
bidrag av akademin vilket orsakade häftig debatt och även resulterade i frå
gor i riksdagen.

Svenskt konsthantverk iy y i

Årets enda möjlighet till något av en översikt över svensk konstindustri gav 
sommarutställningen »Ting och bruksting» på Liljevalchs konsthall.

Relativt många textilutställningar förekom däremot under året. Inte bara 
unika dyrbara vävnader utan också billigare tryckta ibland t o m masspro
ducerade textilier ställdes ut. I maj ordnade Form i Malmö en mönstermässa 
där 150 formgivare visade 600 skisser och provtryck. Trettio textilares väv
nader och tryck fanns på Galerie Doktor Glas i maj och juni. Göta Trägårdhs 
filmtryck på bomull presenterades på Sverigehuset i maj. Textilarna visade 
sin del av Konstnärernas kollektivverkstad under några dagar i november. 
Men också unika vävnader ställdes ut t ex av Elisabet Hasselberg-Olsson på 
Glaucus i mars och Ulla Schumacher-Percy, »Människolandskap» på Konst- 
närshuset under hösten. »Idag hemslöjd» hette en samlingsutställning från 
Svenska hemslöjdsföreningarnas Riksförbund som hölls under sommaren på 
Kronhuset i Göteborg.

Att notera inom det keramiska området var bl a Stig Lindbergs utställning 
av stengods i april—maj på NK. Britt-Ingrid Persson visade keramiska skulp
turer i Lund under hösten. Hertha Hillfon hade också separatutställning av 
keramiska skulpturer hos Galleri Buren i oktober—november. En större kera- 
misk mönstring var den utställning, »Nordisk keramik 71», som Jönköpings 
museum ordnade under november—december.

Hur den konstnärliga utformningen av en miljö kan göras visade en utställ
ning på Liljevalchs under hösten med förslag till lösningar för den stora sjuk
husanläggningen i Huddinge. Elevutställningarna både på Konstfackskolan i



Stockholm och Konstindustriskolan i Göteborg betonade inte enskilda föremål 
utan i stället lösningar för större komplex med sociala aspekter.

Svensk konstindustri i utlandet: En utställning av skandinavisk industri
design vandrade under året i Sydamerika, från svensk sida arrangerad av 
Svenska slöjdföreningen. Svenska institutet hade en turnerande utställning, 
»Textilt äventyr», med både unika vävnader och tryck som visades bl a i 
Frankrike, Ungern och Polen.

T or sten Gunnar sson
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AVDELNINGSBERÄTTELSER

Avdelningen för äldre måleri och skulptur

Våren och hösten har var sitt större publikdragande evenemang att anteckna.
Helmer Osslundutställningen kunde genom intensifierade ansträngningar 

göras nästan helt färdig, innan tjänstemännen drabbades av lock-outen, och 
följaktligen öppnas på fastställt datum. Utställningen blev mycket uppskattad 
och räknade 54 261 besökare. Den blev också speciellt värdefull därigenom 
att museet genom samarbete med en rad personer, som känt konstnären väl 
under hans livstid, kunde samla in och publicera viktiga fakta om honom, som 
annars kunde ha gått definitivt förlorade. I september följde »Finskt 1900» 
den sista delen i museets nordiska trilogi av utställningar, där tidigare Dan
mark och Norge visat konst från sina stora epoker. Finskt 1900-tal fick sin 
speciella karaktär genom samspelet mellan genuin folklig inspiration och en 
stor mottaglighet för internationella impulser.

Därjämte gjordes under hösten i samarbete med TV speciella hängningar 
och visningar av »nationalmålarna» Carl Larsson, Zorn, Liljefors och Prins 
Eugen, vilka senare, 27 januari 1972, uppföljdes med en särskild Ernst Joseph- 
son-utställning.

Museets utställning och TV:s konstnärsserie var planerade helt var för sig, 
men så snart de båda kontrahenterna fick kännedom om varandras planer 
skedde en viss samordning, som tycks ha varit till gemensam fördel, liksom 
till fördel för publiken. Man kan hoppas att det samarbete, som härmed på
börjats, skall kunna fortsätta och utvecklas.

Ett inslag i avdelningens verksamhet, som efterhand kommit att bli allt 
väsentligare, är den service, som lämnas vid veckomottagningarna, där infor
mation och råd lämnas till allmänheten rörande privatägda skulpturer och 
målningar av alla slag, både äldre och helt moderna. Även om formella ut
låtanden av lättförstådda skäl inte lämnas, är det otvivelaktigt, att konstverk, 
värda att väl bevaras, kommit under sakkunnig restauratorsvård och att råd- 
frågande ofta besparats bittra ekonomiska förluster, för att därmed endast 
tala om de mest påtagliga resultaten. Aktiviteten under det gångna året kan 
belysas med ett par siffror. 847 personer har förevisat 1178 bokförda konst
verk, vartill kommer många, som av olika skäl inte särskilt noterats. Den 
verksamhet, som här utövas, är en service, som avgiftsfritt kommer publiken 
tillgodo. En inte obetydlig nytta har den dock också med sig för museet i form 
av ackumulerad erfarenhet hos de tjänstemän, som bestrider mottagningen.
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Initialbilder ur den engelska psaltaren från 1200-talet (sid. 18).

Däremot förekommer det ytterst sällan, att museet tar initiativ för att för
värva något av de konstverk, som förevisas. Den tid undersökningen av det 
enskilda konstverket fordrar är givetvis högst varierande. Vissa frågor kan 
klaras på några sekunder, andra kan fordra upp till några dagars arbete. Det 
rör sig då om konstverk med både hög kvalitet och svårbestämbarhet. En 
förfrågan kan i vissa fall medföra ganska avancerad teknisk undersökning 
och korrespondens med specialister i utlandet. Emellertid är det på grund av 
den ökande strömmen av rådfrågande numera sällan möjligt att ge en så 
ingående service. Mottagningen börjar i någon mån erinra om sjukhusens 
poliklinikmottagningar.

Inköpen fördelar sig som alltid över rätt stora fält. Till samlingen av 
medeltida bokmåleri köptes med bistånd av givare, som önskat vara okänd, 
en engelsk gotisk psaltare från 1200-talets mitt, överflödande rikt dekorerad 
och med ett antal initialbilder av ypperlig kvalitet. En av dem har till och 
med kunnat bestämmas som ett egenhändigt verk av William de Brailes från 
Oxford. Han är känd för sina illustrationer av ett par av den engelska hög
gotikens utsöktaste manuskript. Det är okänt för vem boken ursprungligen 
gjordes, men på 1300-talet ägdes den av en föreståndare för det cistercien- 
siska nunneklostret Tarrant Keynston nära Blandford i Dorset.

Därjämte förvärvades en bönbok från 1400-talet med flera helsidesillustra
tioner. Speciellt intressant ur svensk synpunkt är, att den hör hemma inom 
den heliga Birgittas kultursfär. Den rymmer bl. a. utdrag ur hennes »Reve- 
lationes» och ett sällsynt officium till henne själv. Den företer så många in
tressanta drag i sin utformning, att den snart torde komma att bli föremål för 
en separat studie. Den stilistiska huvudtendensen i bild- och figurutform
ning ligger inom linjen Giotto — Fra Angelico, men den originella korsfästel
seframställningen med Frälsarens armar naglade vid två grova grenar av en 
trädstam svarar nära mot Nicola Pisanos relief på predikstolen i domen i 
Pisa. Framställningen av Maria, som stolt stående mottar den knäbö)ande 
ängelns budskap om det himmelska havandeskapet är högst ovanlig. Likaså 
är Döden som skelett i ett ökenartat berglandskap ett i Italien ganska främ-
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William de Br ailes m. fl.: Illuminerad psaltare, England, 1200-talets mitt. 
Inköpt med bidrag av givare som önskar vara okänd genom Föreningen 
Nätionalmusei Vänner.
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Helmer Osslund: Höstafton, Nordingrå, 1910.

mande motiv. Profilbilden av Kung David, som uppstår ur graven på den 
Yttersta dagen har en överraskande stark porträttkaraktär i nästan germansk- 
nederländsk anda. Här är en rad problem, som eggar till tolkning.

Till den pedagogiskt-komparativa samlingen förvärvades två indiska skulp
turer. Den ena är ett fragment av en framställning av Shivas gemål i hennes 
aktiva uppenbarelseform under namn av Durga, utförd i Rajasthan på 900- 
eller 1 000-talet. Hennes varma sensuella skönhet präglas av den utveckling 
den klassiska guptastilen efterhand genomgick. Något senare, från tidigt 
1 1  oo-tal, är en stenstaty av lyckoguden, den elefanthövdade Ganesha, utförd 
i Cholastilen, vilken starkt präglas av Sydindiens då dominerande material, 
bronsen.

Museet kan därmed ge en antydan om den sensuellt rika och plastiskt fan
tasifulla indiska konsten, som vid flera tillfällen i historien varit både motta
gande och givande i förhållande till Västerlandet.

Om man hastigt passerar förbi en sträng och fortfarande något gåtfull 
Vanitasbild från 1600-talet, finner man att tyngdpunkten i årets förvärv 
ligger inom svensk konst från 1800-talets senare del och början av vårt år
hundrade.

Av C. F. Hill börjar museet genom de senaste tio årens förvärv få en någor
lunda tillfredsställande kollektion. En unik målning skänktes detta år av
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Föreningen Nationalmusei Vänner, den s. k. »De sista människorna», två 
nakna figurer, som i förtvivlan håller varandra i händerna, står på ett block, 
som tycks vara gjort av smältande guld och stirrar ner i ett djupblått, hotfullt 
fradgande hav. Målningen, som enligt konstnärens syster skall ha sänts hem 
med Hills tillhörigheter från Paris efter hans vistelse på sinnessjukhus där, lik
nar med sitt intensiva bruk av pariserblått åtminstone till beskrivningen en se
rie bilder, som Hill stolt visade sina konstnärskolleger just vid tiden för sjuk
domens utbrott omkring årsskiftet 1877—78, en bildserie, som vännerna se
nare — i kanske kortsynt omtanke om sin väns konstnärsanseende — för
störde. Det har på starka grunder alltså antagits att »De sista människorna» 
är det enda räddade dokumentet från en psykiskt upprörd och kritisk period 
i denne betydande konstnärs liv. I vilket fall som helst äger den en hög grad 
av uttrycksfullhet och är den enda kända oljemålningen från sjukdomstiden, 
då Hill annars sysslade med färgkritor, tuch, blyerts, akvarell o. d.

Från 1900-talets första år härrör både Döderhultarens »Beväringsmönst- 
ring», en grupp med fem figurer, och hela tre betydande målningar av Helmer 
Osslund.

Mycket förbinder de båda konstnärerna; de var nästan jämnåriga, den 
förre född 1868, Helmer Osslund två år tidigare. Båda skildrar sin hembygds 
människor med en kärv ärlighet, som är oöverträffad i svensk konst, och 
speciellt Döderhultaren formade stundom porträtt i trä, man skulle kunna 
säga »i krigarens uppsåt att döda». Hans ironi och bitterhet kunde verkligen 
vara mördande, men hans respekt för verkligheten var också stor och styrdes 
av en utomordentlig iakttagelseförmåga. Han är den svenska skulpturens 
expressive realist eller realistiske expressionist. Man kan leka med orden som 
man vill; i sina inspirerade arbetsperioder skar han ut levande kött och ande 
ur den svenska folkkroppen. Ofta upprepade han sina teman, men vissa 
exemplar av ofta återkommande motiv och grupper höjer sig över mängden. 
I många år har Konstmuseets i Göteborg »Beväringsmönstring» framstått 
som den oöverträffade skildringen av den situationen, och det omdömet står 
sig väl fortfarande, men Nationalmuseum har i sitt ny förvärvade exemplar 
fått en variant, som värdigt kan stå vid dess sida. Det nya exemplarets bä
rande egenskaper är dess primitiva uttrycksfullhet; man kan hos Döderhul
taren ofta ha anledning att förvånas över och beundra den hänsynslösa, 
originella skärningen, som på ett så förutsättningslöst sätt skapar form och 
uttryck, och den egenskapen är starkt påtaglig i Nationalmusei mönstrings- 
scen.

Helmer Osslunds »vithåriga» gamla lapp med ett par gulnade betar i det 
skrumpna gubbansiktet är inte mindre verklighetstrogen. Det är en lika sant 
realistisk bild som Döderhultarens figurer, ja, till och med mer objektivt iakt
tagande. Kanske rymmer den mänsklig sympati och förståelse för fjällfolket 
men ingen skymt av sentimentalitet eller socialt patos. Inför Osslunds män
niskoskildringar inges man uppfattningen att konstnären accepterade livets 
skiftningar, framgång och motgång, som naturfenomen, och att han därmed
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Axel Peterson, »Döder- 
hultaren»: Inskrivnings-
jörrättaren i gruppen Be- 
väringsmönstring.

också accepterade de skiftande medmänskliga rollerna och ödena utan pro
tester. Resultatet blev en serie redovisningar, så att säga uträknade på öret 
utan vare sig plus eller minus i känsloläget.

I landskapen, som utgör en så stor del av Osslunds samlade verk, låter han 
ofta diktaren i sig komma mer öppet till tals. I själva verket var det hans 
ideal att utveckla verklighetstemat till en vital bild med dekorativ verkan i 
färg och rytmik. Båda de nyförvärvade landskapen äger de egenskaperna, 
speciellt den stora »Hösten» från 1907, skänkt av Föreningen Nationalmusei 
Vänner. Från början ingick den i en årstidssvit i en hall i ett privat hem i 
Gävle. Bilden är en komposition med element från olika upplevda landskap 
med Torne träsk som det centrala motivet. Det finns mycket av jugendtidens 
ornaméntala form i linjer och färg, men som helhet är kompositionen håll- 
ningsfullt allvarsam.

Den andra höstbilden, från Nordingrå, tre år senare, är med rätta ett av 
Osslunds mest beundrade landskap. Också här ligger kvällsljuset blekt över 
en speglande vattenyta, men denna trängs liksom i verkligheten samman av 
raggigt skogklädda, mörkt gröna höjder, bakom vilka solen sänker sig i röd- 
inflammerade moln. Här finns skymningsromantik och även en stiliserad
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åtstramning som i konstnärsförbundets måleri, och Osslund kan väl också 
sägas vara den siste av konstnärsförbundarna. Men för ovanlighetens skull 
därvid inte, som så ofta händer, någon blek skugga. Hans personliga styrka 
och envishet återfödde snarast riktningen en sista gång. Otto Hesselbom, som 
gick till sina fäder två år efter att »Höstafton, Nordingrå» fullbordats, tog 
titeln »Vårt land» för sin mest kända målning, som bär årtalet 1902. Den 
målning, som Osslund fullbordade 1910 fick ett anspråkslösare namn och ett 
mindre format, men hela bilden utstrålar fulltonigt samma tema.

Det är länge sedan museet under samma år förvärvat så många betydande 
svenska arbeten. Utan att speciellt vara planerat blev inköpsåret 1971 ett 
svenskår.

B. W.

Avdelning för teckning och grafik

Årets betydelsefullaste inköp vad beträffar äldre teckningskonst utgöres av 
sex blad av den tyske renässanskonstnären Hans Sebald Beham (1500— 1550) 
som förvärvades ur en svensk privatsamling. Museets samling av äldre tyska 
teckningar är relativt liten till antalet men kvaliteten är hög och de sex bladen 
fogar på ett naturligt sätt in sig i materialet. Beham har tidigare inte varit re
presenterad i teekningssamlingen och förvärvet är betydelsefullt då det 
speglar Diirer-kretsens konst som varit speciellt illa företrädd i museets port
följer.

Vid sidan av detta förvärv är det alltfort den franska samlingen som sär
skilt varit föremål för accessioner. Till Sergels närmaste vänkrets i Rom hörde 
François-André Vincent (1746— 1815), i stort sett bortglömd i den franska 
konsthistorien. Som målare en renodlad klassicist var han i sina teckningar en 
originell karikatyrist och porträttör. Speciellt med tanke på relationen till 
Sergel är han ur museets synpunkt av intresse och det är också med ett par 
karikatyrporträtt vår samling nu berikats. De ligger relativt sent i Vincents 
produktion och visar ett arbetssätt som är mindre godmodigt burleskt än 
Sergels. De karakteriseras snarare av ett träffsäkert och något elakt synsätt 
som i vissa stycken förebådar Daumier.

Ett utomordentligt intressant inköp utgör också de nio blad av Anne-Louis 
Girodet-Trioson (1767— 1824) som museet lyckades förvärva på en obetydlig 
auktion i Paris genom förmedling av franska kolleger. De ingår i en svit 
illustrationer till Aeneiden utförda för den berömda officinen Didot men 
aldrig publicerade. De exemplifierar det fantasteri som mot slutet av 1700- 
talet också kännetecknar mycket av den konst som ägnas klassiska ämnen. 
Liksom Vincents blad berikar de vår uppfattning 0111 de internationella 
strömningarna under den epok som kan karakteriseras som den svenska 
konstens guldålder.

En beklaglig lucka just i den svenska 1700-talssamlingen har också kunnat 
fyllas under året genom en donation från Nationalmusei Vänner omfattande
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darnas tillbedjan. Lav. 
pennteckning.

ur en privatsamling där de bevarats under idealiska förhållanden och de har 
tydligen nästan aldrig varit utställda. Bladen har därigenom bevarat all den 
friskhet och koloristiska rikedom som man så sällan får uppleva när det gäller 
1700-talsakvareller som på grund av den subtila akvarellteknik som då be
gagnades är exceptionellt ljuskänsliga. Museet ägde tidigare blott en illa 
bevarad akvarell av konstnären, som i de nyförvärvade bladen kvalitets- 
mässigt knappast står sin lärare Elias Martin efter.

Ur samma privatsamling har museet också kunnat förvärva en rad blad av 
i första hand franska 1800-talskonstnärer, däribland akvareller och teckning
ar av Gabriel-Alexandre Decamps (1803— 1860), Henri Fantin-Latour (1836 
— 1904), Eugène Isabey (1803— 1886), Camille Pisarro (1830— 1903) och 
Théodore Rousseau (18 12— 1867).

Samlingen av modern svensk teckningskonst och grafik har berikats med 
tre större förvärv: dels ett tiotal teckningar av Siri Derkert (f 1888) som 
kompletterar den tidigare samlingen av konstnärinnans verk på ett sätt som 
skall ge en rättvisande bild av hennes konstnärliga utveckling; dels en gåva 
omfattande närmare trettio blad av Knut V. Pettersson (1906— 1969) som 
på samma sätt ger oss möjlighet att presentera denne konstnär i helfigur; 
sluligen också en gåva omfattande huvuddelen av Evert Lundquists (f 1904) 
grafiska produktion.

Den under tidigare år påbörjade uppbyggnaden av samlingen med anknyt
ning till den scendekorativa konsten har fullföljts med inköpet av Acke Ol- 
denburgs (f 1923) skissmaterial till uppsättningen av Brechts Tolvskillings-
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Jonas Carl Linnerhielm: Vid Strands gästgivar gård. Akvarell. Gåva av För
eningen Nätionalmusei Vänner.

22 akvareller och två laveringar av Jonas Carl Linnerhielm. De stammar alla 
opera, Dramaten 1969. Också samlingen av original till den konstnärligt illu
strerade barnboken har berikats med arbeten av Björn Berg, Mollie Faustman, 
Carl Kylberg, Stig Lindberg och Hilding Nyman.

Under året har inom avdelningen arrangerats 12 utställningar. Under våren 
knöts intresset framför allt till en av dessa, Grafik, vad är det?, som framför 
allt vände sig till skolungdom. Kontakt hade etablerats med skolorna redan 
på planeringsstadiet och den pamflettliknande katalogen gick också ut till en 
hel årsklass i Stockholms-skolorna. Avsikten med utställningen var att visa 
hur grafiken och andra tekniker att mångfaldiga bilder i alla tider vuxit fram 
ur ett behov av kommunikation och att bildernas religiösa eller politiska 
innehåll hela tiden skildrar aktuella strömningar i samtiden. Genom att lock
outen mot lärare och museimän inträffade just som utställningen öppnats 
förfelade den helt sin verkan.

Hösten dominerades av en Diirer-utställning med teckningar och grafik ur 
museets samlingar. Den kompletterades med en pedagogisk introduktion till 
Dürers konst med akvareller i diapositiv, förstoringar av teckningar och gra
fiska blad samt kortfattade, vägledande texter. Till julen arrangerades slut
ligen, likaledes i avdelningens båda utställningssalar, en utställning Bilder
boken som bestod dels av ett urval original till de konstnärligt fullödigaste
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illustrerade svenska barnböckerna, dels av en sammanställning kring temat 
hur djur och växter blir bärare av mänskliga egenskaper och hur denna före
ställning från att ha betraktats som en vetenskaplig realitet sjunker ned till 
att bli ett älskat motiv i barnlitteraturen.

Utställningen Hundra mästarteckningar ur C. G. Tessins samling flyttades 
från Paris och visades på Bibliothèque Royale Albert 1er i Bruxelles och 
Rijksmuseum i Amsterdam.

P.B.

Avdelningen för konsthantverk

Ärets utökning av samlingarna speglar den livliga aktivitet som äger rum 
inom svenskt konsthantverk, framför allt inom keramik och textil. Väsent
liga nyförvärv av nordiskt konsthantverk från de senaste decennierna har 
dessutom gjorts ur framlidne fil. dr Åke Stavenows efterlämnade samlingar.

Keramikavdelningens jugendkollektion har fått ett praktfullt tillskott ge
nom en polykromerad, gyllene golvvas från Gustavsberg som Gunnar G:son 
Wennerberg signerat 1897; den är en gåva av kulturrådet Gunnar W. Lund
berg, Paris. Från samma epok är en servis i flintgods med scenerier från det 
samtida Stockholm som Helmer Osslund komponerade för Gustavsberg; 
förvärv av delar ur denna servis gjordes i samband med museets stora utställ
ning över konstnären. Ett representativt exempel på den i Danmark verk
samme, svenske stengodspionjären Patrick Nordströms sena produktion är en 
stor skål med lock, signerad i Islev 1928. Samlingen av Hertha Hillfons 
skulpturer har ur den stavenowska samlingen kompletterats med en ansikts
mask utförd före debuten. På den stora nordiska keramikutställningen i Jön
köping inköptes bl a två skulpturer, en av brunt stengods av danskan Bente 
Hansen, en av vitt stengods av norska Yngvild Fagerheim, den senare en av 
sitt lands betydande keramiker i den yngsta generationen. Den isländska 
keramiken, i stort sett okänd i Sverige, är nu representerad i samlingarna 
med en stor skål av stengods utförd av Haukur Dor, Reykjavik.

Nytillskotten till glassamlingen domineras av föremål från det moderna 
svenska glasets första decennier. Ett utomordentligt exempel på Vicke Lind
strands Orreforsproduktion är »Pärlfiskarna», en äggformad, stor glasskulp
tur som Lindstrand signerade 1931 och som överlämnats som gåva av dr F. 
Lewis Bartlett, Philadelphia, som minne av envoyé Gustaf Weidel. De tidi
gaste sk graalglasen från Orrefors utförda omkring 1918 betingar numera 
allt högre priser på auktionerna. Ett intressant exempel är det nyförvärv av 
en vas i blått och violett som Edward Hald, Knut Bergqvist och Heinrich 
Wollman gemensamt signerade 1918. Ännu ett graalglas, utfört tio år senare 
och denna gång komponerat av Simon Gate, förvärvades ur de stavenowska 
samlingarna. Det har en fot av svart glas och är det tidigast kända exemplet 
på något som fem år senare skulle bli en modefluga på vanliga dricksglas.
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Bål ur servisen Svart Sve
rige med Tullgarns slott. 
Rörstrand omkr 1840.

Från samma samling kommer också en vas med vitt överfång, ett utsökt 
exempel på den fina glaskonst som Sven Erik Skawonius presterade på Kosta 
under 1930-talet. Bland exempel ur dagens produktion kan nämnas tekanna 
och koppar av eldfast glas, som Signe Persson-Melin komponerat för Boda- 
Nova.

Silversamlingen har fått två betydande tillskott från England. En teservis i 
delvis förgyllt silver på en solfjäderformad bricka utförd av Frederick 
Elkington i Birmingham 1878 är ett synnerligen representativt exempel i 
ädelmetall på den faiblesse för det japanska som bl a kommer till starka 
uttryck på världsutställningen i Paris samma år. En skål av silver kompone
rad av arkitekten C. R. Ashbee 1903 för det av honom grundade Guild of 
Handicraft är ett gott exempel på den förnyelse av hantverket i Morris’ anda 
som Ashbee var en av de främsta företrädarna för. Nämnas bör också en 
gräddkanna av Pehr Zethelius från 1797, utförd i den klara, enkla stil som så 
småningom blev en källa till inspiration för 1900-talets svenska silversmeder.

Möbelsamlingen har bl a kompletterats med Bruno Mathssons internatio
nella succé fåtöljen »Karin» och ett vitrinskåp av obehandlad ask av den 
unikt arbetande James Krenov.

Det främsta förvärvet till textilsamlingen är Magdalena Abakanowicz’ 
över tre meter höga skulptur av vävd sisal, »Abakan, orange». Därmed har 
museet berikat sina samlingar med ett betydande verk av denna polska konst
när, som i dag framstår som en av världens främsta inom sitt område. Inköpet 
gjordes i samband med föregående års utställning på museet, »Polen väver 
fritt». Bland övriga under året förvärvade textilier utgör de handtryckta 
kompositionerna av en rad av de yngsta textilkonstnärerna en inte obetydlig 
del.

På Liljevalchs sommarutställning inköptes ett betydande exempel på da
gens samekonst, en brudkrona skuren i renhorn av Essaias Poggatz.
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Fr v graalglas av Simon 
Gate och Knut Bergqvist, 
Orrefors 1928, vas av 
Sven Erik Skawonius, 
Kosta 1935, samt skäl av 
Edward Haldy Orrefors 
1941. Alla ur Å. Stawe- 
novs samling.

Ett på sitt sätt väsentligt bidrag till samlingarna är de 28 pärmar med tyg
prover, foton, pressklipp o d, som speglar verksamheten vid NK:s Textil
kammare 1946— 1970. Textilkammarens grundare och chef Astrid Sampe 
har med denna gåva underlättat den framtida forskningen inom ett viktigt 
avsnitt av modern svensk konstindustrihistoria.

Viljan att låta de magasinerade delarna av avdelningens samlingar möta 
publiken resulterade under året i två utställningar. Den första, »400 ur 400 
år», visades under sommaren och möttes av ett påfallande stort intresse av 
allmänheten. Utställningen var koncentrerad till fickur och några bordsur 
och dominerades kvantitativt av den 1895 till museet av vice häradshöv
dingen Carl Dahlgren donerade samlingen. Till utställningen gjordes en in
struktiv katalog redigerad av Helena Lutteman. 400 ur 400 år har senare 
vandrat vidare till museerna i Gävle, Falun och Norrköping.

Den andra, en miniutställning, visade smycken 1600— 1900 i museets ägo. 
Den gav publiken bl a möjlighet att se det magnifika garnityr med smaragder 
och diamanter som Kristina Nilsson enligt traditionen erhöll som gåva av 
tsaren och den ryska publiken vid en avskedsföreställning med Gounods Faust 
i S:t Petersburg på 1870-talet.

Anders B. Liljefors, keramisk fribytare hette höstens utställning ägnad 
minnet åt den 1970 bortgångne konstnären. För den frigörelse av uttrycks
medel som kännetecknat den nya svenska keramiken står han som inledare. 
Utställningen gav en första möjlighet till överblick över en personlig ut
veckling som i sitt rasande förlopp är olik alla andra svenska keramikers. Till 
genomlysningen av hans verk bidrog också katalogen, där bl a vänner och 
konstnärskolleger berättade om honom. Utställningen gick vidare till Liljefors’ 
hemstad Karlskrona.

D. W.
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M o derna museet

Den 7 maj 1971 invigdes skulpturgruppen »Paradiset» av Jean Tinguely och 
Niki de Saint Phalle. Den utfördes ursprungligen för världsutställningen i 
Montreal 1967 och har senare utställts i Central Park i New York. De båda 
konstnärerna beslöt att skänka skulpturgruppen till Stockholm, eftersom 
»Paradiset» på sätt och vis har sitt ursprung i utställningen »HON» på Mo
derna Museet 1966. Genom en donation av Jean och Dominique de Menil blev 
det möjligt att transportera skulpturerna till Europa. Efter ett stort restaure- 
ringsarbete, då Niki de Saint Phalle bl a målade om alla skulpturerna och 
Tinguely lade till ytterligare en stor skulptur, som tillverkades i Stockholm, 
kunde verket till slut invigas. Den består av 16 stora skulpturer, nio stycken 
jätte-»nanas» i glasfiber och plast, utförda av Niki de Saint Phalle, och sju 
svartmålade järnskulpturer av Tinguely; de flesta av dem rörliga. Genom sin 
placering vid brofästet på Skeppsholmen markerar de på ett festligt sätt att 
ön är ägnad konsten.

Bland övriga donationer som museet har fått mottaga under 1971 märks 
»Hargrav V» (Alperna) av den tyske konstnären Joseph Beuys, skänkt av 
Moderna Museets Vänner i samband med konstnärens utställning våren 1971.

Bland viktiga inköp under året må nämnas »Spelrum med vit duva» av Ulf 
Gripenhoim, »Bazaar» av Lars Hillersberg, »Självporträtt» av Tyra Lund
gren, »Sexmand og kvinde» av Henry Heerup, »Pompidou — rue de Crimée» 
av Jacques de la Villeglé samt skulpturerna »Kubistisk flicka» av Bror 
Hjorth, »Skapland I — Milonga II. Katalansk folkmusik» av Martin Holm
gren, »Inverterad rörelse» av Gun-Maria Pettersson, »Skulptur» av Piotr 
Kowalski.

Under året har anordnats fem större och sju mindre utställningar.
Den 15 januari öppnades en omfattande dubbelutställning av de tyska 

konstnärerna Joseph Beuys och Günther Uecker. Utställningarna hade retro
spektiv karaktär och innehöll för Beuys del 193 teckningar, collage och ob
jekt från och med 40-talet till 1970, alla ur samling van der Grinten samt två 
stora, sent tillkomna assemblager. Den visade konstnärens utveckling från 
sensibel tecknare till skulptör med symbolladdade sammanställningar av gro
va föremål i järn, filt och fett. Beuys är en av föregångarna till aktions- och 
konceptkonsten. Uecker, som tillhörde Tysklands mest kända efterkrigs- 
grupp, Zero, representerades av en serie spikreliefer samt fristående skulp
turer, där ljus och rörelse spelar en framträdande roll. Utställningen finansie
rades till stor del genom medel från kulturavdelningen vid Tyska Förbunds
republikens utrikesministerium.

I januari visades i galleriet »Serier», en sammanställning av seriebilder, 
som kontrasterade mot förebilder i verkligheten. Den var utförd av två lärare 
vid Konstfacks teckningslärarinstitut, U lf Klaren och Lars Peterson.

Den efterföljdes av »Konsument i oändligheten — Herr P:s penningar» av 
Björn Lövin. Så naturtroget som möjligt hade konstnären återskapat två mil-
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jöer, livsrum för »Herr P», lågavlönad tempoarbetare i 40-årsåldern, gift 
och med två barn. Den första miljön visade en 10 m lång gågata med skylt- 
fasader i glas och rostfritt. Undersköna skyltdockor presenterade förföriska 
creationer, och åskådaren attraherades av läderfåtöljer och nya engelska an
tikviteter mm. Via ett trapphus kom besökaren in till Herr P:s lägenhet om 
två rum och kök i Stenstamossen. Det var ett ordinärt hem, prytt av herr P:s 
egen konst men också delar av skyltarrangemang, som herr P tagit hem. 
Konfrontationen mellan den ständigt växlande konst som visas i skyltfönst
ren och herr P:s eget hem och hans konstverk gjorde hans situation mycket 
tydlig. Herr P har förstått att han existerar först och främst i sin kollektiva 
situation och hans konst uttrycker detta, t ex i form av ett collage av två 
påsar med oändlighetstecken. I hemlighet gör herr P »vanlig» personlig konst 
också, bilder om hat och kärlek. Men de bilderna finns i källaren, dem visar 
han inte. — Utställningen kunde ses som en fantasieggande kommentar till 
konsumtionssamhället och nusituationen.

I samarbete med Socialstyrelsen och i deras utställningslokaler vid Norra 
Bantorget öppnades i februari en utställning med namnet »Barnsligheter» som 
presenterade den unga finska konstnärinnan Rauni Liukkos skulpturer: ett 
slags »dockor» i gips och plastmaterial framställande barn i åldern 3—8 år.
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Som formuppfattning besläktade med amerikanen George Segals skulpturer 
— till sitt innehåll sociala dokument som på ett suggestivt sätt formulerar 
barnet-människans situation i vårt samhälle. »Detta är mitt sätt att använda 
min rösträtt», löd konstnärinnans motto till utställningen.

Från 13 mars— 18 april visades målningar av schweizaren Richard Paul 
Lohse, en av konstruktivismens »grand old men». Han har i sitt måleri fram
för allt utvecklat färgsystematiska serier, där han inom ramen för en sträng 
geometri strukturerat färgen enligt seriella och modulära principer. Konstnä
ren höll i samband med utställningen en föreläsning och en diskussion anord
nades av Svenskt Färgcentrum. Utställningen tillkom i samarbete med flera 
europeiska konstinstitutioner.

Under tiden den 19 maj— 5 september hade museet en stor sommarutställ- 
ning i Liljevalchs konsthall där man visade sina samlingar av svensk och in
ternationell konst 1900—45. Konstnärer och stilsträvanden presenterades så 
klart och instruktivt som möjligt i konsthallens 1 1  salar. I en prisbillig sten- 
cilerad katalog (1 krona) gav man information om Moderna Museet och dess 
verksamhet. Katalogen innehöll dessutom en liten konsthistoria som gav bak
grunden till de utställda verken. Samtidigt med Liljevalchs-utställningen redo
visades i museets egna lokaler på Skeppsholmen svensk och internationell 
konst efter 1945.

över sommaren — från den 9 juni till den 31 augusti — pågick utställ
ningen 18 7 1—1981, Utopier och visioner. Den hade fått en dramatisk om- 
ramning genom att den placerats i rastgården utanför marinens f. d. arrest- 
lokaler och på det skjutbaneområde som ligger innanför arrestgården, med 
dess i skjutbanan uppvuxna träd. Murar och konstruktioner av trä och betong 
som tillhör skjutbanan utnyttjades för utställningen. Genom ett hål i tegel
väggen som omger rastgården trädde åskådaren in i utställningens första del, 
som behandlade Kommunen i Paris 1871, den första förverkligade visionen 
i modern tid. Fem element i Kommunens liv: tidningarna, pengarna, arbetet, 
skolan och klubbarna, skildrades utförligt i text och samtida fotografier, 
som fanns uppsatta på betongkonstruktionerna. På stora skärmar, oregelbun
det utsatta mellan träden, redovisades Kommunens korta historia dag för dag 
och den franske konstnären Christian Zeimert hade gjort kommunarder i na
turlig storlek, som fanns utplacerade i grönskan. På en av murarna gjordes ett 
collage, av fotostatkopior, prov på de många dekret, flygblad och affischer 
(sammanlagt 398) som producerades under Kommunen.

Till skildringen av Kommunens vardag fogades tre moderna utopisitua
tioner, en apolitisk-etisk-teknisk, en metafysisk-teknisk och en estetisk. Den 
första bestod av en kortfattad presentation av Buckminster Fullers »Världs- 
spel», en genomarbetad modern utopi, som åskådliggjordes med en film och 
Fullers s. k. Dymaxionkarta. Nästa del beskrev en kommunikationssituation. 
Via telex kunde utställningens besökare ställa frågor om hur 1981 skulle bli. 
Dessa skickades vidare till Bombay, Tokyo och New York. Från dessa städer

3i



kunde frågor också ställas till Stockholm. Detta arrangerades i samarbete med 
EAT (Experiments in Art and Technology); och frågorna vidarebefordrades 
till personer som kunde tänkas svara på dem. Frågorna och svaren kommer 
att publiceras.

Den tredje, moderna situationen var estetisk och omedelbart njutbar. I en 
stor Buckminster Fuller-»dom», ett halvklotformat hus, samarbetade den 
berömde musikern Don Cherry och hans hustru Moqui med besökarna. Ele
menten var musik, färg och form. I samband med denna verksamhet, »Ele- 
fantasy», kom en mängd musiker att dagligen besöka utställningen och 
museet. I samarbete med dessa musiker ordnades under juli och augusti kon
serter fredag, lördag och söndag kväll varje vecka. Musiken var omväxlande 
jazz, pop och folkmusik med insprängda teater- och happeningföreställningar. 
Bland de uppträdande musikerna och grupperna märktes Bernt Rosengren, 
M affy Falay, Mecki Mark Men, Telefon Paisa, Handgjort, Okai Temiz, 
m. fl., m. fl. Ett viktigt inslag vid flera av dessa konserter utgjorde den ja
panska gruppen The Taj Mahal Travellers i samarbete med vilken Bengt af 
Klintberg ordnade en fluxusafton. Genom ett ekonomiskt stöd från Rikskon- 
serter kunde en musikalisk verkstad med många av de ovan uppräknade musi
kerna hållas i gång i Fuller-domen under augusti månad. Detta samarbete 
mellan museet och musikerna ledde till att man under hösten varje fredag 
fortsatte att ha en konsert i Moderna museets lokaler. Dessa konserter har 
organiserats i samarbete med Föreningen Sveriges Jazzmusiker och »Samspel», 
en samarbetsorganisation för en mängd musikergrupper. Förutom de regel
bundet återkommande fredagskonserterna har extra konserter ordnats för 
gästande artister som »Los Calchakis» m. fl. Se för övrigt förteckningen över 
dessa aktiviteter.

Den i i  september öppnades höstens första stora utställning betitlad »Affi
scher från Kuba». Den omfattade ett representativt urval av under Castros 
regim utgivna plakat, såväl politiska som kulturella med många av Kubas 
främsta nutida konstnärer som formgivare. Utställningen var sammanställd 
av Stedelijk Museum i Amsterdam.

Till de ursprungliga medlemmarna i »Les Nouveaux Réalistes» hörde 
Jacques de la Villeglé, av vilken en retrospektiv utställning med ett fyrtiotal 
verk visades i galleriet under oktober—november. Villeglé tillhör de konst
närer som, omedelbart efter kriget, kom att intressera sig för »gatans poesi». 
Tillsammans med Raymond Hains började han samla mer eller mindre sön
derrivna affischkonglomerat från plank och annonspelare i Paris och ställde, 
ibland efter viss bearbetning, ut dem som konstverk. Med sin blandning av 
nöjesreklam, valaffischer, offentliga kungörelser m. m. ger dessa bilder en 
osovrad, fragmentarisk och slumpmässig men ändå rik bild av samtidshän- 
delserna. Utställningen omfattade verk från tiden 1945 — 1971«

Utställningen Pyramid, utförd av den amerikanske konstnären Paul Thek 
och hans vänner, fyllde under drygt två månader museets första stora sal. 
Utställningens centrala konstruktion var en pyramid med hundra kvadrat-
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meters basyta till vilken man bereddes tillträde genom en lång täckt gång 
med sandgolv. Pyramiden var tänkt som ett meditationsrum, utanför vilket 
ett romantiskt landskap med symboler för de fyra klassiska elementen — 
jorden, elden, luften och vattnet — bredde ut sig. Utställningens innehåll 
av mystisk och transcendental evighetsfilosofi stod i en spänningsfylld kon
trast till de enkla material — hönsnät, tidningspapper, packlådor, en utrange
rad skeppsjolle m. m. — som använts vid uppförandet. Förutom dessa på 
platsen utförda föremål innehöll utställningen en hjort och en albatross i 
uppstoppat skick som utlånats av Naturhistoriska Riksmuseet samt en del av 
Theks skulpturer i vax och latex, bland andra ett självporträtt som död hippie 
i naturlig storlek.

Samtidigt med »Pyramid» pågick i galleriet den grekiske konstnären Vlassis 
Caniaris’ utställning Grekiskt Vittnesmål. En utställning med målningar och 
objekt utförda i gips, klädesplagg, leksaker, taggtråd m. m. Dessa konstverk
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innehöll en fortlöpande kommentar till den politiska situationen i Grekland 
från inbördeskriget och fram till 1971. Konstnärligt har Caniaris anknytning 
till gruppen Les Nouveaux Réalistes i Paris, där han är bosatt.

Fotografiska museet vid Moderna museet

Den 1 juli startade Fotografiska museet sin verksamhet som en fristående 
enhet inom Moderna museets ram, med uppgift att bevaka fotografíen som 
konst och kommunikationsmedel.

Föreningen Fotografiska Museets Vänner har aktivt bidragit till museets 
framväxt. Under en följd av år har föreningen arrangerat utställningar och 
samlat fotografier och fotografisk litteratur. Dessa samlingar överlämnades 
till museet vid föreningens årsmöte senare under året. Tillsammans med de 
för statliga medel tidigare inköpta Gernsheim- och Bäckströmsamlingarna, 
är de fotohistoriska samlingarna inrymda i provisoriska lokaler i nära anslut
ning till Moderna Museet.

En första viktig åtgärd är att påbörja arbetet med katalogisering och syste
matisering. Undersökningar har igångsatts för att söka finna ett tidsenligt 
och lätthanterligt katalogiseringssystem. Jämsides med detta måste normer 
för arkivering och förvaring av fotografier fastställas. Det är uppenbart att 
detta arbete kan bli både tidsödande och kostnadskrävande.

Katalogiseringen av museets bokbestånd har kunnat påbörjas och ett alfa
betiskt kortregister har upprättats. Vid årsskiftet uppgick antalet volymer 
till omkring 2 500.

Under hösten anordnades en utställning med fotografier av den moderna 
bildjournalistikens främste pionjär, André Kertész. Utställningen var retro
spektiv och omfattade 150 fotografier från åren 19 13— 1971.

Filialen

Den 26 februari öppnades Moderna museets Filial i marinens gamla matsal 
i kasern 3, invid Sjökrigsskolan, en lokal om 550 m2. Filialen fungerar som 
ett forum för uppsamling, dokumentation och diskussion av nya bildbudskap, 
ett ställe där man träffas för att möta olika former av bildavsikter, disku
terar och tar ställning till innehållet i en rad olika bildförhållanden i verk
ligheten — en avdelning inom museet för samtida informationstekniker 
och kommunikation överhuvudtaget. Filialen har planerats som en 2-årig 
experimentverksamhet med målsättningen att skaffa erfarenheter för museets 
framtida utbyggnad på områden som berör foto, film, elektronisk bild (tele
vision, video, ITV etc.) och andra nyare bildmedia.

Filialen öppnades med en serie dokumentärfotoutställningar i samarbete 
med Fotografiska Museets Vänner, bl. a. visades över sommaren Gun Kessles 
och Jan Myrdals »Folket och maktens murar». Den har dessutom under året 
visat korta, debattupplagda ämnesutställningar samt arrangerat video-kurser
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under fil. lic. Sven Björklunds ledning samt haft filmvisningar, möten för 
en rad olika grupper och diskussioner över olika bild- och samhällsfrågor. 
Filialens verksamhet kan studeras i detalj i redogörelsen för museets aktivi
teter.

För att diskutera Filialens verksamhet och hålla den levande bildades en 
referensgrupp som sammanträder månatligen. I den ingår representanter från 
Sveriges Radio-TV och skol-TV, Utbildningsförlaget, Dramatiska Institutet, 
Konsthögskolan, Teckningslärarinstitutet, Utbildningsdepartementet, Film- 
Centrum, Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet m. fl.

K. G. H. C. D.

Östasiatiska museet

Den för östasiatiska museet mest betydande tilldragelsen under 1971 var 
invigningen av den nya salen för kinesisk keramik från T ’ang till Ming 
(618-1644 e. Kr.), vilken ägde rum den 8 januari. Tack vare ekonomiskt 
bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har också denna sal fått 
en monterinstallation av samma höga klass som tidigare genomförts i mu
seet. Även denna gång utfördes arbetet av N K  Inredning under ledning av 
arkitekten, direktör Elias Swedberg. För första gången kan nu den kinesiska 
keramiken från de viktigaste epokerna visas på ett pedagogiskt och estetiskt 
tillfredsställande sätt, vilket resulterat i ökad publikfrekvens.

Arbetet med inredningen av den planerade salen för japansk och koreansk 
konst har under året framskridit och denna sal beräknas att kunna öppnas 
under våren 1972. Genom att museet nu disponerar över ytterligare ett vå
ningsplan kan äntligen de betydelsefulla konstkulturerna från Kina, Japan, 
Korea och Indien belysas och studeras i ett sammanhang.

På grund av de omfattande nybyggnadsarbetena har endast två tillfälliga 
utställningar ordnats under året. Under våren visades sålunda ett urval av 
elevarbeten gjorda under den kurs i Suiboku, som leddes av konstnärinnan 
Hozan Matsumoto under hösten 1970. Den 30 mars öppnades en utställning 
av kinesiskt glas från mer än två årtusenden. Det var ett urval från den om
fattande samling av detta föga kända material som museet 1970 mottog i 
testamentarisk gåva av dr Carl Kempe. Utställningen ordnades i salen för 
tillfälliga utställningar av fru Veronica Björling, som även stod för katalog
uppgifterna. Samlingen är den mest allsidiga som finns i sitt slag i Väster
landet och belyser glastillverkningen i Kina från första årtusendet f. Kr. 
fram till 1800-talet e. Kr. — den rönte också berättigad uppmärksamhet 
inte minst från utländska besökares sida.

Medan utställningsverksamheten på museet sålunda varit inskränkt till 
dessa två ovan nämnda, har under det gångna året två andra utställningar 
från museet cirkulerat ute i landet. Genom Riksutställningar fortsatte 
»Kulturrevolutionen i Bild» sin vandring och visades på 9 orter med ett 
besöksantal av ca 15 000 personer. Vidare sändes den speciellt för skolor ord-

3 5



Offerkärl för säd, s k 
Fang I. Brons. Gåva av 
dr och fru Natanael 
Wessen genom Kina- 
kommittén.

nade vandringsutställningen »Kina förr och nu» till 24 platser i Norrbotten 
och besöktes av ca 4 000 personer.

Under maj månad visades i Tokyo och Osaka genom museets försorg 100 
utvalda föremål ur HM Konungens kinesiska samling. Urval och uppsätt
ning hade planerats av museidirektören och ordnades av denne i samarbete 
med museitekniker Sten Thelander och personal vid varuhuset Takashimaya 
i respektive städer. Invigningen förrättades av Deras Kungliga Högheter 
Prinsessorna Chichibu av Japan och Christina av Sverige. Utställningen blev 
en stor framgång och besöktes av ca 40 000 personer.

Bland andra aktiviteter inom museet kan nämnas skolvisningar i ständigt 
ökat antal samt föreläsningar över skilda ämnen inom museets samlingsom- 
råden.

Alltsedan museet öppnades i dessa lokaler 1963, har dess ledning sökt att 
på skilda sätt utöka samlingarna. En ovärderlig insats i denna strävan har
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Emma Ten ridande pä vit 
buffel. Kamakura, 1 300- 
tal. Tusch och färger. Gå
va av Föreningen Östasia
tiska Museets Vänner.

lämnats av de båda stödföreningarna samt enskilda donatorer. Den utan 
jämförelse märkligaste gåvan under 1971 utgjordes av 13 föremål från Kinas 
klassiska bronsålder, vilka genom Kinakommittén överlämnades av dr och fru 
Natanael Wessén. År 1969 ordnade museet en utställning av denna interna
tionellt välkända kollektion av offerkärl och småbronser. Genom sin gåva ville 
ägarna nu manifestera sin önskan att samlingen ej skulle lämna landet utan yt
terligare befästa museets ställning som central forskningsinstitution inom K i
nas bronsålder. Tack vare de av Kinakommittén systematiskt uppbyggda sam
lingarna av föremål från denna stora epok och professor Bernhard Karl
grens pionjär forskning intager Sverige i dag en ledande position på detta 
område. Även om museets samling är sällsynt allsidig, främst då det gäller 
småbronser avsedda för praktiskt bruk, finns dock fortfarande vissa luckor
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beträffande de klassiska offerkärlen. I den Wessénska gåvan ingick en s. k. 
Fang I av sällsynt skönhet — ett offerkärl för säd — vilken typ ej tidigare 
varit representerad. Genom sin harmoniska uppbyggnad och perfekta ut
smyckning med de klassiska mönstren av Fao-Fieh-masker och drakar utgör 
nu detta offerkärl en av dyrgriparna i våra samlingar. Förutom denna pjäs 
ingick i gåvan en ovanligt vacker Chlieh, bägare för offer av varmt vin, 
två Kuei-skålar för fruktoffer med varierande dekor, en ståtlig vinkanna, 
s. k. Yu, samt ett par Ku-bägare för kallt vin. Alla dessa stammar från äldre 
bronsålder, d. v. s. Yin och tidig Chou. Från Mellersta Chou härrör sig en 
Tsun, också ett vinkärl, med ovanlig dekor samt ett dörrbeslag med fabel
djur i låg kraftfull relief. Från sen bronsålder kommer ytterligare några vackra 
vinkärl med typisk ornamentik.

Det officiella överlämnandet av denna gåva skedde den 22 november i 
närvaro av HM Konungen och ett antal särskilt inbjudna. Samtidigt över
lämnade dr och fru Wessén ytterligare 64 dräkthakar, utvalda ur den samling 
som tidigare hopförts av professor Osvald Siren. Detta tillskott utgör ett vik
tigt komplement till museets egen kollektion av dessa föremål från sen brons
ålder, som präglas av en större konstnärlig frihet och variation i dekoren än 
vad som var tillåtet beträffande sakralkärlen.

Till minne av en tidigare donator, framlidne direktör Otto F. Herrmanns, 
fick museet ur hans samling utvälja tre stycken vackra kinesiska speglar 
från Han-tid, vilka kompletterar museets eget innehav av denna typ av 
småbronser.

Den kinesiska keramiksamlingen har även berikats med gåvor, bl. a. ge
nom två tallrikar försedda med ett svenskt och ett engelskt vapen, till
hörande en beställningsservis från 1700-talets mitt. Fru Britt Kramer, 
Stockholm, skänkte dessa.

Inför iordningställandet av den nya salen för japansk och koreansk konst 
har museet sökt utöka samlingarna speciellt på detta område. Genom eko
nomiskt bidrag från östasiatiska Museets Vänner kunde sålunda ett mycket 
viktigt förvärv göras till den ännu bristfälliga målerisamlingen, nämligen en 
vacker och typisk framställning av Botatsu (Bodhisattva) Emma Ten ridande 
på en vit oxe. Målningen är gjord i tusch och färger på siden och stammar från 
Kamakura-perioden (1185— 1333)? representerande en karakteristisk budd- 
histisk figurframställning av vilken museet tidigare icke ägt något exempel. 
Till minne av ovan nämnde direktör Otto F. Herrmanns skänktes ävenledes 
nio stycken japanska bronsspeglar, vilket ger museet möjlighet att visa några 
huvudtyper av den speciella japanska utformningen av dessa föremål från 
1 ooo-talet fram till 1700-tal. Den japanska träsnittsamlingen har utökats 
med bl. a. ett vackert tryck ur serien »Berömda platser i den östra Huvud
staden» av Ando Hiroshige. Givare var herr Lars Pihl, Stockholm.

Ett välkommet tillskott till den anspråkslösa keramiksamlingen erhöll 
museet genom ambassadör och fru Tage Grönwalls gåva av ett praktfullt
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D. K. Ehren- 
strahl: Riksrådet 
Bengt Horn och 
hans båda fruar, 
1675.

porslinsfat med dekor i underglasyrblått och emaljfärger, typiskt för Imari 
under tiden 1680— 1700.

Även den koreanska keramiken blir nu bättre representerad tack vare 
direktör Werner Schmidt, som skänkt en kopp i svart gods från Silla och 
tre stengodsskålar från Koryo.

Förutom dessa gåvor har samlingarna berikats genom en rad inköp som 
redovisas i en särskild förteckning.

B. G.

Slottssamlingarna

Samlingen av äldre porträtt har under året utökats med bl. a. ett bety
dande verk av Ehrenstrahl, som ingått i den Wenner-Grenska samlingen 
på Häringe. Det rör sig om ett stort porträtt av riksrådet m. m. Bengt Horn 
af Åminne och hans båda vid tidpunkten framlidna hustrur Margareta Sparre 
och Ingeborg Baner. Målningen tillkom 1675, samma år som den senare hust
run avlidit, och sannolikt har den nyblivne änkemannen låtit utföra bil
den som en gärd av tacksamhet och saknad. Till sin syftning kan målningen 
jämföras med de klassiska grekiska gravstelarna, där döda och efterlevande 
återförenas i en tidlös samvaro. Det ger ett oväntat perspektiv åt den prakt
fulla målningen, där inte minst de eleganta handrörelserna och de lätta berö
ringarna så får en djupare mening. Samtidigt finns det en verve i utfö
randet, som gör detta porträtt till en av Ehrenstrahls mest fullödiga ska
pelser.
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Bland de övriga förvärven må framhållas ett finstämt porträtt av Gustav 
IV  Adolf, som utförts av österrikaren Johann Baptist Lampi d. ä. (1751 — 
1830). Av samme målare finns i Sverige redan ett porträtt av Karl X III  
på Rosersberg, daterat 1799.

Ihågkommas bör också den betydande Danckwardt-Lillieströmska dona
tionen av släktporträtt, som förvaras på Vadstena slott, samt de senaste 
tillskotten till den moderna porträttsamlingen på Gripsholms folkhögskola, 
främst Lasse Johnsons porträtt av Per Edvin Sköld och Gunnar Sträng, Arne 
Jones’ av Jarl Hjalmarson, Bror Hjorths av Artur Lundkvist och Einar 
Palmes av Ivan Hedqvist.

P. R.

Avdelningen för konstbildning

Avdelningens verksamhet har huvudsakligen varit inriktad på att presentera 
årets stora utställningar för besökarna. Kring varje större utställning har 
ramprogram arrangerats bestående av filmserier, föreläsningar, bildband 
producerade av avdelningen, dagliga offentliga visningar samt beställda 
gruppvisningar, i vissa fall teaterföreställningar och konserter.

Här kan Osslund-utställningen nämnas till vilken en liten exposé sam
manställdes i foajén av samisk konst och konstslöjd samt en serie kvällspro- 
gram, som ville ge olika glimtar av Norrland — Helmer Osslunds och vårt. 
»Samiskt uttryck» hette det första programmet, där Israel Ruong talade om 
jojk, samisk konst och dikt, därpå följde ett program med Skäggmanslaget 
som spelade svensk folkmusik, ett informations- och debattprogram om sa
luer nas situation idag och ett om norrbottnisk natur, till sist spelade Fria 
Teatern pjäsen »Vem betalar kalaset — brottstycken ur norrlänningarnas 
historia». En av filmerna till utställningen gjordes i samarbete med TV, där 
den också visades. Under utställningstiden gjordes en konstsociologisk studie 
av museets publik, som grundade sig på intervjuer med 500 utställningsbe- 
sökare. För frågeformulärens utformning och den fortsatta statistiska be
arbetningen svarade fil. lic. Elisabeth Piltz-Stengler. Hon kommer våren 1972 
att lägga fram resultaten av undersökningen i en licentiatavhandling i so
ciologi vid Uppsala universitet.

Höstens utställning »Finskt 1900» medförde en omfattande publikverk
samhet från avdelningens sida. Ett av målen var att försöka nå grupper 
av finska invandrare med information. På AMS-medel anställdes under ut
ställningstiden tre finsktalande personer som hade till uppgift att besöka ar
betsplatser med finsk arbetskraft, bibliotek och föreningar och med hjälp 
av små skärmutställningar och diabilder berätta om utställningen samt er
bjuda gruppbesök med rabatterad entré. All information till och på utställ
ningen förelåg både på svenska och finska, en rikt illustrerad folder gavs
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också ut. Kvällsprogrammen, som anordnades i samarbete med Föreningen 
Norden, var upplagda för svensk- och finsktalande publik. »Iltamat» — 
musikalisk kabaré med Kaj Chydenius och Kaisa Korhonen var det mest 
lockande programmet och kring det grupperade sig filmerna »Okänd sol
dat» och »Under Polstjärnan» efter Linnas romaner, finsk folkmusik på 
kantele och recitation ur Kalevala, en kammarmusikafton och slutligen ett 
föredrag av Asko Salokorpi om »Jugendarkitektur — revolutionen som 
uteblev?». För skolorna sammanställdes studieblad att användas vid besök 
på utställningen.

Till utställningen »Albrecht Dürer» gjordes i samarbete med gravyravdel
ningen en konstbildande, informativ del med bild och text. Stenciler sändes 
ut som studiematerial för skolorna. I föreläsningsserien till utställningen be
handlades följande ämnen; »Riddaren och Döden, Hieronymus och Melen- 
colia» av intendent Patrik Reuterswärd, »Blicken hos personerna i Dürers 
bilder» av professor Rudolf Zeitler och »Dürer och Italien» av dr Erich 
Steingräber från München.

Kring jultid visade TV en serie program som behandlade Anders Zorn, 
Carl Larsson, Bruno Liljefors och Prins Eugen med titeln Nationalmålarna. 
Måleriavdelningen på Nationalmuseum sammanställde en utställning med 
verk av dessa konstnärer och till varje TV-avsnitt presenterade avdel
ningen den aktuelle konstnären i en skärmutställning med data, berättande 
texter och fotografier.

Under nyårs- och trettonhelgen anordnades olika sorters evenemang för att 
visa samlingarna och presentera de aktuella utställningarna, med programru
briken »Ljus i vårt hus». Där ingick filmer, bildverkstad för alla, sagostunder, 
pristävlingar och visningar. I november ordnades en familjesöndag med film, 
visningar och dockteater.

Avdelningen har under året samarbetat med olika organisationer; ett fler
tal visningar för ABF:s pensionärer, en föreläsningsserie tillsammans med 
Kursverksamheten vid Stockholms universitet och Forum om ikonmåleri, 
presenterat av intendent Ulf Abel.

Skolverksamheten med dagliga studiebesök av årskurs 5 har fortgått un
der året. De två för detta ändamål anställda studieledarna har utökat och 
förbättrat studierummets material. En tryckt flersidig och illustrerad folder 
sammanställdes med erbjudande om konstföredrag i skolorna i Stockholm och 
förslag med olika typer av studiebesök på museet.

Inför sommaren inspelades visningar på bandspelare, s. k. guidophoner, 
som på fem språk presenterade 25 av museets målningar. Bandspelarna kan 
hyras i porten och till visningen hör en tryckt plan och ett texthäfte.

På fem tunnelbanestationer i Stockholm har utrymmen upplåtits åt mu
seet för reklam. Denna har skett med hjälp av affischer för de permanenta 
samlingarna, utställningsaffischer, reproduktioner och korta texter.

E. N.
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Avdelningen för depositioner

Museets depositionsverksamhet har haft ungefär samma omfattning som före
gående år. Anslaget har ökat i relation till övriga anslag för museets verk
samhet men gör det alltjämt omöjligt att tillnärmelsevis tillmötesgå önske
mål om depositioner. Vi hänvisar därför då det gäller nyare lokaler till Sta
tens Konstråd och använder våra egna resurser för lokaler med stilinredning 
och sådana där vi redan förut hjälpt till med utsmyckning. Under året har 
45 mottagare fått sammanlagt 290 depositioner varav 152 oljemålningar, 119  
grafiska blad, 14 skulpturer och 5 konsthantverk. Bland årets stora depo
sitioner kan utsmyckningen av nya riksdagshuset nämnas. Från det gamla 
riksdagshuset återlämnades 61 verk medan man behöll 121 verk, som kom
pletterades med 43 nya depositioner. Den i förra årsredogörelsen omtalade de
positionen till Landskrona museum slutfördes och kom att omfatta 3 6 verk, 
som utvaldes främst för att visa goda exponenter för olika perioder inom 
svensk konst från 1890 till våra dagar. Utlandsrepresentationen har fått 15 
verk varav 9 gått till Sveriges ständiga representation i FN, New York.

Som föregående år har inspektioner av äldre depositioner utförts, bl. a. har 
alla militära institutioner i Stockholm besökts. Även landsorten har inspek
terats då det kunnat ske i samband med vandringsutställningar. Målningar 
i behov av restaurering har hemtagits.

Som utlåningar har 1 349 nummer inregistrerats, varav 170 till utlandet. 
97 nummer har utgjorts av verk som ingått i egna vandringsutställningar. 
Nationalmusei utställningar »400 ur 400 år» och »Albrecht Dürer» gick i 
oförändrat skick som utlåningar till Gävle museum, Dalarnas museum och 
Norrköpings museum resp. Göteborgs konsthall.

Vandringsutställningarna »Ivan Aguéli» och »Mot okänt land» fortsatte 
hela våren och visades innan de lades ner på Nationalmuseum under för
sommaren. Två nya vandringsutställningar startade: »Gycklet som samhälls
kritik», en skärmutställning med grafiska blad av Daumier, Gavarni och 
Hogarth samt »Flelmer Osslund», sammansatt av verk tillhöriga National
museum och familjen Osslund. Den förra utställningen har besökt såväl 
museer som bibliotek och folkhögskolor. Den senare startade i Kiruna den 
9 september och följde sedan »i Osslunds spår» neråt landet. Båda utställ
ningarna fortsätter.

Som ett led i en vetenskaplig undersökning angående påfrestningarna på 
äldre och yngre målningar vid förflyttningar under växlande klimatiska 
förhållanden, utförd för ICOM av förste intendenten Bo Wennberg, sändes 
en kollektion pasteller, som presenterades under titeln »Lyrik och realism, 
pastellmålningar från Nationalmuseum 1700—1950» hösten 1970 till Norr
bottens museum, som lät den vandra runt i länet. Då utställningen kom till
baka till Stockholm i februari 1971 utlånades den för några veckor till AB 
L M Ericsson, som visade den i sina tre matsalar i lokalerna vid Nacka.

M. W.
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SAMLINGARNAS TILLVÄXT OCH VÅRD

I NATIONALMUSEUM

i. Avdelningen för äldre måleri och skulptur
Avdelningsföreståndare: förste intendent Bo Wennberg
övriga tjänstemän: intendenterna Patrik Reuterswärd och Ulf Abel

M ÅLERI

Svenska konstnärer
Boklund, Johan Kristoffer: 18 17— 1880:

Damporträtt. 6379.
Hill, Carl Fredrik, 1849— 19 1 1 :  Figurkom

position, kallad »De sista människorna». 
6380. Gåva av Föreningen Nationalmusei 
Vänner.

Osslund, Helmer, 1866—1938: Hösten. 6371. 
Gåva som föreg. — Höstafton, Nordingrå. 
6365. — Vithårig lapp, Kvikkjokk. 6366.

Utländska konstnärer
Belanger, Fouis, fr., 1756— 1816: Fandskap. 

Akvarell. B 2012.
Brailes, William de, m. fl., England, 1200- 

talets mitt: Illuminerad psaltare från det 
cisterciensiska nunneklostret Tarrant Keyn- 
ston eller Kaines, nära Blandford, Dorset, 
England. B 2010. Ink. med bidrag av 
givare som önskar vara okänd gm För
eningen Nationalmusei Vänner.

Okänd konstnär, Italien, 1400-talets början: 
Illuminerad bönbok. B 2011.

Okänd mästare 1600-talet, möjligen spansk: 
Vanitas. 6367.

SKU LPTU R

Svenska konstnärer

Petersson, Axel, »Döderhultaren», 1868— 
1925: Beväringsmönstringen. Sk 2092.

Utländska konstnärer
Houdon, Jean Antoine, fr., 174 1—1828: 

Porträttbyst av Antoine Pierre Joseph Ma
rie Barnave. Gips. Sk 2098.

Okänd konstnär, Indien, Chola, tidigt 1100- 
tal: Elefantguden Ganesha. Sk 2108.

Okänd konstnär, Indien, Rajasthan, 900— 
1 ooo-talet: Durga. Stenskulptur. Sk 2091.

IN V EN T A R IEFÖ R IN G

Från förrådssamlingen till gipsgjutningssam- 
lingen.

Jacques Philippe Bouchardon: Slottsark.
Carl Johan Cronstedt (avgjutn eft sk 960). 
568.

Ch-G Cousin: överintendent Carl Hårle- 
man (orig i Vetenskapsakad.) 569.

Ö VERFÖ RIN G

Från konsthantverksavdelningen.
Okänd konstnär, ca 1600 (Kleve-Geldern?), 

rhenländsk: Kristus bärande ett barn. Sk 
2090.
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2. Avdelningen för teckning och grafik
Avdelningsföreståndare: förste intendent Per Bjurström
övriga tjänstemän: intendent U lf G Johnsson och amanuens Anna
Westholm
Tillfällig tjänsteman: fil kand Jan af Buren

T E C K N IN G A R  

Svenska konstnärer
Fred Andersson (f 1921): Från Nordnorge 

II, 1969. Akv. 14 1/71.
Kristina Anshelm (f 1942): Att gå varsamt. 

Blyerts. 257/71.
Björn Berg (f 1923): 111 t Nya hyss av 

Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren 
1966. 77 nr. Akv o pennteckn. 48— 
124/71.

Clarence Bergquist (f 1936): The Angel. 
Blyerts. 258/71.

Lars Bjursell (f 1937): Song! Kol. 259/71. 
Karl-Gunnar Bratt (f 1937): Utan titel I, 

1970. Blyerts. 130/71.
Claes Bäckström (f 1927): Giotto i tunnel

banan, 1971. Kol. 126/71.
Ingegerd Cederlund (f 1926): Träd III,

1970. Lav. 131/71.
Å Danell (f 1944): På lina II. Kol. 132/71. 
Siri Derkert (f 1888): Min egen skugga, 1912. 

Blyerts. 543/71. Arab m klövjedjur, 19 13 ; 
Landskap, 1919; Modeteckning, 1920—24. 
2 nr. Akv. 543—547/71. Barnstudier, 1928. 
2 nr. Svartkrita. 548—49/71. Barnet m 
såpbubblan, 1935—36. Rödkrita. 550/71. 
Mormor torkar disk, 1948; Fiskrensning på 
Island, 1950. Färgkritor. 551—552/71. 

Ann-Mari Didoff (f 1920): Klippstup, Cap
ri. Kol. 153/71.

Sten Dunér (f 1931): Förstudie — klot.
Färgkritor o akv. 127/71.

Gösta Ehrenberg (f 1923): Vågor 1971; T vå
delad bild 2. Blyerts. 516—517/71.

Klas Engman (f 1905): Komposition med 
stridande. Pennteckn. 513/71.

Cilla Ericson (f 1945) o Hanns Karlewski 
(f 1937): Herrens bön. 12 nr. Blyerts. 
494—505/71.

Lars Erneberg (f 1943): Den dumma fågeln. 
Blyerts. 396/71.

Mollie Faustman (1883— 1966): Tuttan och 
Putte. 24 nr; Drömlandet. 12 nr. Akv, 
pennteckn. 2—42/71.

Anders Fogelin (f 1933): Tre stolar. Pensel- 
teckn. 142/71. I ateljén. Gou. 147/71.

Göran Folcker (f 1920): Tornet, 1949. Akv. 
I43'/7 I *

Lennart Gram (f 1910): I badet III. Bly
erts. 146/71.

Lars Grandin (f 1942): Mitt föräldrahem. 
Blyerts. 260/71.

Hasse Hasselgren (f 1933): Urbaniseringen 
framskrider. Blyerts. 134/71.

Johan Heurlin (1893—I95I ) : Trädstammar 
I, 1922; Trädstammar II. Akv. 287 o 
398/71.

Carl Fredrik Hill (1849— 19 11) : Skogsland
skap, Frankrike. Blyerts. 542/71.

Ivan Hoflund (1887— 1948): Kvinnor, Ita
lien. Kol. 2/71. Gåva av fröken Ruth 
Hoflund, Sollentuna. Kvarn, Öland 1932. 
Blyerts. 3/71. Gåva av professor o fru 
Sven Hoflund, Bålsta.

Ulrica Hydman-Vallien (f 1938): Att nå en 
stjärna V. Blyerts. 261/71.

Preben Jacobsson (f 1945): Havets språk II. 
Blyerts. 135/71.

Christer Jarnlo (f 1943): Stjärnorna skim
rade med långa stråkar. Blyerts. 136/71.

Janeric Johansson (f 1950): Johansson med 
ofullbordat självporträtt, 1970. Blyerts. 
129/71.

Ernst Josephson (1851— 1906): Skridskoåka- 
re; Lek i sanden. Pennteckn. 43—44/71.

Tom Krestesen (f 1927): De övertygade, 
3 nr. Akv. 553— 555/71.

Carl Kylberg (1878— 1952): 111 t Kalle, 
Ulla och Sprätten. Blyerts o akv. 45/71.

Anne-Marie Kölare (f 1933): Så jag tecknat 
träd III, 1969. Blyerts. 137/71.

Stig Lindberg (f 1916): 111 t Nyfiken i en 
strut av Lennart Hellsing, 1947. 38 nr.
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Pennteckn o akv. 2S7—324/71. Ill t ABC 
av Britt C Hallqvist, 1951. 24 nr. Akv. 
3̂ 5—347/7I-

Jonas Carl Linnerhielm (1758— 1829): 
Svenska landskap. 24 nr. Akv. 518—541/ 
71. Gåvor av Föeningen Nätionalmusei 
Vänner.

Mona Lodström (f 1918): Format av tiden. 
Penselteckn. 138/71.

Birgitta Lundberg-Söderström (f 1935): Che 
Guevara. Akv. 144/71.

Birger Lundqvist (1910— 1952): Portr av 
den danske tecknaren Herluf Jensenius. 
Pennteckn. 1/71. Gåva av Förenmgen 
Norden.

Evy Låås (f 1923): Interiör med katt. Olja. 
145/71.

Harriet Löwenhjelm (1887—1918): Självpor
trätt i promenadkostym, 1914. Akv. 
556/71. Gåva av kammarherre Crispin 
Löwenhjelm.

Erland Melanton (1916— 1968): Åsneman- 
nen; Cocktail; Hamlet; Under bordet. 
Pennteckn. 569—572/71.

Birgitta Nehrman (f 1944): Lejon I. Blyerts. 

3 97/7 I-
Einar Nerman (f 1888): Portr av Einar 

Nielsen, 1908; Prins Eugen, 1910; Einar 
Jolin, 1910; Ernst Norlind, 1910; Carl G 
Laurin, 19 12; Henrik Sörensen; Gösta 
Sandels; Edward Hald; William Nording; 
Knut Jansson. Blyerts o pennteckn. 399— 
408/71. Gåvor av konstnären.

Brita Nordenfelt (f 1908): Damportr, 1933. 
Blyerts. 128/71; Skalden Wennerberg, 
1937. Pennteckn. 128/71.

Hilding Nyman (1870—1937): 111 o skisser t 
Kisse Misse Måns, Wia-wua-wampa, Trill 
Trall Trull av Felix Körling, ill o skisser 
t Barnens Julkalender 1913 o 1915. 77 nr. 
Akv, blyerts o färgkritor. 179—243/71. 
Landskaps- o föremålsstudier. 12 nr. Akv, 
blyerts o färgkritor. 244—255/71. Gåvor 
av professor Olle Nyman.

Acke Oldenburg (f 1923): Skisser t Tolvskil- 
lingsoperan av Brecht, 1969. 86 nr. Blyerts, 
pennteckn o gou. 409—493 o 506/71.

Stig Olson (f 1936): Tant Emmy och hun
darna. Blyerts. 150/71. Gåva av donator 
till Unga tecknarstipendiet.

Knut V. Pettersson (1906—1969): Från Åsen,

1945—65. 28 nr. 1 5 1—178/71. Gåvor av 
fru Kerstin Pettersson.

Rudolf Pettersson (1896— 1970): 9i:an
Karlsson. 2 nr. Pennteckn. 514—515/71. 

Kaj Piehl (f 1921): Asfaltarbetare IV. Svart
krita. 139/71.

Brita Reich-Eriksson (f 1918): De vita hor
nen, 1971. Blyerts. 574/71.

Ingrid Rosell-Lindahl (f 1928): 111 t Manuel 
zigenarpojken av Karl Rune Nordqvist, 
1958. Pennteckn. 265—286/71.

Christer von Rosen (f 1928): Gymnastik, 
roddtur, vattenhämtning, 1970. Akv lit. 
148/71.

Marja Ruta (f 1942): Vad pappa ska bli 
stolt! Blyerts.262/71.

Gunnar Seger (f 1921): Fotot, 1969. Pensel
teckn. 140/71.

Lasse Söderberg (f 1941): Skisser t portr av 
Boo von Malmborg. 4 nr. Blyerts. 556— 
559/71. Gåva av Gripsholmsf öreningen. 
Torso. Blyerts. 573/71.

Bo Trankell (f 1942): Höstkväll. Gou.
149/71. Teckning IV . Blyerts. 263/71.

U lf Wahlberg (f 1938): Bilen. Blyerts.
264/71.

Utländska konstnärer
Nicolai Abraham Abildgaard (1743—1809?)

Två kvinnor. Lav pennteckn. 382/71. 
Hans Sebald Beham (1500— 1550): Marias 

och Elisabets möte; Konungarnas tillbed
jan; Intåget i Jerusalem; Jesus inför Pi
latus. Lav pennteckn. 507— 510/71. Kors- 
bärandet; Korsfästelsen. Akv pennteckn.
5 1 1 —512/71*

Eugène Béjot (1867— 1931): Quai d’Anjou. 
Blyerts. 349/71.

Albert Besnard (1849— 1934): Beduin. Akv. 
350/71.

Joseph Beuys (f 1921): Djingis Khans dotter, 
i960. Blyerts o blod. 4/71. Gåva av 
Franz Josef van der Grinten, Gelsenkir- 
chen o Hans var der Grinten, Kranenburg. 

Edme Bouchardon (1698— 1762): Gipsstudie. 
Rödkrita. 351/71.

Louis Boulanger (1824— 1888): Turkisk pip
rökare. Akv. 352/71.

Charles Chaplin (1825—1891): Aktstudie. 
Blyerts. 353/71.

Gabriel-Alexandre Decamps (1803— 1860):
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Stående figur i rustning. Svartkrita. 355/ 
7 1 ;  Stråtrövare. Akv. 356/71.

Eugène Deveria (1805— 1865): Mansporträtt. 
Akv. 357/71.

Walter Disney (1901— 1966) hans verkstad: 
Mickey Mouse som Trollkarlens lärling; 
Three Caballeros. Akv o collage. 557— 
558/71. Gåvor av Walt Disney Produc
tions, Burbank, Californien, USA.

Johan Franz Ermels (1621— 1693): Italienskt 
ideallandskap, 1662. Lav pennteckn.

385/71-
Henri Fantin-Latour (1836—1904): Antikt 

segelfartyg; Amazon. Pennteckn. 358— 

359/7 I-
Anne-Louis Girodet-Trioson (1767—1824): 

111 t Aeneiden. 9 nr. Svartkrita. 560— 
568/71.

Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745 
— 1830): Idylliskt landskap. Lav penn
teckn. 368/71.

Henri Harpignies (1819— 1916): Flodland
skap, 1886. Svartkrita. 360/71.

Eugène Isabey (1803— 1886): S Malo, 1869. 
Pennteckn. 361/71.

Jan Lapp (verks 1650—1670): Parklandskap. 
Blyerts. 391/71.

Peter Lely (1618— 1680): Lutspelare. Svart
krita. 387/71.

Francisque Le Moyne (1844— 19 11) : Lane- 
bourg. Blyerts. 362/71.

Léon Lhermitte (1844—1925): Parklandskap 
med gosse och hund. Blyerts. 363/71.

Maximilien Luce (1858—1941): Flodland
skap. Blyerts. 365/71.

Jean Marchand (1883— 1940): Hamnstad. 
Pennteckn. 366/71.

Cornellis Matsys (d 1580): Landskap med 
borg vid sjö. Pennteckn. 388/71.

Anton Mauve (1838—1888): Boskap i land
skap. Svartkrita o akv. 393/71.

Anton Melbye (18 18—1875): Fartyg i storm, 
1866. Pennteckn o svartkrita. 383/71.

Pieter Molyn (1596— 1661): Bondstugor och 
figurer. Svartkrita. 389/71.

Robert Noblet (1687—1725): Romersk ut
sikt. Lav pennteckn. 367/71.

Okänd fransk konstnär (1700-tal) eft Coy- 
pel: Galateas triumf. Lav pennteckn.
354/7 I-

Okänd fransk konstnär (1800-tal) Millets 
art: Herde med får och fårhund. Röd

krita. 379/71; Oxdrivare. Svartkrita. 
380/71.

Okänd fransk konstnär (1600-tal): Hand
studie. Vit o röd krita. 377/71.

Okänd fransk konstnär (1700-tal): Venus 
triumf. Svartkrita. 378/71.

Okänd fransk konstnär (1800-tal): Drama
tiskt landskap. Akv. 381/71.

Okänd holl konstnär (1600-tal) Rem
brandts skola: Delinkvent knäböjande på 
plattform. Lav pennteckn. 390/71.

Okänd ital konstnär (1600-tal): Komposi
tion med figurer. Pennteckn. 395/71.

Okänd tysk konstnär (1600-tal) eft Durer: 
Sittande man med bok. Rödkrita, contre- 
épreuve. 386/71.

Balthasar Ommeganck (1755— 1826): Land
skap i motljus. Svartkrita. 392/71.

Camille Pissarro (1830— 1903): Flickstudie. 
Pennteckn. 369/71; Västindiskt landskap. 
Blyerts. 370/71.

Camillo Procaccini (1546— 1626): Den bund
ne Eros. Pennteckn. 394/71.

Auguste Raffet (1804— 1860?): Maison Bar- 
berini, 1849. Akv blyertsteckn. 371/71.

Hubert Robert (1733—1808): Antika gestal
ter vid strand. Rödkrita. 372/71.

Théodore Rousseau (18 12— 1867): Bygata. 
Blyerts. 373/71.

Théophile Steinlen (1859— 1923): Aulestad. 
Svartkrita. 374/71.

Einar Utzon-Frank (f 1888): Modellstudie, 
1925. Pennteckn. 384/71.

Adolphe Wilette (1857— 1926): Liggande
clown. Svartkrita. 396/71.

François-André Vincent (1746— 1815): Portr 
av Boulay de la Meurthe; Portr av Portal. 
Pennteckn. 46—47/71.

Fritz Winkler (1894—1970): Nattligt snö
landskap; Akrobater. Akv. 5—6/71. Gå
vor av Kupferstich-Kabinett der Staatl. 
Kunstsammlungen, Dresden gn Werner 
Schmidt.

G RA FIK

Svenska konstnärer
Kerstin Abram-Nilsson (f 1931): Onsalas 

kust. Linoleumsn. 176/71.
Nils Björklund (f 1912): Devaloka, 1971. 

Färggrav. 177/71.
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Zoltan von Boer (f 1924): Diktering från 
andevärlden. Färglit. 198/71.

Bengt Böckman (f 1936): Looking out. Färg
lit. 74/71.

Stig Claesson (f 1928): Rampen vid Pripps 
Bryggeri 1970. Färglit. 1/71. Gåva av ie 
intendent Gertrud Serner.

Carl Johan De Geer (f 1938) o Marie-Louise 
De Geer (f 1944): Aftonsnabeln, 1969. Se- 
rigrafi. 72/71. Gåva av konstnärerna.

Siri Derkert (f 1888): Plundring och svält. 
Färglit. 12/71.

Sten Eklund (f 1942): Kullahuset; Träden 
vid de gula prickarna. Akv etsn. 185— 
186/71.

Thea Ekström (f 1920): Komposition, 4.12 
1970. Färglit. 199/71.

U lf Eriksson (f 1942): Cast they mask crule 
world, 1971. Färgetsn. 102/71.

Anders Fogelin (f 1933): Picadilly Circus. 
Färglit. 100/71.

Gösta Gierow (f 1931): Den hängda melo
nen. Etsn. 10/71.

Lennart Glemme (f 1927): Körbana, 1970. 
2 nr. Etsn. 79 o 84/71. Gåva av För
eningen för Grafisk Konst.

Knut Grane (f 1926): Blues, 1971. 3 nr.
Färgträsn. 167—169/71.

Folke Gullby (f 1912): Vinterbild. Etsn.
77/71. Gåva av herr Sven B er ge lin, Lund. 

Sixten Haage (f 1926): Torstensonsgatan 3. 
Torrnål. 170/71.

Staffan Hallström (f 1914): Astronaut, 1970; 
Schackpjäser; Elevateljén; Tidningsläsare; 
Schackspel. Färglit. 13— 14 o 187— 189/71. 

Hans Hamngren (f 1934): Från starten IV. 
Collage. 73/71.

Lennart Heideken (f 1942): Slickepinne. 3 
nr. Färgserigrafi. 89—91/71.

Eva Holmér-Edling (f 1942): Älven, 1969. 
Etsn. 171/71.

Vide Janson (f 1924): Knäppkänga. 3 nr.
Färgträsn. 190— 192/71 

Sven Erik Johansson (f 1925): Rum för re
sande. Färglit. 200/71.

Tom Krestesen (f 1927): Triangeldrama. 
Färglit. 101/71.

Bengt Landin (f 1933): Änglavakt, 1970. 2 
nr. Etsn. 80 o 85/71. Gåva av Föreningen 
för Grafisk Konst.

Sven Ljungberg (f 1913): Fem gamla damer. 
Färgträsn. 2/71. Gåva av ie intendent

Gertrud Serner. Ill t Oskar Katt av E v 
Zweigbergk, utg 1963. 18 nr. Träsn. 149 
— 166/71.

Evert Lundquist (f 1904): Figur- o föremåls- 
studier. 47 nr. Torrnål. 103— 148 o 179/71. 
Gåvor av arkitekt Nils Tesch.

Bror Marklund (f 1907): Flyende—Mot
stånd. 6 nr. Färglit. 15—20/71.

Anna Molin (f 1940): Weimarsvit. 8 nr. 
Färgserigrafi. 92—99/71.

Bert Johnny Nilsson (f 1934): Det blinda 
seendet. Färglit. 201/71.

Göran Nilsson (f 1930): Bergslagsnatur,
1969. 2 nr. Färgetsn. 8 1 0  86/71. Gåva av 
Föreningen för Grafisk Konst.

Gunnar Norrman (1912): Kväll. Lit. 78/71. 
Gåva av herr Sven Bergelin, Lund.

Ingrid Olson (f 1933): Du glädjerika sköna. 
Etsn. 75/71.

Helmer Osslund (1866— 1938): Fjällandskap 
1912. Etsn. 76/71. Gåva av konstnären 
Erik Osslund.

U lf Rahmberg (f 1935): Samlagsdramatik. 
3 nr. Etsn. 180— 182/71. I frihetens laby
rinter. Färglit. 202/71.

Carl Fredrik Reuterswärd (f 1934): Spader; 
Hjärter; Ruter; Klöver. Färglit. 193— 
196/71.

Lennart Rodhe (f 1916): Filmen, 1964; Cir
kus i stan, 1965. Färglit. 27—28/71. Skis
ser med färg, 1965—67. Färglit o seri- 
grafi. 29/71 Natt i Klara, 1966. Färglit. 
30/71. Staden, 1970; Kulan, 1970; Dra
peri grön I, 19 71; Draperi blå, i^ i .F ä r g -  
serigrafi. 3 1—34/71.

Ingrid Rosell-Lindahl (f 1928): 111 t Legen
den om den helige drinkaren av Joseph 
Roth, 1962. 17 nr. Torrnål. 34—51/71.

Inge Schiöler (1908— 1971): Koster. 6 nr. 
Färgserigrafi. 2 1—26/71.

Ursula Schütz (f 1937): Landskap 1970. 
2 nr. Etsn. 82 o 87/71. Gåva av För
eningen för Grafisk Konst. Skriftblad 
VI. Färglit. 172/71.

Lil Silfverling (f 1909): Tema med varia
tioner I; Harlekin. Akvatintetsn. 183— 
184/71.

Birgit Skiöld (f 1923): Sea-fruit, 1969. Färg
etsn. 7/71.

Max Walter Svanberg (f 1912): Drömkvin
nans kyss, 1958. Färglit. 70/71. Fången i
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spjutets kärlek till solen, 195 6. Torrnål. 
71/71.

Bo Svensson (f 1932): Förbiilande land
skap, 1970. 2 nr. Färglit. Gåva av För
eningen för Grafisk Konst.

Per Svensson (f 1935): Batalj II, 1970. 
Akvatint. 173/71.

Lasse Söderberg (f 1941): Hjärtat, 1971. 
Etsn. 174/71.

Richard Ärlin (f 1945): Centralstationen, 
1971. Blandteknik. 175/71.

Utländska konstnärer

Aarne Aho (f 1904): Mansporträtt, 1945. 
Mezzotintgr. Gåva av f läroverksadj 
August Anian.

Gerhard Altenbourg (1900-tal): Rop över 
kullarna, 1962. Lit. 8/71. Gåva av Kup
ferstichkabinett der Staatl Kunstsamm
lungen, Dresden gn Werner Schmidt.

Max Bill (£ 1908): Kvadrat, 1967. Färg- 
serigrafi. 4/71.

Jörgen Boberg (£ 1940): Minnets städer. 
Etsn. 197/71.

Otto Dix (f 1891): Självporträtt målande,

1966. Lit. 9/71. Gåva av Kupferstich
kabinett der Staatl Kunstsammlungen, 
Dresden gn Werner Schmidt.

Akseli Gallen-Kallela (1865— 1941): Lem- 
minkäinens moder, 1905. Etsn. 78/71. Gå
va av f läroverksadj August Anian. 

Richard Mortensen (f 1910): Nice, 1966;
Voluspa, 1965. Färgserigrafi. 5—6/71. 

Ernst Neizvestny (f 1926): Brott och straff,
1967. 18 nr. Etsn. 52—69/71.

John Olsen (f 1938): Landskap. Etsn. 3/71. 
Arthur Secunda (f 1927): Sunburst. Färglit. 

178/71.
Paul Wunderlich (f 1927): Die Konstruk

tion Adams durch Dürer nach Justi. 
Färglit. 11/7 1.

Samlingen av graverade plåtar och trä- 
snittsstockar

Karin Persson (1891— 1971): Stock t Mo- 
mentum sollene, 1952 o Juniblom, 1958; 
Stock t Flora despecta, 1945 o Formatio- 
nes vitae, 1963; Stock t Stigande rytm, 
1959. Gåvor av fröken Ebba Persson, 
Ystad.

3. Avdelningen för konsthantverk
Avdelningsföreståndare: förste intendent Dag Widman. 
övriga tjänstemän: intendent Helena Lutteman.

K ER A M IK

Golvvas av flintgods. Sign. G Wennerberg 
1897. U tf av Gustavsberg 1896. 2/1971. 
Gåva av doktor Gunnar W. Lundberg, Pa
ris.

Fat av stengods, »Stranden». Komp o utf av 
Äke Holm, Höganäs, 1940-talet. 8/1971.

Skål m Kristusbild av stengods. Komp o 
utf som föreg. 9/1971.

Väggplatta av stengods, »Familjen». Komp o 
utf som föreg. 10/1971.

Svamp av stengods. Komp o utf 1970 av 
Nils-Gunnar Zander. 11/ 19 7 1.

Svamp av vitt oglaserat lergods. Komp 
o utf som föreg. 12/1971.

Bål av flintgods m tryckt dekor i svart 
ur servisen »Svart Sverige», vyer från Tull
garns slott, Skokloster, Listonhill, Djurgår
den. Rörstrand, omkr 1840. 25/1971.

Delar ur servis av flintgods dekorerad m 
scenerier från det samtida Stockholm i grönt 
koppartryck: 2 djupa o 2 flata tallrikar, 2 
assietter, 1 karott, 1 fat. Komp av Helmer 
Osslund 1892, utf av G ustavsberg 1896—98. 
26-33/1971.

Vas av glaserat lergods. Komp av Helmer 
Osslund, utf av Höganäs 1897. 34/1971.

Vas av stengods m gråblå glasyr. Komp av 
Stig Lindberg, utf av Gustavsberg 1971. 
41/1971.
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Vas, sönderskuren, av rödbrunt stengods på 
sockel av trä. Komp o utf som föreg. 
42/1971.

Skål av stengods m uranglasyr. Komp o utf 
som föreg. 43/1971.

Tallrikar, 4 st, av fajans m dekor av klö
verblad i blått. Tre sign. Stockholm 10 ¡6 54, 
IS (Joakim Silverskog), en sign. S T  n/6 54 
P B (Philip Boevie). Rörstrand 1754. 44—47/ 
1971.

Skål m lock av grågrönglaserat stengods. 
Komp o utf av Patrick Nordström, Islev 
1928. 49/1971.

Vas av stengods. Komp o utf 19 17 av An
ders och Bess Wissler, Mariefred. 50/1971.

Delar ur servisen »Gunnar» av benporslin m 
kantbård av klöverblad i grönt: 1 djup o 2 
olika flata tallrikar, 1 större o 1 mindre 
assiett, 1 tekopp m fat. Utf av Gustavsberg, 
omkr 1905. 62—67/1971.

Skål av stengods, glaserad i brunt o vitt. 
Komp o utf 1971 av Haukur Dör, Reykja
vik. 81/1971.

Koppar, 6 st, av porslin, glaserade i vitt, 
brunt o grönt. Komp o utf 1970 o 1971 av 
Birgitta Watz-Wåreus. 82—87/1971.

Skål av stengods m blå glasyr. Komp o utf 
1971 av Lars Frisk. 88/1971.

Skulptur av högbränt lergods, »Damer i sof
fa». Komp o utf 1971 av Ulrica Hydman- 
Vallien. 90/1971.

Stor vas av stengods, glaserat i svart o vitt. 
Komp o utf 1971 av Yngve Blixt, Höganäs. 
9i/i97i-
Vas av gjutet stengods, glaserat i grönt o 
brunt. Komp o utf 1971 av Gösta Grähs o 
Kerstin Hörnlund. 92/1971.

Skulptur av stengods, »Var ska civilisatio
nens arschel sitta». Komp o utf 1970 av 
Britt-Ingrid Persson. 100/1971.

Halvklot av stengods. Komp o utf av Gus
tav Kraitz 1971. 101/1971.

Skål av stengods m myrmalmsglasyr. Komp 
o utf som föreg. 102/1971.

Vas av stengods m kobolt- o oxblodsglasyr. 
Komp o utf 1971 av Sven Hofverberg, 
Landskrona. 105/1971.

Skål av stengods m blå engobe, oxblods- 
samt grön kristallglasyr. Komp o utf som 
föreg. 106/1971.

»Måsen», skulptur av vitt o brunt sten
gods. Komp o utf 1971 av Henrik Allert, 
Säter vid Skövde. 107/1971.

»Soldis», vas av stengods, tummad. Komp 
o utf 1971 av Birgitta Tillander, Rapallo. 
108/1971.

Skål samt större o mindre tallrik av brun
svart stengods. Komp av Signe Persson- 
Melin, utf för Boda-Nova 1971. 1 1 3 —115/ 
1971. Gåva av AB Äforsgruppen gm direk
tör Erik Rosén.

Skål samt större o mindre tallrik av vitt 
stengods. Komp o utf som föreg. 116 —118/ 
1971. Gåva som föreg.

Tallrik av flintgods m blå dekor ur »Tur- 
binservisen». Komp av Edward Hald, utf 
vid Rörstrand 1917. 125/1971. Gåva av fru 
Brita Stavenow.

Skål av stengods m ler- och askglasyr. 
Komp o utf av Birgitta Watz-Wåreus 1971. 
149/1971.

Skulptur av brunt stengods. Komp o utf av 
Bente Hansen, Danmark 1971. 150/1971.

Skulpur av vitt stengods, »Vekst». Komp 
o utf av Yngvild Fagerheim, Norge 1971. 
151/1971.

Skål av lågbränt, vitt stengods. Komp o utf 
av Eva Sjögren 1971. 152/1971.

Fat, litet, av fajans m målade blommor. 
Komp av Stig Lindberg o utf vid Gustavs
berg omkr. 1942. 153/1971.

Skulptur av stengods, ansiktsmask. Komp o 
utf av Hertha Hillfon omkr 1957. 154/1971.

Vas av fajans m målad dekor. Komp av Lis 
Husberg, utf vid Rörstrand 1944—45. 155/ 
1971.

Tekanna av gulaktigt stengods. Komp av 
Eva Staehr-Nielsen, utf vid Saxbo, Dan
mark, 1930-talet. 156/1971.

Vatenkanna av gulaktigt stengods. Komp o 
utf som föreg. 157/1971.

Skål av svart-grönt stengods. Komp o utf 
som föreg. 158/1971.
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Skål av brunt stengods, komp o utf som 
föreg. 1 59/1971.

Kanna av flintgods m antikiserande dekor. 
England, 1820-talet. 160/1971.

GLAS

»Pärlfiskarna», glasskulptur. Komp av 
Vicke Lindstrand, utf av Orrefors 1931. 
1/1971. Gåva av Mr. F. Lewis Bartlett, M. 
D., Philadelphia, USA, till minne av en
voyé Gustaf Weidel.

K araff och fruktskål m graverad dekor. 
Komp av Edward Hald 1919, utf av Orre
fors. 13 — 14/1971.

K araff m propp av grönt glas. Sverige, 
omkr 1920. 23/1971. Gåva av professor Jo- 
sua Tillgrens sterbhus.

Vinglas på fot av blått glas. Sverige, omkr 
1920. 24/1971. Gåva som föreg.

Graalglas m dekor i blått och violett. Sign. 
Edward Hald, Knut Bergqvist och Heinrich 
Wollman. Utf av Orrefors 1918. 40/1971.

Skål, genombruten, av glas. Komp av Eva 
Englund 1970, utf av Pukebergs glasbruk.
51/1971-
Dubbelskål och fyra koppar av pressat och 
färgat, iriserande glas, s k Carnival-Glass. 
U tf i USA 1905— 1920. 75—80/1971.

Lockurna, ett par, av vitt opalglas m ljusblå 
mynnings- o fotkant. Strömbäcks glasbruk, 
1800-talets första fjärdedel. 103— 104/1971.

Tekanna, värmeställ, 2 koppar m fat av eld
fast glas. Komp av Signe Persson-Melin, utf 
för Boda-Nova 1971. 109—112/19 71. Gåva 
av AB Åforsgruppen gm direktör Erik Ro
sén.

Skålar, 2 st, samt 1 fat av vitt glas. Komp 
av Alvar Aalto, utf av Iittala glasbruk, Fin
land, omkr 1930. 130—132/1971.

Vas av grönt glas. Komp av Edward Hald, 
utf vid Orrefors 1930. 133/1971.

Liten skål m lock m graverad dekor. Komp 
o utf som föreg. 1918. 134/1971.

Skål av rökfärgat glas, s k »pipskål». Komp. 
o utf som föreg. 1930. 135/1971.

Karaff av grågröntonat glas. Komp av Ed
vin Ollers, förmodl utf vid Reijmyre glas
bruk omkr 1920. 136/1971.

Vas av vitt överfångsglas. Komp av Sven 
Erik Skawonius, utf vid Kosta 1935. 137/ 
1971.

Fat, komp av Vicke Lindstrand, utf vid 
Kosta 1954. 138/1971.

Karaff ur servisen »Tre byttor». Komp av 
Elis Bergh, utf vid Kosta 1930. 139/1971.

Glas, 3 st, ur servisen »Tre byttor». Komp 
o utf som föreg. 140—142/1971.

Skål av sk  mörkläggningsglas. Komp av 
Edward Hald, utf vid Orrefors 1941. 143/ 
1971.

Dricksglas, 2 st, av gultonat glas. Utf vid 
Eda glasbruk omkr 1930. 144— 145/1971.

Vas av mångfärgat glas på svart fot, s k 
graalglas. Komp av Simon Gate, utf av 
Knut Bergqvist vid Orrefors 1928. 146/1971.

GULD OCH SILVER

Teservis av 930/sterling silver bestående av: 
tekanna, sockerskål, gräddkanna samt cigar
rettskrin m driven dekor o brudkrona m 
indiska safirer o månstenar. Komp o utf 
1938 av Bertil L. Berggren (gesällprov be
lönat m Stockholms stads hantverksför
enings stora silvermedalj 1939). 35—39/1971. 
Gåva av konstsmeden Daniel Berggrens 
sterbhus.

Skål av silver m dubbla ögelformade hand
tag. Komp av C. R. Ashbee för det av ho
nom grundade och ledda Guild of Handi- 
craft 1903. Stämplad London 1903. 61/1971.

Skål på fot av silver, utf av pressade enhe
ter. Utf av Fredrik och Wilhelm Zethelius, 
Stockholm 1840. 68/1971. Gåva av fil dr 
Harald Nordenson.

Teservis av delvis förgyllt silver bestående 
av: solfjäderformad bricka, tekanna, socker
skål och gräddkanna. Utf i japansk stil av 
Frederick Elkington, Birmingham 1878—79. 
Registreringsmärket från 30 januari 1877; 
servisen komp senast 1876. 70—73/1971.

Sockertång av silver. Anders Fredrik Weise, 
Stockholm 1790. 98/1971.
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Ljusstakar av silver, ett par. Christian Ham- 
mer, Stockholm 1859. 126—127/1971.

Gräddkanna av silver. Pehr Zethelius, Stock
holm 1797. 128/1971.

Skål av silver täckt m dekor i blå o vit 
emalj. Komp av Grete Korsmo, utf av J. 
Tostrup, Oslo 1956. 129/1971.

OÄDLA M ETALLER

Lampa av patinerad brons. Komp av Al- 
berto Giacometti omkr 1947, utf av Susse 
Fondeur, Paris. 48/1971.

MÖBLER OCH TRÄ

Fåtölj »Karin» av förkromade rör m hjul, 
klädd m bärande väv av märket Ironside. 
Komp 1969 av Bruno Mathsson, utf 1970 av 
Dux Möbler AB, Trelleborg 1970. 5/1971.

Pall till fåtöljen »Karin» i samma utfö
rande. Komp o utf som föreg. 6/1971.

Fåtölj »Jetson» m armstöd, förkromad cen
tralfot, klädd m bärande väv av märket 
Ironside. Komp o utf som föreg. 7/1971.

Vitrinskåp av obehandlad svensk ask. Komp 
o utf av James Krenov 1971. 147/1971.

T E X T IL

»Abakan, orange», skulptur av vävd sisal. 
Komp o utf av Magdalena Abakanowicz
1969.3/1971-
»Flykt», linoleumtryck på bomull m appli
kationer. Komp o utf av Vera Danielsson
1970. 4/1971.

»Betraktaren»», vävnad i gobelängteknik. 
Komp o utf av Rigmor Grönjord 1970. 
H /1971 -

»Hemmet», plockväv i tuskaft av linne. 
Komp o utf av Elisabet Hasselberg Olsson 
1970. 16/1971.

»Stilleben», vävnad i fri teknik. Komp o utf 
av Gunnila Ahnlund. 17/1971.

»Kretslopp», virkad textil, relief. Komp o utf 
1970 av Mona Loden. 18/1971.

»Nedfall II», vävnad. Komp o utf som 
föreg. 19/1971.

»Sol i Bohuslän», trasmatta. Komp o utf
1970 av Caje Huss. 20/1971. Gåva av Stock
holms stads hantverksförening.

»Fönster II», gobelängväv. Komp o utf
1971 av Kristina Laurent. 52/1971.

»Svea», unikt tryck på bomull. Komp o utf 
1971 av Ulla Grytt. 53/1971.

»Tre duvor», tryck på bomull (upplaga 1/50 
ex). Komp o utf 1971 av Äsa Bengtsson. 
54/1971.

»Rosa stjärnblomsbrevet», silkscreentryck på 
bomull. Komp o utf 1971 av Ingela Hå
kansson. 55/1971.

»Zig Zag», silkscreentryck på bomull. Komp 
o utf av Susanne Grundell. 56/1971.

»Kor», tryck på linne (upplaga 1/100 ex). 
Komp o utf 1971 av Rut Beskow. 57/1971.

»Duva I», tryck på bomull (upplaga 1/50). 
Komp o utf 1971 av Åsa Bengtsson. 58/1971.

»Ormblomsbrevet», silkscreentryck på bomull. 
Komp o utf 1971 av Ingela Håkansson.
59/1971-
»Zip», silkscreentryck på bomull. Komp o 
utf 1971 av Susanne Grundell. 60/1971.

»Bambara», tryck på linne. Komp av Bo G. 
Wennberg, utf av N K  Textilkammare 1953. 
69/1971. Gåva av fil. dr Bo Wennberg.

»Bäckahästen», rölakansmatta. Komp o utf 
av Märta Måås-Fjätterström mellan 1915 
och 1918. 74/1971.

Vävnad i gobelängteknik. Komp o utf 1970 
av Maria Triller. Provvävnad för ridå till 
Hotel de Marie, Paris. 93/1971.

Tygtryck »Windy Way». Komp o utf av 
Astrid Sampe 1954 för N K :s Textilkamma
re. 94/1971. Gåva av N K :s Textilkammare 
gm designer Astrid Sampe.

Tygtryck »Flora Suecana». Komp 1970 som 
föreg. 95/1971. Gåva som föreg.

Tygtryck »Taifunni». Komp o utf av Maija 
Isola för Marimekko AB, Finland. 99/1971.

Tygtryck, 5 st, mönstrade i batikteknik: 
»Captain Cook», »Vasco da Gama», »Sir
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Francis Drake», »Palmett», »Monett». Komp 
av Hans Krondahl, utf vid Borås Wäfveri 
AB 1969. 1 19 — 123/1971. Gåva av konstnä
ren Hans Krondahl, Brösarp.

Tygtryck »Cross Word Puzzle», komp av 
Katsuji Wakisaka 1971, utf av Marimekko 
AB, Finland. 124/1971.

Gobeläng »Röd-gul-grön». Komp o utf av 
Kristina Rindar 1971. 16 1/1971.

D IV ER SE

Arkivpärmar, 2 st, m ca 120 st prov på alla 
de tryckta tyger, som Arne Jacobsen, Dan
mark, komponerat för N K:s Textilkam
mare o som trycktes av Erik Ljungbergs 
Textiltryckeri AB i Floda under 1940- o

50-talen. 2 1—22/1971. Gåva av N K :s Tex
tilkammare gm designer Astrid Sampe.

Brudkrona skuren av renhorn m ristad o 
målad dekor. Komp o utf av Essaias Pog- 
gatz 1971. 89/1971.

Arkivpärmar, 26 st, m tygprover, foton, 
pressklipp o texter rörande verksamheten, 
främst utställningarna, vid N K :s Textilkam
mare 1946—70. 96/1971. Gåva av N K :s  
Textilkammare gm designer Astrid Sampe.

Skulptur av rödbrun o vit plast, komp 
1969 av Anders B Liljefors, utf av Tarkett 
AB. 97/1971. Gåva av direktör Göran Grim- 
hall, Ronnebyhamn.

Taklampa av målat trä, metall o glas (m 
ritningar). Komp av Helge Bergman 1932. 
148/1971.



II MODERNA MUSEET
Museidirektör: K. G. Hultén (tji 1/7—31/7 och 1/9—31/12  t. f. förste 
intendent Derkert)
övriga tjänstemän: förste intendent Carlo Derkert, intendent Karin 
Bergqvist Lindegren, amanuens Björn Springfeldt och konsulent Pär 
Stolpe

M ÄLERI

Svenska konstnärer

Hélène Aperia (f 1909): Händer som tar 
törn mot världen. 1960-talet. B 2007. 

Gunilla Bade (f 1946): Kisi Highlands.
1971. 6374.

Channa Bankier (f 1947): Dam i rum. 1971. 

6375-
Lilly Blom (1896—1970): Träd med rosa 

blom. i960. 6381. Park i snö. 19 31— 1956. 
B 2016. Gåva i testamente av fru Lilly  
Blom.

Peter Freudenthal (f 1938): Gamaliel. 1970 
—71. 6368.

U lf Gripenholm (f 1943): Spelrum med vit 
duva. 1969—70. 6384.

Linda Gustavson (f 1947): En slocknad 
jättevulkan — Ngorangoro — världens 
största krater. 1971. 6376.

Lars Hillersberg (f 1937): Bazaar. 1964. 
B 2020.

Lotti Jeanneret (f 1887): Lampan och ljuset. 
B 2008.

Äke Johansson (1893—1968): Kvinna med 
barn. 19 2 3 .B 2013.

Lennart Jönsson (f 1924): Fly i sommarrum. 
19 7 1 .B 2019.

Ulla Larsson (f 1935): Morgon II. 1968. 
6377*

Harald Lindberg (f 1901): S/S Holmen III 
i storm utanför Utklippan. 1920. B 2009. — 
Timmerbogserare söker hamn. 1934. 6363. 

Tyra Lundgren (f 1897): Självporträtt. 1921. 
6372.

Äke Norlander (f 1943): Bakgrund. 1967. 
6362.

Uno Svensson (f 1929): Bild VI/70. 1970. 
6369.

Lasse Söderberg (f 1941): Han som andas. 
1968—71. 6373.

Leif Tjerned (f 1942): Stureplan. 1971. 
6378.

Ulla Zimmerman (f 1943): Samtalsgrupp.
Långholmen. 1970. 6364.

Karl örbo (1890— 1958): Skuta. 6382. Gåva 
i testamente av fru Lilly Blom.

Utländska konstnärer
Henry Heerup, dansk (f 1907): Sexmand 

og kvinde. 1968. 6370.
Panamarenko, belgisk (f 1940): 2 st skisser 

(konstruktionsritningar) till skulpturen 
Portable Air Transport (Sk 2106). 1970. 
B 2014— 15.

Q. Jan Telting, holländsk (f 1931): End 
of the Pre-Games. 1970. 6361.

Jacques de la Villeglé, fransk (f 1926): 
Pompidou — rue de Crimée. 20.11.1969. 
B 2017.

Ann Wilson, amerikansk (f 1933): The 
Ryder-less Boat. 1971. 6383.

SKU LPTU R

Svenska konstnärer
Tage Waldemar Björk (f 1909): Bördan. 

1953. Sk 2 10 1.
Erik Dietmann (f 1937): Pas d’Hirondelles 

en Novembre. 1967—70. Sk 2102.
Peter Hellbom (f 1941): Ansikte. 1969. 

Sk 2089.
Ian Hellström (f 1925): Invisible Woman. 

1 969—70. Sk 2103.
Bror Hjorth (1894— 1968): Kubistisk flicka. 

1921. Sk 2099.
Martin Holmgren (1921— 1969): Skapland 

I —Milonga II. Katalansk folkmusik. 1964. 
Sk 2100.

Äke Holmqvist (f 1939): Monument 69. 
1971. Sk 2105.

Beth Laurin (f 1935): Tillstånd. 1969. Sk 
2104.

Lennart Nyman (f 1918): Angola. 1961. 
Sk 2107.
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Gun-Maria Pettersson (f 1943): Inverterad 
rörelse. 1969. Sk 2 117 .

Utländska konstnärer
Joseph Beuys, tysk (f 1921): Hargrav V 

(Alperna). 1965. Sk 2096. Gåva av Mo
derna Museets Vänner.

Piotr Kowalski, fransk (f 1927): Skulptur. 
1967. Sk 2097.

Panamarenko, belgisk (f 1940): Prototype 
Portable Air Transport. 1970. Sk 2106.

Niki de Saint Phalle, fransk (f 1930) och 
Jean Tinguely, schweizisk (f 1925): Para
diset. 1966. (Skulpturgrupp bestående av 
16 skulpturer: 9 st av glasfiber och plast, 
7 st maskiner av svartmålat järn.) Sk 2095. 
Gåva av konstnärerna.
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III ÖSTASIATISKA MUSEET
Museidirektör: Bo Gyllensvärd.
övriga tjänstemän: intendent Jan Wirgin.
Tillfälliga tjänstemän: fil. kand. Per-Olow Leijon.

SKU LPTU R

Japan:

Två apsaras av mörklackerat trä. Kama- 
kura. 100/71.

Tre väggfält i målad trärelief med rika 
figur- och växtornamentik. Momoyamastil. 
10 1— 103/71.

Noh-mask av trä med realistisk målning. 
1800-tal. Gåva enl testamente av kansli
rådet Henrik Nissen.

Indien:
Kvinnofigur av röd sandsten. Orissa. 1000- 
tal. 27/71

M ÅLERI

Japan:
Buddhistisk målning återgivande Emma Ten 
(en Botatsu) ridande på en vit buffel. Tusch 
och färger på siden. Kamakura, 1300-tal. 
126/71. Gåva av Östasiatiska Museets Vän
ner.

Indien:
Stridsscen ur Mahabarata. Målning i livliga 
färger på papper. Tidig Rajastan. 1500-tal. 
99/71.

G R A FIK

Japan:
Ando Hiroshige: Scen från Yoshivara. Ur 
serien »Berömda platser i den östra Hu
vudstaden». Ca 1860. 31/71- Gåva av herr 
Lars Pihl.

K O N STH A N TV ER K  

Brons, Kina:
Fang I, offerkärl för säd. Yin. A-stil. 
16/71. Gåva av dr och fru Natanael Wes- 
sén.

Kuei, offerkärl för frukt. Yin. B-stil. 17/71. 
Gåva som föreg.

Kuei, med två handtag. Yin—tid. Chou. 
B-stil. 18/71. Gåva som föreg.

Yu, offerkärl för vin med fläthandtag. 
Yin. B-stil. 19/71. Gåva som föreg.

Ku, ett par, offerkärl för varmt vin. Yin— 
Chou. A-stil. 20/71. Gåva som föreg. 

Chiieh, offerkärl för varmt vin. Yin—Chou. 
A-stil. 2 1/71. Gåva som föreg..

Chiieh, Yin—Chou. B-stil. 22/71. Gåva som 
föreg.

Tsun, offerkärl för vin. Mellersta Chou. 
23/71. Gåva som föreg.

Ting, offerkärl för kött, med lock. Huai- 
stils period. 24/71. Gåva som föreg.

Hu, ett par, offerkärl för vin. Huai-stils pe
riod. 25/71. Gåva som föreg.

Dörrbeslag med dekor av demon. Mellersta 
Chou. 26/71. Gåva som föreg.

Samling av 64 dräkthakar. Huai-stils pe
riod och Han. 34—98/71. Gåva som föreg.

Spegel med dekor av skrifttecken mm. Han. 
112/71. Gåva till minne av Otto F. Herr- 
manns.

Spegel med dekor av drakar bland vågor. 
Han. 113/7 1. Gåva som föreg.

Spegel med dekor av drake. Han. 114/71. 
Gåva som föreg.

V as av  fö rg y lld  brons, s k  pilkastningsvas 
i m iniatyr. M ing. 28 /7 1. G å v a  av  skulptri- 
sen Carin Nilsson.

Japan:
Spegel med dekor av krysantemum, tranor 
och sköldpadda. 700-tal. 115/71. Gåva till 
minne av Otto F. Herrmanns.
Spegel med dekor av krysantemum och 
sparvar. 700-tal. 116/71. Gåva som föreg. 
Spegel med dekor av krysantemum i rut
mönster, sparvar och sköldpappa. Ca 1100. 
117/71. Gåva som föreg.
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Spegel med dekor av sparvar och kry- 
santemum. Ca n o o —1200. 118/71. Gåva 
som föreg.

Spegel med dekor av landskap, sparvar och 
båt på vatten. Ca 1100. 119/71. Gåva som 
föreg.

Spegel med dekor av tall, sparvar och sköld
padda. Ca 1100. 120/71. Gåva som föreg.

Spegel med dekor av landskap, tallar och 
tranor samt sköldpadda. 12 1/71. Gåva som 
föreg.

Spegel med dekor av landskap med tranor 
och sköldpadda i hög relief. Ca 1300. 122/71. 
Gåva som föreg.

Spegel med dekor av landskap med tranor 
och sköldpadda i hög relief. Ca 1300. 123/71. 
Gåva som föreg.

Uppsättning av småvaser visande olika sta
dier av cloisonnétillverkning. 1900-tal. 
124/71. Gåva till minne av Eric Wilhelm 
Wirén.

Keramik, Kina:
Tallrik av porslin med dekor av ätterna 
Wagenfelts och Lagermarcks vapen. Kom
paniporslin, ca 1720. 29/71. Gåva av fru 
Britt Kramer.

Tallrik av porslin med dekor i guld och 
emaljfärger av kartusch med spegelmono
gram. Kompaniporslin. 1700-tal. 30/71. Gåva 
som föreg.

Stor vas av porslin; dekor i underglasyr- 
blått. K^ng-hsi. 6/71.

Japan:
Stort fat av porslin med dekor av under- 
glasyrblått och emaljfärger. Imari. Ca 1680 
— 1700. 125/71. Gåva av ambassadör och 
fru Tage Grönwall.

Fat av porslin, åttkantigt, med landskaps- 
dekor i underglasyrblått. 1800-tal. 11/7 1.
Gåva till minne av viceamiral Charles de 
Champs.

Korea:
Kopp av gråsvart lergods. Silla. 10/71. Gåva 
av direktör Werner Schmidt.

Skål av stengods, utvändigt dekor av lotus
blad. Celadonglasyr. Koryo. n /7 1. Gåva 
som föreg.

Skål av stengods med sanggam-dekor. Ko
ryo. 12/71. Gåva som föreg.

Skål av stengods med kamdekor i vitt och 
grågrön glasyr. Koryo—Li. 13/71. Gåva som 
föreg.

Glas, Kina:
Pi-ring med reliefdekor av fladdermöss 
mm. 1800-tal. 14/71. Gåva av fil kand 
Christer von der Burg.

Lack, Japan:

Rund dosa av guldlack med dekor av fisk. 
1800-tal. 104/71.

Cylinderformad ask av guldlack med de
kor av wistaria. 1800-tal. 105/71.

Rektangulär ask av guldlack med dekor av 
Tokugawa vapnet. 1800-tal. 106/71.

Rektangulär ask av guldlack, invändigt för
sedd med bricka. Dekor av krysantemum 
och solfjädrar. 1800-tal. 107/71.

Fyrkantigt skrivschatull (suzuri bako) av 
guldlack med dekor av fenixfåglar. 1800- 
tal. 108/71.

Fyrkantigt skrivschatull med dekor av två 
Noh-skådespelare. 1800-tal. 109/71.

Stor rektangulär ask av guldlack, invän
digt försedd med bricka. Dekor av Noh- 
skådespelare. 1800-tal. 110/71.

Textil, Kina:

Sidenbrokad med drakar bland moln. 1800- 
tal. 32/71. Gåva av direktör Einar Lagre- 
lius, Rönninge.

Tibet:

Broderad framställning av Dharmapala 
S’ridevi. 1900-tal. 33/71. Gåva som föreg.

Japan:
Rekonstruktion av kinesiskt siden från Sui- 
perioden. 1960-tal. 8/71. Gåva av pro
fessor Akira Fujieda, Kyoto.
Sten, Kina:
Chiieh, miniatyr i jadeliknande sten. 1800- 
tal. 9/71. Gåva av fröken Ulla Kihlbom, 
Täby.



IV SLOTTSSAMLINGARNA M M
Avdelningsföreståndare: förste intendent Boo von Malmborg, 
övriga tjänstemän: intendent Lars Sjöberg och assistent Brita Lundquist.

GRIPSHOLM

Antalet besökare på slottet uppgick 1971 till 
80342, varav 78819 betalande (föregående 
år 73 062, varav 71 285 betalande). För att 
tillmötesgå behovet av visningar har för
utom slottets egen personal filosofie kandi
daterna Carola Hermelin, Tatiana Malm- 
qvist, Cecilia Stam och Birgitta Sandström 
samt filosofie studerandena Lill Kinnegård 
och Marianne Kronberg biträtt vid demon
strationer m m. Antalet visningar har upp
gått till 742, varav 343 på tyska, engelska 
och franska samt 1 på finska (föregående år 
746, resp 316). Besökarna på Gripsholms 
folkhögskola, där den moderna samlingen är 
utställd, har uppskattats till 4 000.

För samlingarnas vård har konservator 
Maud Bennel under ca 1 J/2 månad arbetat 
på slottet.

Porträtt, mottagna som heder sbevisning enl 
Kungl Ma):ts beslut den 26 november 19 7 1: 
F d landshövdingen Jarl Hjalmarson. Skulp
tur av Arne Jones 1971. 3389.

F statsrådet, fil dr Per Edvin Sköld. Olje
målning av Lasse Johnson 1971. 3379.

Statsrådet Gunnar Sträng. Oljemålning av 
Lasse Johnson 1971. 3378. Samtliga porträtt 
gåvor av Gripsholms]öreningen.

övriga gåvor och inköp:

Acke, J .  A. G. (1859—1924): Fru Ellen 
Josephson. 3363.
Barnekowy Elisabeth (1874— 1942): Förfat

tarinnan Frida Steenhoff, född Wadström. 
Sign. 1925. 3342. Gåva av civilingenjör 
Rolf Steenhoff.

Berg, Yngve (1887— 1963): Konstnären Ber
til Lybeck. O. p. 3344.

Berg, Björn (f 1923): Självporträtt. Sign. 
1944. 3385.

Berglind, Karl (1876— 1941): Borgmästare 
Carl Lindhagen. Gipsplakett. 3367. Gåva 
av Otto Meyers Konstgjuteri.

Bergström, Endis (1866— 1950): Professors

kan Ann-Margret Holmgren, född Ter- 
smeden. 3340. Gåva av Svenska kvin
nors medborgar förbund. — Professor Knut 
Wicksell. Teckn., sign. 1921. 3392. — 
Professor Axel Herrlin. Teckn. 3393.

Boberg, Sven (1870— 1935): Professor Rut
ger Sernander. Gipsmedaljong, sign. 1913. 
3368. Gåva av Otto Meyers Konstgjuteri.

Brander, Carl Fredrik (1705— 1779): Hed
vig Charlotta Danckwardt-Lillieström. 
3328. Har ingått i den Danckwardt-Lillie- 
strömska fideikommissamlingen. Gåva av 
landshövding Anders T  ottie, Strängnäs, 
enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 
17 december 1970.

v. Breda, Carl Fredrik (1759— 1818): Okänd 
engelsman. Sign. 1792. 3386.

Ehrenstrahl, David Klöcker (1628— 1698): 
Fältmarskalken Bengt Horn af Åminne 
med sina två fruar. Sign. 1675. 3394.

Forsslund, Jonas (1754— 1809): Inspektör
M. H. öhngren. Pastell, 1798. 3361. — 
Fru öhngren, maka till föreg. Pastell. 
3362. Gåvor av köpman Nils Andersson.

Gordon, W illy (f 1918): Danskonstnärin- 
nan Birgit Cullberg. Teckn., sign. 1950. 
33I2.

Hedblom, Gustaf-Adolf (1898 —1972): över
ståthållaren Torsten Nothin. Gipsbyst, 
sign. 1948. 390. Gåva av Otto Meyers 
Konstgjuteri.

Heurlin, Johan (1893— 1951): Självporträtt. 
335 9-

Hjorth, Bror (1894— 1968): Författaren Ar
tur Lundkvist. Polykrom träskulptur. 
3337-

Hultström, Karl (f 1884): Förste livmedikus 
Hjalmar Casserman. Gipsmedaljong. 3372. 
— Medaljgravören Sven Kulle. Gips
medaljong. 3371. Gåvor av Otto Meyers 
Konstgjuteri.

Johnsson, Adolf (1872— 1945): Statsminis
ter Hjalmar Branting. Gipsbyst. 3364. Gå
va som föreg.

Johnsson, Ivar (1885—1970): Bankdirektör 
K. A. Wallenberg. Gipsmedaljong. 3366. 
Gåva som föreg.
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Krestesen, Tom (f 1927); Konstnären Tor
sten Renqvist. Sign. 1971. 3387.

Lampi, Johann Baptist d ä : (1751 — 1830): 
Gustaf IV  Adolf. 3334.

Lindberg, Harald (f 1901): Självporträtt. O. 
mas., sign. 1930. 3336.

Lundqvist, John (1882—1972): överinten
denten Axel Gauffin. Huvud i brons. Sign. 
1945- 3345*

Nerman, Einar (f 1888): Självporträtt. Sign. 
1934. 3354* — Filmskådespelerskan Gre
ta Garbo. O. p. Sign. 1937. 3352. — Skå
despelerskan Signe Hasso. Sign. 1943. 
3353. — Operettsångerskan Anna Petters- 
son-Norrie. Sign. 1938. 3355. — Konstnä
ren Carl Wilhelmson. Tuschteckn. Sign. 
I9I4- 3346. — Konstnären Einar Jolin. 
Blyerts och akv. Sign. 1907. 3347. — 
Konstnären Anders Trulson. Blyerts. Sign. 
i 9°8. 3348. — Konstnären Isaac Griine- 
wald. Tuschlav. Sign. 1910. 3349. — 
Konstnären Henrik Sörensen. Tuschlav. 
Sign. 1914. 3350. — Konstnären Kurt 
Jungstedt. Blyerts. Sign. 1912. 3351. Gå
vor av konstnären Einar Nerman. — 
Skådespelerskan Tollie Zellman. Sign. 
19 11 . 3391.

Nilsson, Johan Robert (1842—?): Interiör 
från Drabantsalen, Gripsholm. O. papp. 
Sign. 1881. 3314.

Nilsson, Svante (1869— 1942): Professor
Ragnar Östberg. Gipsmedaljong. 3369.
— Konstnären Carl Filip Månsson. Gips
medaljong. 3370. Gåvor av Otto Meyers 
Konstgjuteri.

Nyman, Olle (f 1909): Konstnären Sven 
Erik Skawonius. Tuschteckn. 3384. Gåva 
av fru Gunilla Skawonius.

Näsvall, Emil (1908— 1965): Statsminister 
Per Albin Hansson. Gipsbyst. 3365. Gåva 
av Otto Meyers Konstgjuteri. — Författa
ren Erik Asklund. Gipsbyst, sign. 1939. 
3383. — Hovsångaren Jussi Björling.
Gipsbyst. 3380. — Författaren Jan Fride- 
gård. Gipsbyst, sign. 1934. 3381. — För
fattaren Johannes Edfelt. Gipsbyst omkr. 
1946. 3382. Gåvor av fru Nanni Näsvall. 

Palme, Einar (f 1901): Ivan Hedqvist, O. 
mas., sign. 1931. 3335.

Scheffel, Johan Henrik (1690— 1781): Herre 
i pudrad peruk och bröstharnesk. 3326.
— Medelålders dam. 3327. Har ingått i

den Danckwardt-Lillieströmska fidei- 
kommissamlingen. Gåva av landshövding 
Anders Tottie, Strängnäs, enligt Kungl. 
Maj:ts bemyndigande den 17 december 
1970.

Schonberg, Torsten (1882— 1970): Självpor
trätt. O. mas. Gåva av fru Ingrid Schon
berg.

Söderberg, Lasse (f 1941): Förste intendent 
Boo von Malmborg. Blyerts, sign. 1971. 
3388. Gåva av Gripsholmsföreningen. 

Sörensen-Ringi, Harald (1872— 1912): Konst- 
närinnan Eva Bonnier. Gipsrelief, sign. 
1894. 3360. Gåva av Otto Meyers Konst
gjuteri.

Wallin, David (1876— 1957): Doktor Gus
taf Dalen. Blyerts. 3357. — Redaktör Jo 
han Saxon. Blyerts, sign. 1907. 3358. — 
Självporträtt. 3373.

Wilhelmson, Berta (1869— 1965): Fru A lf
hild Gummeson, född Sjödin. Gou. 3341. 
Gåva av fru Elsa Björck, Norrköping. 

Wilhelmson, Carl (1866— 1928): Konstnärin- 
nan Maj Bring. 3356.

österman, Emil (1870— 1927): Oskar II. 
Sign. 1904. 3339. — Gustav V. Sign. 1913. 
3338. Gåvor av K. Byggnadsstyrelsen. 

Okända konstnärer: överste Claes Danck
wardt-Lillieström. 3315. — Maria Pful, 
gift Danckwardt-Lillieström. 3316. — Jo 
han Danckwardt-Lillieström. 3317. — Ma
ria Danckwardt-Lillieström. 3318. — Ge
nerallöjtnant Claes Danckwardt-Lillie
ström. 3319. — överste Valentin Winter.
3320. — Major Alexander Thomasqune.
3321. — Kaptenlöjtnant Samuel Schmiedt.
3322. — Kapten Johan Enwaldt. 3323. — 
Kapten Hildebrand Stahl. 3324. — Löjt
nant Jacob von Pful. 3325. — Herre i 
allongeperuk. 3329. — Herre i allongepe- 
ruk. 3330. — Okänd medelålders dam. 
3331. — Yngre okänd dam. 3332. — Yng
re okänd dam. 3333. Har ingått i den 
Danckwardt-Lillieströmska fideikomiss- 
samlingen. Gåva av landshövding Anders 
Tottie, Strängnäs, enl. Kungl. Maj:ts be
myndigande 17 december 1970.

Inventarief öring:

Ericsson, Christian (1858— 1935): Ärkebi
skop Nathan Söderblom. Bronsbyst. Sign. 
1901. 3376. (Dep. XX V I.)



Pesne’s art: Lovisa Ulrika. 3375. 
Okänd konstnär: Adolf Fredrik. 3374.

DRO TTNINGH O LM

Under året har en inventering av samling
arna avslutats. Antalet besökande uppgick 
1971 till 34259 (föregående år 34905).

H AGA, ROSERSBERG, STRÖMSHOLM, 
LÄCKÖ  och HARPSUND

Under året har arbetet inskränkts till under
håll av samlingarna, över Strömsholmssam- 
lingen har utgivits en tryckt katalog.

GUSTAF III  :s AN TIKM USEUM

Museet har hållits öppet varje dag under 
sommaren. Besökarna har ägt tillträde till 
Logården. Under tiden 3 juli— 16 augusti har 
varje lördag, söndag och måndag anordnats 
konserter av Stockholmsensemblen under- 
ledning av Mats Liljefors. Antalet besökare 
i museet har uppgått till 9 668 (föregående 
år 3 060).

SVEN SKA  PO R T R Ä T T A R K IV ET

Svenska Porträttarkivets samlingar har ut
ökats med 558 nyfotograferingar och 67 fo
tografier utan negativ. Samlingarna har be
sökts av ca 360 personer och från arkivet 
har expedierats ca 1 600 fotografier.
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V FÖR STATENS KONSTSAMLINGAR 
GEMENSAMMA AVDELNINGAR

i. Avdelningen för konstbildning
Avdelningsföreståndare: förste intendent Eva Nordenson
övriga tjänstemän: intendent Britta Birnbaum (halvtid) och amanuens
Torsten Gunnarsson
Tillfälliga tjänstemän: fil. kandidaterna Barbro Carlson (—31/3) och 
Bo Valne (13/9—31/12)

FÖ RELÄ SN IN G A R OCH AN D RA PROGRAM

Nationalmuseum

Året inleddes med dagliga visningar i samlingarna fram till Trettondedag Ju l då det anord
nades en familjedag med barnfilmer, sagostund och en pristävling i samlingarna.

Under våren anordnades en föreläsningsserie i samarbete med Kursverksamheten vid 
Stockholms universitet och Forum med rubriken »Ikoner och ikonmåleri», föreläsare var 
intendent U lf Abel som den 9 februari talade om »Ikonen — fönster mot himlen», den 
16 februari om »Åtta århundradens rysk konst», det sista föredraget med titeln »Ikonen 
och 1900-talskonsten» blev p g a konfliktsituationen på arbetsmarknaden uppskjutet till 
den 6 april.

Under utställningen »Helmer Osslund — Norrlands målare» anordnades en serie program 
som avsåg att belysa Norrland ur olika aspekter. Tisdagen den 23 mars anordnades ett 
program med professor Israel Ruong kallat »Samiskt uttryck», tisdagen den 30 mars fram
förde Skäggmanslaget ett program med svensk folkmusik, torsdagen den 1 april hölls ett 
informationsprogram med sameombudsmannen Tomas Cramér, tisdagen den 13 april visade 
major Sven Wahlberg färgbilder och talade om norrländsk natur i ett föredrag kallat 
»Från laxhav till renfjäll», serien avslutades tisdagen den 27 april med pjäsen »Vem betalar 
kalaset» framförd av Fria Teatern.

I anslutning till utställningen anordnades en pensionärsdag i samarbete med ABF varvid 
325 pensionärer besökte utställningen efter att först ha fått en bildbandsintroduktion i 
hörsalen.

Under utställningen »Rädda Venedig» hölls två föredrag i samverkan med Sällskapet 
Dante Alighieri och Institutionen för konstvetenskap vid Stockholms universitet. Den 
14 april talade professor Gunnar Lind om »Tekniska och naturvetenskapliga metoder att 
rädda Venedig» och den 15 april professor Erik Forssman om »Europeiska konstnärer i 
Venedig från Turner till Monet».

I samband med utställningen »FIN SKT 1900» arrangerades en serie program i samarbete 
med Föreningen Norden. Tisdagen den 12 oktober visades filmen »Okänd soldat» i original
versionen med finskt tal och svensk text, tisdagen den 19 oktober framfördes finsk folk
musik på kantele och recitation ur Kalevala av Ulla Katajavuori och Iines Laitinen- 
Sandberg, lördagen den 30 oktober spelades finsk barnteater i museets hörsal på eftermid
dagen och på kvällen framfördes »Iltamat» — en musikalisk kabaré av Kaj Chydenius och 
Kaisa Korhonen, tisdagen den 2 november var det finsk kammarmusikafton med Paavo 
Pohjola — violin, Liisa Pohjola — piano och Taru Valjakka — sopran, torsdagen den 
18 november visades filmen »Under Polstjärnan».

Den 9 och 25 anordnades ett par special visningar av utställningen. Vid den första visade 
chefen för arkitekturmuseet, intendent Bengt O. H. Johansson utställningens omfattande 
arkitekturdel, den andra var en visning på engelska kallad »Finnish 1900».
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Tisdagen den 30 november höll arkitekturhistorikern Asko Salokorpi från Finlands 
arkitekturmuseum i Helsingfors ett bildföredrag med titeln »Jugendarkitektur — revolu
tionen som uteblev?»

Även till denna utställning anordnades i samarbete med ABF en pensionärsdag med 
bildbandsintroduktion. Nära 400 pensionärer deltog.

I anslutning till utställningen »Albrecht Dürer» hölls föredrag 3 torsdagskvällar i oktober. 
Intendent Patrik Reuterswärd talade den 7 oktober om »Riddaren och Döden, Hieronymus 
och Melencolia», professor Rudolf Zeitler den 21 oktober om »Blicken hos personerna i 
Dürers bilder och Dr Erich Steingräber från München den 28 oktober om »Dürer und 
Italien», det sista föredraget hölls på tyska.

Söndagen den 14 november anordnades en Familjedag med visningar av de pågående 
utställningarna Albrecht Dürer, Anders B Liljefors, F IN SK T  1900 och Smycken 1600—1900, 
det spelades också dockteater samt visades bildband och filmer.

I slutet av oktober och början av november höll överintendent Bo Lindwall fyra föredrag 
under rubriken »Stora mästare på Nationalmuseum», föreläsningarna gavs i samarbete 
med flera av våra bildningsförbund.

Annandag Ju l bjöd museet på stor barn- och familjedag med sagostunder, barnfilmer, 
sång av Maria Magdalena Motettkör samt visning av Ikoner.

Under mellandagarna fram till nyår förekom varje dag sagostunder i Poul Stroyers 
Sjörövarskepp som byggts upp till utställningen »Bilderboken», grammofonkonsert med 
svensk musik från sekelskiftet, barnfilmer samt visning av utställningen »Nationalmålarna».

Moderna museet

Två söndagseftermiddagar, den 21 februari och den 25 april, konsert av elever från Enskede- 
Vantörs Musikskola.

I samband med sin utställning på museet höll Richard Paul Lohse den 15 mars en före
läsning.

Indisk musik på museet: Pran Nath (sång) och Terry Riley (tabla) framförde kvällsraga 
den 19 mars, eftermiddagsraga den 20 mars och morgonraga den 21 mars. Den 17 april 
spelade Pandit Ram Narayan (sarangi) och Suresh Kalwalkar (tabla).

»Paradiset» vid brofästet på Skeppsholmen, skulpturgrupp av Niki de Saint Phalle och 
Jean Tinguely invigdes och sattes i rörelse den 7 maj. Skäggmanslaget spelade.

»Lyrisk Vårkväll» den 10 maj: Skådespelare från Dramaten läste och sjöng svensk lyrik 
från Bellman till Tranströmer. Medverkande: Kristina Adolphson, Anita Björk, John 
Harryson, Margaretha Krook, Hjördis Petterson, Jan-Olof Strandberg och Max von Sydow. 
Stockholms Kammarspelare under ledning av Torbjörn Lundqvist. Vid flygeln Oswald 
Löpare.

Den 18 maj spelade gruppen Träd, Gräs och Stenar på museet tillsammans med danska 
ljusshowen King Kong.

U nder sommaren anordnades i museet »m usikfestivaler» under helgerna (fredag— lördag—  
söndag) där bl. a. följande musiker och grupper deltog: Handgjort (9/7), M affy Falay: 
Sevda Love och Bernt Rosengren: Living Magic Music (10/7), Taj Mahal Travellers (11/7), 
Sound and Meditation med Taj Mahal Travellers och Lillemor Lind (17/7), Resa i tiden, 
vokala och instrumentala improvisationer av Lillemor Lind med Torbjörn Hultkrantz, 
Bernt Rosengren och vänner (18/7), Vem är du?, musikspel av Salvador Gay med Cosmosis 
och Mecki Mark Men (23—24/7), Tag med egna instrument och spela med Taj Mahal 
Travellers! (25/7), Panta Rei (30/7), Telefon Paisa (31/7), Svensson Peace och M affy Falay 
med Sevda Love (1/8), Fluxusföreställning med Takehisa Kosugi, Bengt och Manne af 
Klintberg, William och Mimi Wareing, Taj Mahal Travellers och publiken (7/8), Handgjort 
och Tamarugal (8/8), Sevda Group och Bernt Rosengren m. fl. (21/8).

I samband med Stockholms Jazzdagar spelade den 28 augusti på museet grupperna
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Arbete &  Fritid, Jazz Doctors, Sevda med M affy Falay, Lasse Werner och hans vänner 
samt Rune Stålspets’ kvintett.

Den 2 och den 4 september framfördes »Dansare på en utställning» av Donya Feuer. 
Dansare: Fatima Ekman, Juliet Fisher, Karin Thulin, Charlotte Kuylenstierna, Margareta 
Pettersson, Peter Kleinwich, Lennart Stregård, Vassil Tintoroff.

Pianisten och kompositören Ran Blake framträdde på museet den 18 september. Konsert 
i samarbete med svenska sektionen av The International Society for Contemporary Music 
(ISCM).

Den 15 oktober spelade Göteborgs-gruppen »Älgarnas Trädgård» på museet. Utställningen 
»Affischer från Kuba» visades den 15 oktober av Nelson Restano, Kubas kulturattaché i 
Sverige.

Den internordiska jazzseptetten Nordic All Stars spelade den 19 oktober. (Palle Danielsson, 
Jan  Gabarek, Palle Mikkelborg, Calle Neuman, Espen Rud, Heikki Sermanto, Lennart 
Åberg).

»Varför får vi inte jobba?», konsert den 28 oktober i arr. av Svenska Musikerförbundets 
Arbetsgrupp för Solistisk Verksamhet. Medverkande: Inger Wikström, Bronislaw Eichenholz, 
Dorothy Dorow m. fl.

Föreningen Sveriges Jazzmusiker arrangerade en serie konserter under hösten. Konser
terna ägde rum på fredagskvällarna. Den 29 oktober spelade Jan Allan och Lars Sjösten, 
den 5 november Staffan Abeleen och Lasse Färnlöf, den 12 november Benny Bailey och 
Dexter Gordon, den 19 november Bernt Rosengrens orkester, den 26 november Ove Johans
sons kvintett från Göteborg samt den 3 december Red Mitchells kvartett.

Lyrik- och musikmatiné den 30 oktober i arr. av Siljansskolans Vänner. Medverkande: 
Eva-Lisa Lennartsson, Anders Fugelstad, Gunnar Harding, Sandro Key-Åberg m. fl.

Under rubriken »Bild i USA» höll professor Raymond Smith Schuneman den 15 november 
en föreläsning om »A Century of Photographic Documentation in the US» och visade ljus
bilder från nordamerikanska inbördeskriget och fotodokumentation från depressionen på 
trettiotalet.

»Finmusik och slagdänga», konsert den 22 november i samarbete med Skådebanan och 
Rikskonserter. Medverkande: Leif Asp, Berit Hedeby och Jörgen Rörby.

Den 23 november var det konsert på museet av Los Calchakis, »La Flute Indienne». Arr. 
Peter Abrahamsen.

Mauricio Kagel på besök: den 29 november visades Kägels film »Ludwig van». Därefter 
diskussion. Den 30 november framförde Kagel tillsammans med T. Ross och W. Bruck 
»Tactil» — ett instrumentalt teaterstycke, varefter Kägels film »Hallelujah» visades.

»Ungdom och kulturpolitik», debatt den 6 december. Utbildningsminister Ingvar Carlsson 
inledde. Arr. Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening.

Nobelpristagaren i litteratur Pablo Neruda besökte museet den 8 december och läste 
egna dikter. Ulla Sjöblom och Max von Sydow läste översättningar. Introduktion av Artur 
Lundkvist. Arr. Författarcentrum, Club de los Cronopios samt Humanistiska föreningen vid 
Stockholms universitet.

Den 1 1  och 12 december anordnade föreningen Samspel en insamlingskonsert till förmån 
för Hamburgerbryggeriet.

Moderna museets filial

Den första måndagen i varje månad har Alternativ Stad haft stormöte i Filialen.
American Deserter Committee arrangerade en sång-, dikt- och informationskväll den 

15 maj.
Musikkväll med Black Panther Party Solidarity Committee den 22 maj.
Teach-in om Palestina den 17 juni. Film och debatt med Göran Palm, Marina Stagh 

och Jan Guillo.
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Kinesisk afton den 20 augusti. 10 kinaresenärer berättade. Arr. Svensk-kinesiska föreningen.
Den 23 augusti — Folket i Bild/Kulturfront presenterar sig. Musik av Proteaterns sång

grupp. Arr. Föreningen Kulturfront.
Albansk afton den 25 augusti. Per Olof Ultvedt talade. Filmen »Din väg kamrat» visades. 

Arr. Svensk-albanska föreningen.
Kinesisk afton den 22 september i arr. av Juniorhandelskammaren i Stockholm. Pro

fessor Richard Woo föreläste och visade bilder om Kinas kultur.
Miljökväll den 28 september för Moderata Samlingspartiets S:t Göransgrupp. Inledning 

av Bengt H. Bengtsson.
Debattkväll den 6 oktober: »Bilden, skolan och samhället». Föreningen SOL (Socialistiska 

lärare) diskuterade bildundervisning i skolan med bildexempel och film.
Program i samband med Latinamerika-veckan: den 8 oktober visades Hans Peter Pfeifers 

film del 1 »Under jordens yta» och Kubas kulturattaché Nelson Restano talade, den 9 okto
ber spelade Tamarugal, den 12 oktober visades filmer från Colombia; »Rio Chiquito» av 
Jean Pierre Sergeut och »Camillo Torres», den 13 oktober spelade Atacama, den 14 oktober 
visades filmer från Peru; »Soporna» av Janne Lindqvist och »I Hugo Blancos land» av 
Hans Peter Pfeifer, den 15 oktober film och debattkväll: »Companeras y  Companeros» 
av Barbara och David Stone, arbetsbrigaden från Kuba sommaren 1971 berättade, den 
16 oktober visades film från Chile: »Venceremos», ambassadör Luis Enrique Délano infor
merade. Latinamerika-veckan avslutades den 17 oktober med en musikkväll: Los Bolivarianos 
spelade och Ali Primera spelade och sjöng.

Den 10 oktober — »Exile», amerikanska desertörer läser egna dikter. Diskussion, sång, 
musik.

Information och debatt den 21 oktober i arr. av Kubanska ambassaden — »Om Latin
amerika».

Program i samband med utställningen »Shqiperia, Albanien»: Nils Holmberg talade den 
8 november om det Albanska arbetets parti, den 19 november diskussionskväll, Ulla Hagberg 
talade om »Kvinnans frigörelse i Albanien».

Informationsmöte den 27 november om Turkiet. Tomas Hammarberg informerade. Sång, 
musik, barnpjäs: »Memmet Pecka och de blågula».

I samband med utställningen »leksaker — en spegling av vuxenvärlden» anordnades i 
december en del filmvisningar då filmer av Bernt Klyvare, Jan Troell, Roman Polanski och 
Erik Sund visades. (Se förteckningen över filmvisningar.)

Östasiatiska museet

Museet har även detta år fortsatt med sina offentliga visningar av museets olika avdelningar 
och av temporära utställningar.

Som nyhet för året kan nämnas ett flertal visningar för förskolebarn.
Under hösten gavs en serie föreläsningar om kinesiskt måleri från Sung till modern tid 

av amanuens Per-Olow Leijon samt leddes ett kvällsseminarium av museidirektören Bo 
Gyllensvärd och docent Madeleine von Heland vilket behandlade öst-västliga kulturström
ningar. Dessutom anordnades två kurser i kinesisk kalligrafi under ledning av dr T ’ien Lung 
med ett tjugotal elever i varje kurs.

Den 28 september anordnades en filmafton med föredrag av dr W. Eidlitz, som talade 
om Krishna-myten.

STU D IEKU RSER

Nationalmuseum

För elever vid Grafiska institutet och Institutet för högre reklamutbildning har liksom 
tidigare år anordnats kurser under ledning av överintendent Bo Lindwall.
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I Kursverksamhetens vid Stockholms universitets regi har under våren anordnats kurser 
för elever vid Grundskolan för konstnärlig utbildning.

Östasiatiska museet

För elever vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Kvällsuniversi- 
tetet samt Konstakademien har kurser anordnats under ledning av amanuens Per-Olow Leijon.

I övrigt förekom ett flertal kurser inom de olika bildningsförbunden förlagda till såväl 
Nationalmuseum som östasiatiska museet.

FILM , TEA TER 

Nationalmuseum

I anslutning till utställningen »Helmer Osslund — Norrlands målare» visades filmerna 
Helmer Osslund (Nationalmuseum) och Porjus (Vattenfall) vardera 118  ggr. Under utställ
ningen »Albrecht Dürer» visades filmen med samma namn (Tyska kulturinstitutet) 64 ggr.
1 anslutning till utställningen »FIN SKT 1900» visades flera filmer nämligen Finlands ABC 
45 ggr, Katarina 8 ggr samt Den osynliga handen 22 gr (Finska turistbyrån), dessutom vi
sades Okänd soldat och Under Polstjärnan vardera 1 gång (Riksförbundet för finska för
eningar). I övrigt visade filmerna Drottning Christinas resa 4 ggr, Batavernas trohetsed
2 ggr, Drottningsholmsteatern 10 ggr och Gauguin i Söderhavet 6 ggr (Nationalmuseum), 
Bror Hjort (K. Wedel) 2 ggr, Alla vi barn i Bullerbyn 2 ggr och Mamsell Josabeth (SF) 
6 ggr, Olle Olsson, Hagalund, och X :et vardera 6 ggr (Moderna Museet), Glas (Svenska In
stitutet) 5 ggr, The ceramik art of Japan, Gardens of Japan samt The Culinary art of 
Japan (Japanska ambassaden) vardera 1 gång, Tu mom Comosci Venezia 1 gång samt 
Tjuren Ferdinand och 3 små grisar (Walt Disney AB) vardera 4 6 ggr. Filmerna sågs av 
23.800 personer.

Moderna museet

I samband med utställningen »Rymd av ljus» av Günther Uecker visades filmen »Spikfält
tåget» av och om Günther Uecker 15 ggr. I utställningen »1871— 1981 Utopier och visioner» 
ingick filmen »Spaceship Earth» av Buckminster Fuller. Filmen visades dagligen non-stop. 
Under utställningen »Affischer från Kuba» visades i anslutning till de offentliga visningarna 
filmen »Take off kl. 18» (28 ggr). Den 21 september visades filmen »Juan Quins äventyr». 
Under utställningen »Jacques de la Villeglé» visades dagligen under senare delen av utställ
ningstiden filmen »Etudes aux Allures» av Raymond Hains och J . de la Villeglé (13 ggr). 
Moderna museets filmklubb har under året visat 2 filmserier, onsd.—torsd.—sönd. 17/1—28/2 
och 16/5— 10¡6. Härtill kommer den del extra filmvisningar huvudsakligen repriser från 
de två serierna. Filmerna sågs av 4.901 personer.

Verksamheten inom barnfilmklubben bestod under våren dels i filmvisningar 8 lördags- 
och söndagseftermiddagar, dels i att barnen själva fick göra film som sedan visades.

Filmer som visades var: »Osynlighetsmössan», »Cops», »Among fish», »Barnbrandkåren», 
»Månfågeln», »It’s a gift», »Lommens halsband», »öga mot öga», »Kycklingburen», »Pro- 
kouk, akrobaten», »Tuktu och snöpalatset», »Sensationsbrottaren», »Bäverdammen», 4 teck
nade filmer av Stig Lasseby, slap-stick-film. »Cirkus».

Den 3—4 april spelade Lekteatern »Hans och Greta», »Barnhemskt». 1.738 personer kom 
till barnfilmklubben.

På hösten ingen verksamhet.
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Moderna museets filial

I samband med utställningen »Folkets bilder» visades den 17 — 18, 24—25 april diabilder och 
smalfilm som publiken gjort. Den 14, 21 och 28 september visades filmen »Almarna i Kungs
trädgården».

Under Latinamerikaveckan visade följande filmer: »Under jordens yta» av Hans Peter 
Pfeifer (del 1), »Rio Chiquito» av Jean Pierre Sergeut samt »Camilb Torres», filmer från 
Colombia. Film från Peru: »Soporna» av Janne Lindqvist och »I Hugo Blancos land» av 
Hans Peter Pfeifer. »Compañeras y Compañeros» av Barbara och David Stone och Adolfas 
Mikas. Film från Chile: »Venceremos».

I övrigt visade »UTR St. Jacques» (Nat. Film Board of Canada), »Building an Orga
nisation», »Through Conflict to Négociation», »Mats, munspelet och Miriam», »Till Söder
ut», »En dag med Frans» och »Sommartåg» vardera 1 gång.

UPPLÅTELSE A V LO KAL

Nedanstående föreningar och organisationer har haft sammanträde eller årsmöte.

Nationalmuseum

Svenska Slöjdföreningen 26 januari; Rominstitutets Vänner 26 april; östasiatiska museets 
Vänner 17 maj; Franska ambassadens kulturfilmavdelning 27 maj; Alliance Française 9 juni; 
Samfundet Sverige—Finland 30 september; Siljansskolans Vänner 13 november.

östasiatiska museet

Svensk-Belgiska Sällskapet 17 november.

Moderna museets barnverksamhet

1971 besöktes Verkstan av ca 5 000 barn, förutom de obl besöken av årskurs 4. Besöken var 
fördelade på perioder och grupper som följer:

Under våren ca 1 800 barn i grupper, som bestod av barn från daghem och lekskolor, på 
förmiddagarna, familjedaghem, eftermiddagshem, fritidshem, observationsklasser, handikapp
institutioner etc.

Under sommaren användes Verkstans lokaler som tryckeri. Där fanns bl a en plantryck
press för linoleumsnitt och arbetsbord med tillgång till material och verktyg. Tryckeriet 
fungerade som en del av utställningen »1871 — 1981 Utopier & Visioner». Tryckeriet stäng
des den 29 augusti.

Från den 1 september till den 8 oktober var Verkstan stängd och användes som lagerlokal 
för en del av museets samlingar.

Under tiden 9 oktober—30 november kom till Verkstan ca 500 barn från 24 daghem 
och lekskolor, 75 barn från 5 fritidshem och 75 barn från övriga institutioner (skoldaghem, 
handikappinstitutioner etc). Från övriga skolklasser kom ungefär 610 barn från 31 klasser.

Helgverksamheten i Verkstan under hösten har varit välbesökt, uppskattningsvis 150— 
200 barn per helg.

Den 1 december stängdes Verkstan för besök på förmiddagarna från daghem och lek
skolor. Perioden 1 — 17 december kom 265 barn från 14 skolklasser.

V ISN IN G A R

Visningsverksamheten för skolorna har liksom tidigare år kunnat upprätthållas tack vare 
ekonomiskt stöd från Stockhoms stad. Anslaget har i första hand använts till avlönande av 
studieledare för de obligatoriska besöken av årskurserna 4 och 5.
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Enligt av skoldirektionen upprättat schema gjordes under 1971 på Moderna museet 160 
studiebesök (4 000 elever) av årskurs 4 och 193 studiebesök (4 825 elever) på National
museum av årskurs 5. Som studieledare tjänstgjorde Antonie Roos, Mikael Wahlberg och 
Nina öhman (Moderna museet) samt Kerstin Holmer, Susanne Lindhagen och Thomas 
Theander (Nationalmuseum).

Antalet studiebesök av skolor utförda direkt efter överenskommelse mellan museet och 
den enskilda klassen och med ändamål att studera museets egna samlingar inklusive special- 
utsällningar var på Moderna museet 256 (Joseph Beuys/Günther Uecker 14, Serier 5, Kon
sument i oändligheten »Herr P:s penningar» 15, Richard Paul Lohse 5, Samlingarna /som
marhängningen i hela museet/ 85, Moderna museet på Liljevalchs 8, Samlingarna /under 
resten av året/ 58, 1871 — 1981 Utopier 8c Visioner 1, André Kertész 4, Jacques de la Villeglé 
2, Affischer från Kuba 13, Pyramid, Paul Thek 42, Vlassis Caniaris 4), på Nationalmuseum 
147 (Helmer Osslund 15, Albrecht Dürer 26, Anders B Liljefors 2, Finskt 1900 52, därav 3 
på finska, museets samlingar 52), på östasiastiska museet 64 samt på Gustaf III:s  Antik
museum 5.

Sammanlagda antalet visningar för skolgrupper var sålunda 472.
Dessutom har Carlo Derkert under april—juni visningar för skolor i Stockholmsområdet 

(föreläsningar med diabilder) 33 st. För visningsverksamheten svarade förutom museets 
egna tjänstemän följande personer: Ann Berg, Christer von der Burg, Kerstin Holmer, Nils 
Göran Hökby, Brita Kjellberg, Leena Laitinen, Mike Lindfield, Ingela Lind, Susanne Lind
hagen, Margareta Persson, Tonie Roos, Margareta Rossholm, Reijo Rouhe, Lena Stenberg, 
Thomas Theander, Anna-Greta Wahlberg, Mikael Wahlberg, Bo Vahlne, Mirjam Vuoren- 
koski.

Beställda visningar för grupper, huvudsakligen på kvällstid, var på Moderna museet 70 
(Joseph Beuys/Günther Uecker 4, Serier 1, Konsument i oändligheten »Herr P:s penningar» 
4, Richard Paul Lohse 4, Samlingarna /sommarhängningen i hela museet/ 15, Moderna 
museet på Liljevalchs 5, Samlingarna /under resten av året/ 18, 18 7 1— 1981 Utopier 8c 
Visioner 7, Affischer från Kuba 3, Pyramid, Paul Thek 6, Vlassis Caniaris 1). På National
museum 109 (Finskt 1900 42, därav 4 på finska, Helmer Osslund 34, Smycken 2, Albrecht 
Dürer 5, Anders B Liljefors 1, Nationalmuseums samlingar 25) och på östasiatiska 
museet 41.

På Moderna museet utfördes 258 offentliga visningar (Joseph Beuys/Günther Uecher 22, 
Konsument i oändligheten »Herr P:s penningar» 12, Richard Paul Lohse 18, Moderna 
museet på Liljevalchs 16, 18 7 1—1981 Utopier 8c Visioner 80, André Kertész 3, Jacques de la 
Villeglé 21, Affischer från Kuba 28, Pyramid, Paul Thek 36, Vlassis Caniaris 22), på 
Nationalmuseum 232 (Aguéli 8, Albrecht Dürer 7, Helmer Osslund 64, Nationalmålarna 7, 
Smycken 1, 400 ur 400 år 6, Finskt 1900 m ,  därav 19 på finska och 1 på engelska, Anders 
B Liljefors 1, Nationalmuseums samlingar 27) samt på östasiatiska museet 27.

På Nationalmuseum har även förekommit att besöksgrupper, i samband med utställningar, 
beställt föredrag med bildvisningar (Finskt 1900 2) samt bildband (Helmer Osslund 3, Finskt 
1900 2).

Den typ av verksamhet då avdelningens medhjälpare på lektionstid talar om konst och 
arkitektur i anslutning till undervisningen i historiska och estetiska ämnen har fortsatt och 
under året företogs 54 besök.
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2. Avdelningen för depositioner m.m.
Avdelningsföreståndare: förste intendent Gertrud Serner 
övriga tjänstemän: intendent Margareta Winqvist

DEPO SITIO N ER

I Stockholm: Artilleri- och Ingenörofficersskolan 3 nr; Riksdagshuset 43 nr; Statens Biblio- 
teksskola 1 nr; Finansdepartementet 24 nr; Nationalkommittén för 1972 års FN-konferens 
om den mänskliga miljön 3 nr; Sjöofficerssällskapet 2 nr; Kommunikationsdepartementet 
5 nr; Utbildningsdepartementet 3 nr; Näringsfrihetsombudsmannen 2 nr; Utrikesdeparte
mentet 12 nr; Riksarkivet, Heraldiska sektionen 3 nr; Domänverket 3 nr; S:t Görans för
samlings kyrkoråd 1 nr; Musikaliska akademien 3 nr; Stockholms Universitets Historiska 
Institution 2 nr; K. Byggnadsstyrelsen, Driftskontoret 3 nr; Utrustningsnämnden för uni
versitet och högskolor 1 nr; Tekniska Högskolan, Biblioteket 3 nr; Armémuseum 1 nr; 
Svenska Filminstitutet 4 nr; Statskontoret 2 nr; Försvarets Forskningsanstalt 1 nr; Lup- 
nämnden 1 nr; Handelsdepartementet 9 nr; Statens Institut för företagsutveckling, SIFU 
7 nr; AB Statsföretag 7 nr; Postverkets läkarcentral 1 nr; Krigsarkivet 1 nr.

I övriga Sverige: Intendenturförvaltningsskolan, Solna 5 nr; Tygförvaltningsskolan, Sund
byberg 1 nr; Svea Ingenjörregemente, Södertälje 4 nr; Slaviska institutionen, Lund 4 nr; 
Vadstena slott 18 nr; Birgittastiftelsen, Vadstena 4 nr; Länsresidenset, Vänersborg 23 nr; 
Göteborgs Historiska Museum 24 nr; Landskrona museum 36 nr; Konstföreningen, Sala 1 nr; 
Länsresidenset, Göteborg 1 nr; Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Lund 1 nr; 
Jämtlands läns museum, Östersund 1 nr; Konstföreningen, Borås 1 nr.

1 Utlandet: Svenska Ambassaden, Peking 1 nr; Svenska Ambassaden, Rio de Janeiro 2 nr; 
Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, New York 9 nr; Svenska Ambas
saden, Paris 3 nr.

U TLÅ N IN G A R

Till Stockholm: Konstnär Hans Viksten 1 nr; Konstnär Nisse Zetterberg 2 nr; Konstnä- 
rinnan Eddie Figge 2 nr; Sveriges Allmänna Konstförening 12 1 nr; Svenska Institutet 1 nr; 
Sparbankernas datacentral 1 1  nr; Italienska Institutet 32 nr; Fru Kerstin Pettersson 13 nr; 
Konstnär Peter Tillberg 1 nr; Dansmuseet 10 nr; Konstnärinnan Gunilla Palmstierna-Weiss
2 nr; Ståthållare Sixten Wohlfahrt 1 nr; Poststyrelsen 1 nr; Försvarets forskningsanstalt 1 nr; 
Nordiska Museet 2 nr; Statsrådsberedningen 1 nr; Stockholms Stadsarkiv 1 nr; Sveriges 
Radio 1 nr; Konstnär Torsten Renqvist 1 nr; Ädelsmed Sigurd Persson 1 nr; Sveagalleriet
3 nr; Esselte 16 nr; Stockholms Kulturnämnd 2 nr; Konstnär Leoo Verde 4 nr; Thielska 
galleriet 21 nr; Nationalmusei 57. vandringsutställning 53 nr; Nationalmusei 58. vandrings
utställning 44 nr; Prins Eugens Waldemarsudde 70 nr; Galerie Prisma 1 nr; K. Biblioteket 
2 nr; Statens Järnvägars Centralförvaltning 1 nr; Konstnärinnan Siri Derkert 4 nr; Konst
närinnan Berta Hansson 1 nr; Riksutställningar 5 nr; Naturhistoriska museet 23 nr; Sve
riges Arkitekturmuseum 1 nr; Statens Sjöhistoriska museum 1 nr; Tekniska museet 2 nr; 
Svensk Hemslöjd 1 nr; Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet 9 nr;. 
Konstnär Edward Hald 1 nr.

Till Övriga Sverige: Landskrona stads kulturnämnd 1 nr; Västerbottens museum, Umeå 
1 1  nr; L. M. Ericsson, Midsommarkransen 19 nr; Göteborgs konstmuseum 140 nr; Gävle 
museum 157 nr; Lunds konsthall 18 nr; Eskilstuna konstmuseum 4 nr; Länsresidenset, Öster
sund 1 nr; Fru Harriet Holmgren, Vaxholm 1 nr; Länsstyrelsen, Malmö 1 nr; Länsresiden
set, Halmstad 1 nr; Konstföreningen, Västerås 14 nr; Boo konstförening 22 nr; Norrkö
pings museum m  nr; Ransbergs Herrgård, Ransäter 9 nr; Socialhögskolan, Örebro 1 nr;
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Marinmuseum, Karlskrona 34 nr; Länsmuseet, Östersund 2 nr; Malmö museum 4 nr; Upp
lands museum, Uppsala 27 nr; Bollnäs konstcentrum 12 nr; Dalarnas museum, Falun 109 nr; 
Konstföreningen, Karlskrona 9 nr.

T ill Utlandet: Ministère de l’éducation nationale et de la culture, Bryssel, 1 nr; Rijks
museum, Amsterdam 23 nr; Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites, Paris 
14 nr; Philadelphia museum of Art, Fairmont, Philadelphia 2 nr; Centre National d’Art 
Contemporain, Paris 1 nr; Städtische Kunsthalle, Düsseldorf i nr; Palais du Louvre, Paris 
3 nr; Palais des Beaux-Arts, Bryssel 3 nr; Kunsthalle, Bern i nr; Nationalgalerie, Berlin 
i nr; Museum of Modern Art, New York 1 nr; Museum Boymans-van Beuningen, Rotter
dam 2 nr; Stedelijk Museum, Amsterdam 1 nr; Tate Gallery, London 1 nr; Grand Palais, 
Paris i nr; The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1 nr; Musée d’archéologie, 
Marseille 14 nr; Louisiana, Humlebæk 16 nr: The Arts Club of Chicago 2 nr; The Arts 
Council of Great Britain 4 nr; Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden 1 nr; Istituto di Storia 
dell’Arte, Venedig 5 nr; Thorvaldsens museum, Köpenhamn 7 nr; Städtische Kunstsammlungen, 
Nürnberg 12 nr; Europarådets 14. utställning »The Age of Neo-classicism» 1972, London 
25 nr; Rose, the poetry of vision, Dublin 1 nr; Musée des Arts Décoratifs, Paris 1 nr; 
Kunstforeningen, Köpenhamn 1 nr; Aarhus Kunstmuseum, Aarhus 10 nr; National Gallery 
of Modern Art, New Dehli 2 nr; Stadt Köln i nr; Svenska Ambassaden, Mexico 3 nr; 
Marie-Louise och Gunnar Didrichsens Kunststiftelse, Helsingfors 2 nr; Kunstnernes Hus, 
Oslo i nr; Konstnär Erik Dietmann, Paris 1 nr; Åbo Konstmuseum 2 nr; The Israel Mu
seum, Jerusalem 1 nr; Documenta, Kassel 1 nr.

K O N SER T ER

Nationalmuseum

Sju sommarnattskonserter har anordnats 1971: den 29 juni, 6 och 13 juli samt 10, 17, 24 och 
31 augusti. Hans Leygraf inledde de tre solistkonserterna med en pianokonsert den 29 juni. 
Gitarristen Diego Blanco framträdde den 6 juli och följdes den 13 juli av pianisten Pavel 
Stepån.

Nationalmusei kammarorkester med sin dirigent Claude Génetay svarade för de fyra 
augustikonserterna. Sångerskorna Edith Tallaug och Kerstin Meyer framträdde den 10 resp. 
17 augusti. Janos Solyom var pianosolist den 24 augusti och pianisten Greta Erikson av
slutade årets sommarnattskonserter.

De sju konserterna besöktes av sammanlagt 5 450 personer.

V A N D R IN G SU T ST Ä LLN IN G A R :

N r 54 Ivan Aguéli. Utsänd 1969. 104 nr.
Konsthallen, Härnösand 20 december 1970—17 januari. 949 besökare. 
Konstföreningen, Västerås 24 januari—14 februari. 1 787 besökare.
Konstföreningen, Enköping 21 februari— 14 mars. 500 besökare.
Konsthallen, Södertälje 21 mars—12 april. 1 700 besökare.
Länsmuseet, Linköping 13 maj—6 juni. 3 441 besökare.
Utställningen avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 24 platser 47 429 besökare.

N r 56 Mot okänt land. Utsänd 1969. 61 nr.
Biblioteket, Piteå 21 december— 12 januari. 50 besökare.
Sundsvalls museum, Sundsvall 14 januari—27 januari. 3 192 besökare.
Zornmuseet, Mora 30 januari— 8 februari. 94 besökare.
Konsthallen, Skövde 14 februari—28 februari. 3 438 besökare.
Västergötlands museum, Skara 5—21 mars. 354 besökare.
Smålands museum, Växjö 28 mars— 13 april. 38 15  besökare.
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Vänersborgs museum, Vänersborg 18 april—3 maj. 1 895 besökare.
Utställningen avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 16 platser 14 873 besökare.

N r 57 Gycklet som samhällskritik. Utsänd 1971. 53 nr.
Västerbottens museum, Umeå 1 — 18 april. 2 3 1 1  besökare.
Konstföreningen, Lycksele 24 april—3 maj. 208 besökare.
Hampnäs folkhögskola, Själevad 15 maj— 1 juni. n o  besökare.
Hälsinglands museum, Hudiksvall 7—30 juni. 13 18  besökare.
Kulturnämnden, Härnösand 4 juli—5 augusti. 1 230 besökare.
Stadsbiblioteket, Avesta 29 augusti— 19 september. Ca 500 besökare.
Brunnsviks folkhögskola, Ludvika 26 september— 17 oktober. Ca 100 besökare. 
Värmlands museum, Karlstad 24 oktober— 19 november. 1 279 besökare. 
Konstföreningen, Hagfors 2 1—28 november. 1 000 besökare.
Stadsbiblioteket, Lysekil 5 — 19 december. Ca 500 besökare.
Utställningen fortsätter.

N r 58 Helmer Osslund. Utsänd 1971. 44 nr.
Kiruna Konstgille och Kiruna ABF 9—26 september. Ca 4 000 besökare. 
Genebiblioteket, Domsjöverken 1 —17 oktober. Ca 1 800 besökare.
Konstföreningen, Sollefteå 20—27 oktober. 843 besökare.
Konstföreningen, Kramfors 29 oktober— 14 november. 947 besökare. 
Konstföreningen, Härnösand 19 november— 5 december. 2 575 besökare.
Sundsvalls museum, Sundsvall 10 december—
Utställningen fortsätter.

3. Bibliotek och arkiv

Föreståndare för biblioteket: förste bibliotekarie Gunhild Österman, 
övriga tjänstemän: bibliotekarie Yvonne Frendel, biblioteksassistent 
Kerstin Hult.
Föreståndare för arkivet: förste intendent von Malmborg.

BIBLIO TEK ET

Bok- och planschverkssamlingen har under året ökat med 4781 nummer, varav 3 307 ge
nom gåvor och byten samt 1 474 genom köp.

Från Deutsche Forschungsgemeinschaft har biblioteket genom Tyska ambassaden motta
git 17 volymer av bl. a. Dürerlitteratur.

Från följande svenska och utländska förlag har bokverk överlämnats:
Em. Querido’s Uitgeverij N. V., Amsterdam, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft och 
Zentralinstitut für Gestaltung, Berlin, The Hamlyn Group, Feltham, Middlesex, Albert 
Skira, Genève, Albert Ekmans Fond, Göteborg, Nya Wermlandstidningen, Karlstad, Hamlyn 
Ltd. och Thames &  Hudson, London, Allhem, Malmö, Arti Grafiche Ricordi och Fratelli 
Fabbri Editori, Milano, Gyldendal Norsk Forlag och Universitetsförlaget, Oslo, Flammarion 
et Cie., Éditions Gallimard., Hachette-Filipacchi och Robert Laffont Éditeur, Paris, Alm
qvist &  Wikseil, Albert Bonnier, Förlagskonsult, LTs Förlag, Natur och Kultur, Nordiska 
Musikförlaget, P. A. Norstedt & Söners Förlag, Rabén & Sjögren, Sveriges Allmänna konst
förening, Tryckeri AB Björkmans Eftr. och Wahlström &; Widstrand, Mizue, Tokyo, In
stituto Bancario San Paolo di Torino, Turin, Niloe, Uddevalla samt ICA-Förlaget, Västerås. 
Gåvor har överlämnats från tjänstemän vid museer, bibliotek och arkiv, från legationer, 
redaktioner, konstföreningar och institutioner i Sverige och utlandet.
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Biblioteket har vidare mottagit gåvor från följande personer:
Läroverksadjunkt August Anian, M. Pierre Beres, Paris, fröken Kerstin Bergstedt, dr 

Gesine Berlekampf, Leipzig, dr Alan Bird, Ormskirk, Lancs., konstnär J . Birkemose, Aal- 
borg, M. Pierre R. Chahine, Ris-Orangis, dr Giorgio Cicognana, Faenza, dr Helge Dahl- 
stedt, österåsen, dr Franz-Adrian Dreier, Berlin, herr Erik Egerö, Saltsjöbaden, fil. kand. 
Gunilla Eriksson, Lund, prof. A. L. Gabriel, Notre Dame, Indiana, dr Elzbieta Grabska, 
Warszawa, skulptör Arnold Haukeland, Haslum, fil. dr Gunnar Jungmarker, Täby, pro
fessor Sten Karling, friherre Harald Klinckowström, Ekerö, docent Lars Olof Larsson, 
Rönninge, herr M. Leitenberg, Solna, förste intendent Nils Lindhagen, Malmö, dr Gunnar 
W. Lundberg, Paris, fru Dagmar Lundvik, intendent E. Nathorst-Böös, professor Carl Nor
denfalk, Princeton, N. J., fru Inger Nordenfelt, dr rer. pol. Bengt Paul, museichef Bengt- 
Arne Person, Varberg, Generaldirektör Erich Steingräber, München, fil. dr Hans Rabén, 
fil. dr Nils Ludvig Rasmusson, Sigtuna, redaktör Gerd Reimers, M. Marc Sandoz, Paris, 
ekon. mag. Jacob Seela, Åbo, dr Wanda Schulte, fil. kand. Yvonne Sandberg, professor Else 
Kai Sass, Köpenhamn, fil. dr Torsten Steinby, Helsingfors, konstnär Agneta Swidén, fil. 
kand. Astrid T y den, mag. art. Marit Werenskiold, Oslo, och red. Gunilla Westling.

Byten

Nationalmusei bibliotek står i bytesförbindelse med 828 institutioner, varav 187 svenska och 
641 utländska.

Län
Antalet hemlån var under året 5 109, varav 2 13 1 till museets tjänstemän och 884 inter- 
urbanlån, därav 37 till utländska bibliotek. Från andra bibliotek inlånades 280 volymer. 
T ill begagnande i läsesalen utlämnades under året till allmänheten 1 967 volymer.

U rklippssamlingen
Samlingen består av 674 kartonger med c:a 600 000 klipp. Svenska arbetsgivarföreningens 
bibliotek har kontinuerligt överlämnat artiklar ur nordiska tidningar. Antalet besök under 
året var 335.

A R K IV E T

Arkivet har under året mottagit gåvor från Hörnells artikvariat AB och förste intendent Bo 
Wennberg.

4. Bildsamlingar och fotografiateljé
Föreståndare: intendent Abel 
Fotograf: assistent Sven Nilsson

B IL D A R K I V E T

har under året ökats med 4461 fotografier och ca 1 000 reproduktioner samt 555 negativ.
Av fotografierna har 3 046 tillkommit genom gåvor, 40 genom byte, 500 genom inköp till 

den av Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie i Haag utgivna ikonografiska sam
lingen samt 876 överförts från skilda avdelningar inom museet.

Bland gåvorna märkes från konsthandlare Gösta Stenmans dödsbo 2 800 fotografier av 
europeiskt måleri samt 125 negativ av finländskt måleri; från Mlle M. Thérèse Bonney, Paris 
430 negativ av Stockholms-utställningen 1930 och svensk arkitektur.
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LJU SB ILD A R K IV ET

Ökade under året sina samlingar med ca 2 000 bilder. Utlånade bilder från arkivet uppgick 
till ca 19 200.

FO TO A TELJÉN

utförde under året ca 9 500 nyfotograferingar, därav ca 4 500 i färg, samt ca 26 000 ko
pieringar.

RÖ N TG EN ATELJÉN

har under året utfört fotografisk registrering av 1 1  målningar. Därutöver har ett större 
antal röntgenundersökningar av konstverk verkställts utan fotoregistrering (genomlysning).

5. Tekniska anstalter
M ÄLERIKO N SERVERIN G

Föreståndare för ateljén i Nationalmuseum: tavelkonservator Gunnar 
F. Schiller

Under året har ett par nyförvärv restaurerats nämligen Paul Cézannes porträtt av sin 
hustru, vilket krävde en försiktig rengöring, samt en pannå från Patinirs skola. Denna se
nare målning hade vid förvärvet svåra blåsbildningar och vattenskador i färgen. Den var 
delvis övermålad och kittad över original samt sprucken upptill och nedtill. Ett omfat
tande konserveringsarbete lades därför ned först på färgytan och sedan på själva pannån, 
som också försågs med tre lätta »parkettstöd». Originalmåleriet togs fram varvid spår av 
en saknad figur (ängeln) blev synlig. Befintliga gamla kittningar tonades så att målningen 
ger ett harmoniskt intryck som framhäver originalet.

Ett annat delikat spörsmål blev också restaureringen av ett vanitasmotiv där en pokal 
övermålats vid en tidigare restaurering.

Intressanta och omfattande restaureringsarbeten har också varit J . Restout, »Gosse i barn
stol» och Carl Larssons pastell, »Ateljéidyll», som monterats om.

Ikonsamlingen har underhållits i vanlig omfattning men några större restaureringar har 
ej varit aktuella.

Av mer betydande restaureringar för statens samlingar kan vidare nämnas ett porträtt 
av Sofia Amalia av Danmark (Grh 1872), en mycket skadad målning på pergament, som 
dock kunde återställas i gott skick.

För Gripsholmssamlingarna har bl. a. också ett självporträtt av L. Pasch d. y. tagits fram 
under kraftiga övermålningar förutom att den sedvanliga genomgången av porträttsam
lingen gjorts och 27 målningar därvid restaurerats på platsen i museets ateljé på slottet.

Strömsholm har ett par större porträtt av D. v. K rafft restaurerats samt ett in
tressant arbete utförts (Strh 10), där J . Ovens’ signatur blev synlig och porträttet kunde 
alltså med full säkerhet bestämmas med mästare.

För Karlbergs slott kan särskilt nämnas två stora bataljmålningar av J . Ph. Lemke, där 
den ena bjöd på överraskningen att ha tre olika inskriptioner, som kom fram under ar
betets gång. Detta gav värdefulla konsthistoriska upplysningar.

Ett av de intressantaste och mer ovanliga arbeten, som ateljén har åtagit sig utanför 
samlingarna, har i år kunnat fullföljas och levereras. Det rörde sig om flyttning av två
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målningar på mur i Saltsjöbadens sjukhus, utförda av Albert Engström. Vid ombyggnaden 
av sjukhuset skulle väggen med målningarna rivas och Nationalmusei ateljé fick i uppdrag 
att flytta målningarna. Arbetet utfördes i s. k. stacco-teknik, innebärande att måleri och 
puts tages ned från väggen. På ateljén fortsatte arbetet så att måleriet överfördes på väv, 
varpå det kunde återuppsättas som tavlor i sitt ursprungliga sammanhang och således 
räddas från förintelse förorsakad av ombyggnaden. Ytterligare två stora väggmålningar på 
väv restaurerades för samma beställare.

Dessutom har andra samlingar kunnat få erforderlig hjälp och tidigare påbörjade ar
beten för Skokloster har färdigställts.

Ateljén på Skeppsholmen, under ledning av konservatorerna Mathias Pehrson och Åke 
Pettersson, har i huvudsak ombesörjt arbeten för Moderna museet och Skokloster, liksom 
uppdragsverksamheten för allmänheten.

Målningssaml.: NM 19 1, 356, 386, 414, 535, 648, 679, 719, 882, 1120, 1133 , 1155 , 1203, 
1225, 1249, 1349, 1363, 1441, 1442, 1447, 1486, 1533, 1537, 1569, 1574, 1579, 1580, 1600,
1693, 1705, 1716, 1728, 1824, 1861, 1876, 1877, 1883, 1898, 1908, 1960, 1961, 1966, 1980,
2012, 2 13 1, 2343, 2348, 2354, 2427, 2620, 2652, 2656, 2749, 2803, 2828, 2837, 2844, 2876,
2953, 2961, 3022, 3109, 3 14 1, 3148, 3192, 3198, 3204, 3226, 3334, 3355, 3543, 3692, 3903,
3921, 3960, 3997, 3999, 4152, 4195, 4418, 4767, 5039, 5048, 5065, 5118 , 5170, 5188, 5321,
5414, 5541, 5569, 5596, 5605 5749, 5888, 5937, 5955, 6012, 6080, 6095, 6188, 6270, 6288,
6301, 6313, 6344, 6348, 6367.

NM bih 19 1. K H J 153 Indep.: 410, 4 11, 412.

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Kubanska affischer, Jacques Villeglé 2 collage.

Slottssaml.: Grh 12, 120, 330, 409, 421, 464, 504, 681, 691, 802, 891, 977, 1354, 1457, 
1678, 1872, 1940, 1941, 2013, 2033, 2037, 2136, 2335, 2454, 2463, 2614, 2887, 3008, 
3044, 3256, 3298, 3307, 3326, 3338, 3340. Dep. X LV I, IX .

Strh 1, 2, 10.

Ikonsaml.: Icon. 13, 42, 164, 19 1, 264.

Gravyrsaml.: NM G 430.

Konservering av 12 st. på Gripsholm förvarade dekorerade takbjälkar.

SKU LPTU R OCH K ERA M IK KO N SERV ERIN G  M M

NM sk 94, 103, 379, 832, 15 1 1 ,  1607.
Avgjutn saml 68, 118 , 568—69.
Grh 3364—67, 3371, 3372, 3276.
NM konsthant 90, 92, 290/1885, 1442/1885, 31/1907, 252/1920, 47/1940, 418/1950, 471/1950, 
781/1950, 113/1961, 40/1968, 53/1968, 205/1970, C X V  2027, 2 sn.
östasiatiska mus. 380/1921, 589/1921, BS 371, 1 12 1 ,  ÖM 323/64, 26/67, 24/69, 26/69, 45/69, 
10— 13/71, K  5859—60, 5870, 5884, 5895:2—4, 6028, 7249, 11000:29, 11034: 3, 4, 18, 20, 
12252: 1 —4, 12303, 15023, 15051—52, 15067, 15071, 15090, 3 sn.

T EC K N IN G  OCH G RA FIKK O N SERV ERIN G

Föreståndare: museiassistent John Pettersson
Teckningar och gravyrer i museets samlingar har i stor utsträckning konserverats. Montering 
har utförts av nyförvärv till avdelningen för teckning och grafik, liksom till museets övriga 
avdelningar. I den mån tiden tillåtit har blad ur det äldre beståndet även nu monterats.
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M Ö BELKO N SERVERIN G

NM konsth 1042/1939
Granskning av möblerna i det nya centralförrådet

RAM VERKSTAD EN

I ramverkstaden har nya ramar tillverkats och äldre restaurerats i sedvanlig omfattning. 
Dessutom har ramverkstaden använts för målningar och justeringar av utställningsskärmar, 
socklar m m samt inramningar åt fotografiförsäljningen.

6 . Kansli och ekonomiförvaltning
Byrådirektör: Sven Ljungberg
Kamrerare: Ingrid Wassdahl
Förste uppsyningsman: Sture Johansson

Inom kansliet har under året handlagts 900 ärenden av administrativ eller juridisk natur. 
Av dessa har 700 varit av intern karaktär, medan återstoden föranlett utgående skrivelser 
till departement och andra myndigheter samt allmänna och enskilda sammanslutningar m fl.

Årets petita har måst avvägas med största möjliga beaktande av de direktiv om återhåll
samhet med utgiftsökningar, som med anledning av det statsfinansiella läget under det 
senaste halvdecenniet med allt större skärpa utgått från statsmakternas sida. Äskandena har 
därför begränsats till att avse de mest oundgängliga behoven.

I fråga om de personella resurserna har sålunda äskats medel till anställande av extra 
arbetskraft vid moderna museet för att där möjliggöra en försöksverksamhet syftande till en 
nyorientering av detta museum till ett sam- och framtidsmuseum. För det andra lokalmuseet 
på Skeppsholmen, östasiatiska museet, vars vetenskapligt utbildade personal trots en högst 
påtaglig successivt ökad utveckling av detta museums olika aktiviteter icke erhållit någon 
förstärkning, har därjämte begärts ytterligare en intendentstjänst.

Såvitt gäller de materiella resurserna har tonvikten lagts vid utbyggnad av den utåt mot 
publiken vända verksamheten. En så förhållandevis kraftig uppräkning av medlen härtill 
som med i genomsnitt sextio procent har därför förordats. Beträffande övriga materiella 
resurser, d v s  anslagsmedlen till underhåll och ökande av samlingarna, till expenser och till 
lokalomkostnader, har museet räknat med en genomsnittlig procentuell ökning av drygt tolv 
procent, närmast avsedd att motverka redan inträffade eller förväntade prisstegringar.

Under året har drygt ett tjugotal remissyttranden i olika frågor avgivis till Kungl. Maj:t 
och andra myndigheter.

I yttrande över ett av 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) avgivet för
slag rörande Svenska slöjdföreningen har nationalmuseet förklarat, att museet för sin del 
funnit, att föreningen borde ges möjligheter att arbeta vidare i hittillsvarande former, d v s  
i skärningspunkten mellan konsument-, formgivare- och producentintressen. Om så skulle 
kunna ske, måste föreningen emellertid enligt museets åsikt från det allmännas sida tillför
säkras sådana resurser, att inte blott dess oberoende karaktär kunde bevaras utan även ett 
permanent »Design Center» kunde upprättas och kontinuerligt utvecklas, något som själv
fallet inte uteslöte ett överbryggande samarbete med andra institutioner, inte minst national
museet och det framtida arkitekturmuseet.

I avgivet utlåtande har nationalmuseet med tillfredsställelse noterat, att Konstnärsutbild- 
ningssakkunniga (KUS) i sitt betänkande »Högskolor för konstnärlig utbildning» (SOU 
1970:66) fört upp utbildningen av formgivare på högskolenivå, överhuvudtaget ser, har 
nationalmuseet förklarat, museet positivt på den förutsättningslösa attityd, som KUS intar
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gentemot de olika konstformerna. Den innebär ju bl a, att KUS bryter upp de gränser mellan 
den s k fria konsten, konsthantverket och den industriella formgivningen, vilka hittills har 
konserverats inom utbildningssektorn genom uppdelningen av den under Akademiens för de 
fria konsterna överinseende stående konsthögskolan, å ena sidan, och konstindustriskolorna, 
å den andra. KUS har således tagit konsekvenserna av en sedan länge pågående utveckling 
och jämställer i princip den fria konsten med konsthantverk och design (under den något 
oegentliga rubriken bildkonst). När denna målsättning skall konkretiseras i läroplaner domi
nerar dock ett konventionellt synsätt och den konsthantverkliga utbildningen upplöses till 
praktiskt taget ett intet. Det manuella arbetet med formen, den konsthantverkliga praktiken, 
har liksom bildkonstnärernas praktiska utbildning enligt museets mening hamnat på undan
tag i betänkandet. KUS ser det visserligen »som angeläget att söka hålla det konsthantverk
liga kunnandet levande». Men i realiteten skjutes denna del av utbildningen till en planerad 
estetisk grundutbildning inom den nya gymnasieskolans (yrkesskolans) ram och senare till 
industrierna eller privata skolor, något som synes klart otillfredsställande, överhuvudtaget 
karaktäriseras betänkandet enligt museets uppfattning av ett terminologiskt nyskapande, som 
stundom synes ha fått ersätta försök till konkretiseringar. KUS upprepar med en viss frenesi 
tesen, att det inte är skolornas sak att avgöra vad som skall uttryckas men väl att tillhanda
hålla kunskaper om hur det kan uttryckas. Ifrågasättas kan emellertid om den planerade 
undervisningen verkligen ger de kunskaper som krävs. Snarare synes den lära ut åsikter om 
hur uttrycket skall framföras. Såvitt gäller övergången till nytt studiesystem har museet fun
nit, att ett förverkligande av de i betänkandet framlagda förslagen skulle komma att med
föra, att antalet verkligt utbildade konstnärer i landet inom en ganska begränsad tidrymd 
praktiskt taget fördubblas. Som en konsekvens härav måste då följa att det allmänna såsom 
en av de i våra dagar viktigaste avnämarna av de konstnärliga produkterna även radikalt 
kommer att öka sina anslag för inköp av konst, något som givetvis i första hand torde gälla 
statens konstråd och såsom KUS också angett nationalmuseet. Den föreslagna reformen av 
den konstnärliga utbildningen är genomgripande och kostsam. Det är svårt att bedöma hur 
den kommer att fungera i verkligheten då den för sitt genomförande förutsätter en rad 
exceptionella lärarkrafter. Då det även är viktigt att en rad betydande privata konstskolor 
får möjlighet att anpassa sig till den nya situationen har nationalmuseet för sin del funnit 
sig böra föreslå att reformen i första hand genomföres som en försöksverksamhet. Detta torde 
lämpligen böra ske genom upprättande i en första etapp av de mindre enheter, vilka KUS 
föreslagit för Malmö—Lund-områdets vidkommande, omfattande första läsåret en formhög
skola för 150 elever, en konsthögskola för 25 elever och en designhögskola för 40 elever.

I yttrande över en inom Riksdagens revisorers kansli upprättad granskningspromemoria 
angående viss genom statsmedel bekostad utställningsverksamhet har nationalmuseet för
klarat, att den i promemorian uttalade kritiken enligt museets mening icke beaktat skillnaden 
mellan å ena sidan samtida konst med samhällelig och/eller politisk anknytning samt å den 
andra politisk propaganda. Museet har vidare funnit de resonemang, som förts i prome
morian, starkt tala mot och ingalunda för den omorganisation med en styrelse med parla
mentariskt inslag som där förordas. Frågan om museets framtida styrelsesätt torde sålunda 
enligt dess mening böra få anstå, intill dess den inom området arbetande sakkunnigutred
ningen, 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65), samt kulturrådet framlagt 
förslag i ämnet.

1 yttrande över en av styrelsen för Föreningen Sveriges pressarkiv och pressmuseum 
avgivet förslag om nedläggning av denna institution i dess nuvarande form har national
museet med hänsyn till bl a samlingens art och kvalitet förordat, att denna i sin helhet 
måtte överföras till Riksarkivet, önskvärt vore emellertid enligt nationalmuseets mening, 
att detta dessförinnan bereddes tillfälle att förteckna de konstnärligt betydelsefullare teck
ningarna.

Under året gjorda ansökningar om bidrag till särskilda kulturella ändamål från bl a konst- 
bildningsorganisationerna har förordats av nationalmuseet. S. L.
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Disposition under budgetåret ip yo /y i av diverse medel, donationer m m

Behållning från 
föregående år

Inkomster Summa Diverse medel, donationer m m Utgifter Behållning till 
nästkommande år

Summa

220 640: 83 274138:92 494 779:75 Förevisningsmedel NM ..................... 3 6 3 110 :5 3 13 1 669: 22 494 779:75
152 434:95 540 688: 06 693 123: 01 Försäljningsmedel NM ..................... 574879:20 118  243: 81 693 123: 01

5 426: 66 550232:56 555 659:22 Utställningsmedel NM ..................... 552 502:48 3 15 6 :7 4 555 659:22
10 012: 58 77 770=46 87783:04 Gripsholmsmedel .................................. 87 609: 41 173:63 87783:04
3 260: — 28 148:77 31408 :77 Nytrycksmedel ...................................... 23307:31 8 10 1:2 6 31 408:77

— 69 274 :— 69 274: — Pedagogiska medel .............................. 69 026:99 247: 01 69 274 :—
2 5 4 15 :3  9 8 812 :7 1 34 228: 10 Skriftserien .......................................... 340 13 :6 7 214 :43 34 228 :10
36079:23 19 909: 68 55988:91 Årsboken .............................................. 5575°: 82 238: 09 55 988:91

1 428:25 100 627: 10 102055:35 AMS-medel .......................................... 91 209:75 10 845: 60 102055:35
12 064: 43 466791:47 478 855:90 Förevisningsmedel MM ..................... 478 720: l6 I 35V 4 478 855:90
10 881:22 166 365: 68 177246:90 Försäljningsmedel MM ..................... 177 19 1: 10 55:80 177246:90

1 818:28 403 766: 21 405 584:49 Utställningsmedel MM ..................... 404 684: 85 899: 64 405 584:49
5 9271:67 112 7 7 :2 3 70 548:90 G. Arsenius fond .................................. 188: 10 70 360:80 70 548:90

47219 :64 1 122:82 48 342:46 P. Beijers donation .............................. 4 1 15 : — 44 227:46 48 342:46
— 52 481: 03 52 481: 03 F. Bensows donation ......................... — 52 481: 03 52 481:03

147984:03 28952:44 176936:47 Anna 0. F. Bobergs Fond ................. 16 531:98 160 404: 49 176936:47
28 446:58 677:13 29 123: 71 Bukowskis gåvomedel ......................... 5 244 : 2 5 23 879:46 2 9 12 3 :7 1
4 014: 88 — 4 014:88 Carlborgs gåvomedel .........................

00004-0t̂- — 4 014:88
141 288: 07 — 141 288: 07 A. Ekmans fond .................................. 19 14 5 :0 1 122 143: 06 141 288: 07
18 0 1 3 : 1 6 12 15 :8 3 19 228:99 Femårsfonden ...................................... — 19 228:99 19 228: 99

123 383:84 13 805:55 137 189 :39 Fribergska donationen ......................... 509: 30 136 680: 09 137 18 9 :39
435 $94= 12 171 404: 96 606 999: 08 J. S. Gieseckes donation..................... 88 468:19 518 530:89 606 999: 08

21 272: 26 4 817:78 26 090:04 Grafiska fonden .................................. 6350: — 19 740:04 26 090: 04
2 242 733:8 1 159787:06 2 402 520: 87 A. Hirschs fond .................................. 103 000: — 2 299 520: 87 2 402 520: 87

178 285: 06 12 019:43 190 304: 49 Hilda Kumlins donation..................... 16 6 35 :23 173 669: 26 190304:49
2 207:32 11 038:90 13 246:22 Kungafonden ...................................... 1 1  942: 85 1 303: 3 7 13 246:22



Behållning från 
föregående år

Inkomster Summa Diverse medel, donationer m m Utgifter Behållning till 
nästkommande år

Summa

6428: 12 3s4 = 75 6 812: 87 Jacques Lamms prisfond ................. — 6 812:87 6 8 12:87
8 465: 63 545:80 9 0 11: 43 Jacques Lamms stipendiefond ......... 800: — 8 2 1 1 :  43 9 0 11 :4 3

929 577: 01 149 863: 80 i 0/9 440: 81 Lovens fond .......................................... 50948: 30 j 028 492: 51 1 079 440: 81
8 923:25 16 004: 43 24 927: 68 Alfhild Lundins fond ......................... 19 056: 46 5 871: 22 24 927:68
2015:79 14 135: 94 16 15 1 :7 3 Martinpublikationen .......................... — 16 15 1 :7 3 16 15 1 :7 3
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7. Statistiska uppgifter
Sammanställning över samlingarnas tillväxt

I. N A T IO N A LM U SE U M
Vid 1970 Tillväxt Summa

Avdelningen för äldre måleri och skulptur 

Målningar .........................................................

års slut 

4865 6 4 871
Miniatyrer och bokm åleri................................ 1 190 3 1 193
Ikoner .................................................................. 304 — 304
Skulpturer ......................................................... i 475 5 1 480
Skulpturavgjutningar ........................................ 567 2 569
Antik konst ......................................................... 2 343 —  ̂ 343

Avdelningen för teckning och grafik
Teckningar ......................................................... 38 578 574 39 152
Arkitekturritningar ........................................ 24 374 — 24 374
Grafik .................................................................. 119 053 202 i i 9 255
Affischer .............................................................. 4 536 98 4 ^34
Plåtar och stockar ............................................. 1 219 3 1 222

Avdelningen för konsthantverk
Keramiska förem ål............................................. 10742 68 10 810
Glas ...................................................................... 2 518 36 2 554
Emalj .................................................................. 788 — 788
Guld och silver ................................................. 2 168 16 v-00

Ur .......................................................................... 420 — 420
Oädla metaller ................................................. 2 229 1 2 230
Möbler och träföremål .................................... 1 391 4 i 395
Elfenben .............................................................. 364 — 364
Sten ...................................................................... 389 — 389
Textilkonst ......................................................... 2750 30 2 780
Industriell form givning.................................... 53 — 53
Bokkonst .............................................................. 1 069 — 1 069
Fotokonst ......................................................... 209 — 209
Diverse .............................................................. 824 6 830

II. M O D ER N A  M U SEET
Målningar ......................................................... 2 270 28 2 298
Skulpturer ......................................................... 586 30 616

III . Ö ST A SIA T ISK A  M U SEET
östasiatiska museets samling ........................ 1785 130 i 915
NM saml. av måleri och skulptur ............... 553 — 553
östasiatiska arkeol. samlingen ........................ cal 7 000 — 17 000

IV . SL O T T SSA M L IN G A R N A  M M
Gripsholmssamlingen ......................................... 3 313 81 3 391
Drottningholmssamlingen ................................ 1 069 — 1 069
övriga slottssamlingar .................................... I/O — 170
Harpsundssamlingen ........................................ 2 339 — 2 339

10 760

188 637

26 075

2914

19 468

6 972
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Besökssiffror

Månad
National
museum

Moderna
museet

östasiatiska
museet

Gustaf III :s 
antikmuseum

Gripsholms
slott

Januari ................ ......... 9854 15 808 4045 _ 281
Februari................ ......... 9 5°4

0000 2 280 — 603
M a r s ...................... ......... 38017 15 114 2 355 — 673
April .................... ......... 25 657 1 1  407 2585 — 2 296
M a j ........................ 1 1  879 2 263 — 12 5 11
Juni ...................... ......... i ° 8 37 1 1  822 1 014 768 I7 3 D
J u l i ........................ 19929 1389 5 013 20 004
Augusti ................ 21 717 1479 3 333 17  014
September ........... ......... 14 772 14952 1 762 503 5 352
O ktober................ ......... 26 503 31 543 1 898 51 2992
N ovem ber........... 12 486 1695 — 891
December ........... ......... 13683 9 866 1 056 — 410

225 297 192 407 23 821 9668 80 292

Sammanställning av besöken i Statens konstsamlingar
Nationalmuseum ....................................................................................  225 297
Moderna museet ....................................................................................  192 407
östasiatiska museet................................................................................  23821
Gustaf III :s antikmuseum.....................................................................  9668
Gripsholms slott..........................................................................................  80 292
Gripsholms folkhögskola................................................................. ca 4 000
Drottningholms s lo tt .................................................................................  34 259
Vandringsutställningar .....................................................................  ca 39339

Summa 609 083

7^



UTSTÄLLNINGAR

Nationalmuseum:

4 febr.—28 mars 
1 1  febr.—28 mars 
4 mars—20 maj 
2 april— 18 april
7 april—6 juni
8 juni—11  juli 

18 maj—29 aug.
30 maj—7 sept.
15 juli—29 aug.
16 sept.— 21 nov. 
23 sept.—6 dec.
7 okt.— 14 nov. 

23 okt.—9 jan.
2 dec.—
2 6 dec.—

Grafik, vad är det?
Piranesi, Carceri
Helmer Osslund, Norrlands målare
Rädda Venedig (fotomontage av dess förstörelse)
Unga tecknare
Mot okänt land
400 ur 400 år
Svenskt sekelskifte
Rolf Nesch, grafik
Albrecht Dürer, grafik-teckningar
Finskt 1900
Anders B. Liljefors. Keramisk fribytare
Smycken 1600— 1900
Bilderboken
Nationalmålare, Liljefors, Zorn, Carl Larsson, Prins Eugen

Moderna museet:

16 jan. —28 febr. 
20 jan.— 14 febr.
20 febr. — 12 april

13 mars— 18 april 
8 juni—29 aug.
4 sept.— 10 okt.

1 1  sept.— 17 okt.
1 6 okt.—21 nov.
6 nov.—9 jan.

27 nov.— 16 jan.

Joseph Beuys/Gunther Uecker 
Serierna
Konsument i oändligheten, »Herr P:s penningar». Två miljöer av Björn 
Lövin
Richard Paul Lohse. Färg i serie och modul — Arbeten 1925—1970
Utopier och visioner
André Kertész, fotografier 19 13— 1971
Affischer från Kuba 1960— 1970
Jacques de la Villeglé, retrospektivt 1949— 1971
Paul Thek. Pyramid
Vlassis Caniaris. Grekiskt vittnesmål

östasiatiska museet:

30 mars— Kinesiskt glas, gåva ur Carl Kempes samlingar

Moderna museets filial:

1 1  mars—30 juni 4 fotoutställningar, Om oss, Hallsta, Folkets bilder, Mitt hem är 
Palestina

2 juli—5 sept. Folkets och maktens murar

Liljevalchs konsthall:

19 maj— 5 sept. Moderna museet på Liljevalchs, svensk och internationell konst 1900—45 
ur museets samlingar
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PUBLIKATIONER OCH PERSONALIA

Nationalmusei publikationer 1971

Meddelande från Nationalmuseum 
N r 95. Statens konstsamlingars tillväxt och 
förvaltning 1970. Underdånig berättelse av
given av överintendenten och chefen för 
N  ationalmuseum.

Vägledningar i samlingarna 

Schloss Gripsholm. Amtlicher Führer mit 
Karten und Illustrationen [von Boo von 
Malmborg]. [2. durchges. Aufl.] Ubers.: 
Gisela Frenzei.
Målningssamlingen på Strömsholms slott. 
Katalog [av Boo von Malmborg]. 
Nationalmuseum, Stockholm. [Folder. Tysk 
uppl red av Torsten Gunnarsson.]

Nationalmusei utställningskataloger

N r 347. Grafik, vad är det? Kat-red: Per
Bjurström.
N r 348. Helmer Osslund — Norrlands må
lare. Kat-red: Patrik Reuterswärd.
N r 349. Unga tecknare. [34.] Kat-red: 
U lf G Johnsson.
N r 350. Gycklet som samhällskritik. Ho
garth, Daumier, Gavarni. Kat-red: Gertrud 
Serner. (Vandringsutst nr 57.)
N r 351. 400 ur 400 år. Fickur och några 
andra ur. Kat-red: Helena Lutteman.
N r 352. Rolf Nesch. Metall-grafikk. [Arr 
i samarb m Riksutställningar.]
N r 353. Albrecht Dürer. Kat-red: Patrik 
Reuterswärd.
N r 354. Helmer Osslund. Kat-red: Marga
reta Winqvist. (Vandringsutst nr 58.)
N r 355. Finskt 1900. [Arr i samarb m 
Konstmuseet i Ateneum, Finlands arkitektur
museum o Konstflitföreningen i Finland.] 
Kat-red: U lf Abel.
N r 356. Anders B Liljefors. Keramisk fri- 
brytare. Kat-red: Helena Lutteman.
N r 357. Bilderboken. Kat-red: Per Bjur-

ström, Anna Westholm o Eva von Zweig- 
bergk.
Onumr. Smycken 1600— 1900. Kat-red: He
lena Lutteman. (Stenc.)
Onumr. Lyrik och realism. Pastellmålningar 
från Nationalmuseum 1700— 1950. Norrbot
tens museum, Luleå. Kat-red: Margareta
Winqvist. (Stenc.)

Moderna museets utställningskataloger 
N r 90. Joseph Beuys. Teckningar och objekt 
1937—1970 ur samling van der Grinten. 
Kat-red: Karin Bergqvist Lindegren. (Sv
0 ty text.)
N r 91. Günther Uecker. Bildobjekt 1957— 
1970. Kat-red: Karin Bergqvist Lindegren. 
(Sv o ty text.)
Nr 92. Konsument i oändligheten. »Herr P:s 
penningar». Två miljöer av Björn Lövin. 
Nr 93. Richard Paul Lohse. Kat-red: K a
rin Bergqvist Lindegren.
Nr 94. 1871 —1981. Utopier & visioner. 
[Paris-Kommunen o Buckminster Fuller.] 
[Kat-red: K  G Hultén.]
Nr 95. Folket och maktens murar. Bilder 
av Gun Kessle. Text av Jan Myrdal. Arr
1 samarb m Fotografiska museets vänner. 
Nr 96. Affischer från Kuba.
Nr 97. Villeglé. Retrospektivt 1949— 1971. 
Kat-red: Katja Waiden o Olle Granath. 
Nr 98. [Pyramid av Paul Thek.] A docu
ment made by Paul Thek and Edwin Klein. 
Publ by the Stedelijk museum, Amsterdam, 
and Moderna museet, Stockholm, during the 
Amsterdam exhibition of Paul Thek, May 
1969.
Nr 99. Vlassis Caniaris. Grekiskt vittnesmål. 
Kat-red: Karin Bergqvist Lindegren.
Onumr. Moderna museet på Liljevalchs. 
Svensk och internationell konst 1900— 1945. 
Kat-red: Carlo Derkert o Rolf Söderberg.
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Onumr. Mitt hem är Palestina. Odd Uhr- 
bom. En utst arr av Fotografiska museets 
vänner.
Onumr. Andre Kertesz. Kat-red: Rune Hass- 
ner. (Fotografiska museets utst-kat nr i.)

Östasiatiska museets utställningskataloger 

Onumr. Kinesiskt glas. Gåva ur Carl Kem- 
pes samlingar. Kat-red: Veronica Björling. 
(Stenc.)

Övriga publikationer
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 18 
(1971): Finskt sekelskifte. En konstbok från 
Nationalmuseum. Red av Eva Nordenson. 
Kontakt med Nationalmuseum. Utg av Fö
reningen Nationalmusei Vänner. [12 .] Red 
av Gertrud Serner.
Meddelande från Moderna museet till Mo
derna museets vänner. Red: Ann Katrin 
Pihl Atmer. Nr 42.

Tjänstemännens tryckta skrifter m m

Intendent U lf Abel
Red NM utst-kat 355: Finskt 1900 samt led 

av organisationskommittén f utst [tills m 
Bengt Dahlbäck o Eva Nordenson].

Finskt 1900. [Eero Järnefelt: Sved.] — Vi 
1971:42, s 36—37.

Ikonen och 1900-talsmåleriet — några konst
historiska kommentarer. — En bläddra 
om händelser i Skeppsholmskyrkan från 
Sv. kyrkans kulturinstitut, s [8— 1 1 ] .

Föreläsningar vid Göteborgs universitets 
konstvetenskapliga inst o vid Kursverk
samheten vid Stockholms universitet.

Föredrag o visningar.
Medverkat i Sveriges radio o TV.
Studieresa t Finland.

Museitekniker Per Erik Anderberg
Led av NM företagsnämnd.

Intendent Karin Bergqvist Lindegren

Red MM utst-kat 90: Joseph Beuys, 9 1: 
Günther Uecker, 93: Richard Paul Lohse, 
96: Affischer från Kuba o 99: Vlassis 
Caniaris, samt kommissarie f utställning
arna.

Förord t MM utst-kat 90: Joseph Beuys o 91: 
Günther Uecker samt kommentarer i MM 
utst-kat 99: Vlassis Caniaris.

Föreläsningar om modern tysk konst f  tyska 
inst vid Stockholms universitet samt om 
1900-talets konst f Statens dansskola.

Föredrag o visningar
Svensk repr i Europarådets kommitté f ut

ställningar av modern konst i Strasbourg. 
— Led av styrelsen f  Kommittén f  kultu

rellt samarbete i Europa samt av Opera
styrelsen.

Deltagit i kommittémöte i Strasbourg samt 
i tyska UNESCO-kommissionens semina
rium över museipedagogik i Essen.

Studieresor t Västtyskland, Paris, Berlin o 
Oslo.

Intendent Britta Birnbaum
Text t o red av: 25 målningar, en introduk

tion t NM (guidophonevisning på fem 
språk).

Bildband t NM utst 348: Helmer Osslund o 
355: Finskt 1900 [tills m Bo Vahlne].

Föredrag o visningar.

Förste intendent Per Bjur ström
Avdelningen för teckning och grafik. — 

Meddelanden fr Nationalmuseum 95 
(1971), s 20—24.

Red o förf NM utst-kat 347: Grafik, vad är 
det? o 357: Bilderboken [tills m Anna 
Westholm o Eva von Zweigbergk].

Red o förf NM utst-kat Tekeningen uit het 
Nationalmuseum te Stockholm f Konin- 
klijke bibliotheek Albert I. Bryssel, o 
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Am
sterdam.

Red Föreningen för grafisk konst. Medde
landen 49/50 (1970—1971) samt förf dess 
Biografiska notiser, s 4— 13.

François-Jerôme Chantereau, dessinateur. — 
Revue de Part 14, s 80—85.

Medarb m sakartiklar i Focus: Konsten 2. 
Sthm 1971.
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Styrelseled i Sveriges allm konstförening. — 
Sekr i Föreningen för grafisk konst. — 
Led av International council of curators 
of collections of prints and drawings samt 
av the Editorial advisory board for Mas
ter drawings.

Medlem av juryn f grafiktriennalen, Sunds
vall, samt f  akvarellutst, arr av Sveriges 
allm konstförening.

Föreläsningar i teatervetenskap vid Stock
holms universitet.

Visningar
Medverkat i Sveriges radio.
Resor t Italien o Tyskland.

Överintendent Bengt Dahlbäck
T ill Konungen. [Statens konstsamlingars till

växt och förvaltning 1970.] — Meddelan
den fr Nationalmuseum 95 (1971), s 3—7.

Förord t Finskt sekelskifte. En konstbok fr 
Nationalmuseum. Sthm 1971, s 7.

Förord t NM utst-kat 348: Helmer Osslund
— Norrlands målare, 351: 400 ur 400 år, 
355: Finskt 1900 o 356: Anders B. Lilje
fors. Keramisk fribytare. — Efterskrift 
t NM utst-kat 347: Grafik, vad är det?
*\ . . på grund af ändrad lefnadsbana . . .” .
— Efterskrift t August Strindberg: Det 
nya riket, Sthlm [1882] 1971, s 195—200.

Kommissarie f utst: Helmer Osslund — 
Norrlands målare [tills m Gertrud Serner 
o Bo Wennberg].

Led av organisationskommittén f utst: Finskt 
1900 [tills m U lf Abel o Eva Nordenson].

Ordf i NM företagsnämnd, styrelsen f In
stitut Tessin, Paris, o Eva Bonniers dona- 
tionsnämnd. — Styrelseled i Prins Eugens 
Waldemarsudde, Moderna museets vänner, 
Samarbetsnämnden f konstföreningar i 
Stockholm, Thielska galleriet, Föreningen 
Drottningsholmsteaterns vänner, Grips- 
holmsföreningen o Föreningen Norden.

Led i Statens konstråd, östasiatiska museets 
nämnd, Norrköpings stads museinämnd, 
Nämnden f utställningar av nutida svensk 
konst i utlandet (NUNSKU), Museichefs- 
kollegiet, Svenska nationella ICOM-kom- 
mittén o Postverkets konstråd f utgivning 
av frimärken.

Hedersled av K  Akad f de fria konsterna.
Föredrag o visningar.
Studieresor t Bryssel, Helsingfors o Rom.

Förste intendent Carlo Derkert 

Red NM onumr utst-kat: Moderna museet 
på Liljevalchs. Svensk och internationell 
konst 1900— 1945 [tills m Rolf Söder
berg] samt kommissarie f utställningen. 

Föredrag o visningar.
Studieresa t Moss f  seminarium om barn

aktiviteter.

Kansliskrivare Stina Dreifaldt 
Kontaktman f NM inom Akademitjänste

männens förening (ATF).

Bibliotekarie Yvonne Frendel 
Teaterrec i Arbetarbladet.
Led av Svenska teaterkritikers förening. 
Studieresa t Köpenhamn.

T  f  intendent Olle Granath 

Red MM utst-kat 97: Villeglé [tills m Katja 
Waiden] samt kommissarie f utställningen. 

Kommissarie f MM utst: Pyramid. 
Visningar.

Amanuens Torsten Gunnarsson 

Inledande notiser i NM utst-kat 353: A l
brecht Dürer samt medv vid utst:s peda
gogiska avd [tills m Per Bjurström o 
Patrik Reuterswärd].

Kurs i konsthistoria f Studieförbundet Vux
enskolan.

Visningar.
Studieresa t Leningrad, Tallinn o Riga. 
Deltagit i museipedagogiska konferenser i 

Vilhelmina och Umeå.

Museidirektör Bo Gyllensvärd 

östasiatiska museet. — Meddelanden fr Na
tionalmuseum 95 (1971), s 32— 38. 

Chinese art from the collection of H. M. 
King Gustaf VI Adolf of Sweden. Exhibi
tion catalogue. Takashimaya Department 
store. Tokyo 1971.

Chinese gold, silver and porcelain: The
Kempe collection. Exhibition catalogue. 
Asia house gallery publication. New York. 
1971.

Two Yüan silver cups and their importance 
for dating of some carvings in wood and 
rhinoceros horn. — Bulletin of the Mu-
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seum of Far Eastern antiquities 43 (1971), 
s 223—250.

C. G. Lindgrens Kina. — Kulturen 1971, s 
143— 150.

Kinakännare. — Gustaf VI Adolf, hela fol
kets kung. Sthm 1971, s 92— 102.

Intendent vid H. M. Konungens kinesiska 
samlingar.

Sekr i östasiatiska museets nämnd o i Carl 
Kempes 80-års fond. — Ordf i Stiftelsen 
Ekolsunds museum. — Led i Museichefs- 
kollegiet o Svenska forskningsinstitutet 
i Istanbul. — Styrelseled i östasiatiska 
museets vänner, Svenska orientsällskapet o 
Svensk-japanska sällskapet.

Docent vid Stockholms universitet i östasia
tisk konsthistoria.

Föreläsningar i östasiatisk konsthistoria vid 
universiteten i Stockholm o Uppsala samt 
vid Akademien f de fria konsterna.

Föredrag o visningar.
Arr utst: Flundra föremål ur H. M. Konung

ens kinesiska samling i Tokyo.
Medverkar i radio o TV. — Föredrag.
Studieresor t USA, Japan o England.

Museidirektör K. G. Hultén
Moderna museet. — Meddelanden fr Natio

nalmuseum 95 (1971), s 28—32.
Red MM utst-kat 94: 18 71— 1981. Utopier 

och visioner.
Styrelseled i föreningen Moderna museets 

vänner o i Sveriges arkitekturmuseum. — 
Led av Nämnden f utställningar av nu
tida svensk konst i utlandet (NUNSKU), 
Fotografiska museets vänner o av 1965 
års musei- o utställningssakkunniga (MUS 
65).

Studieresor t Frankrike, Tyskland, Schweiz, 
Irland, USA o Japan.

Intendent U lf G. Johnsson
Red NM utst-kat 349: Unga tecknare.
Medarb. m artiklar o bildtexter i Focus: 

Konsten 1 —2. Sthm 1971.
Led av Nordiska konstförbundets svenska 

sektion.
Kurs i konsthistoria vid Uppsala universitet.
Föredrag o visningar.

Amanuens Per-Olow Leijon
Föreläsningar i östasiatisk konsthistoria vid

Umeå universitet samt Kvällsuniversiteten 
i Stockholm o Umeå.

Arr utst i Uppsala läns museum: Grafisk 
konst i Kina och Japan.

Deltagit i College art association of Ame
rica’s seminarium över östasiatisk konst 
i Chicago.

Medverkat i svensk radio o T V  samt i ame
rikansk radio.

Föredrag. — Tidningsartiklar.
Studieresa t USA.

Byrådirektör Sven Ljungberg
Red Meddelanden från Nationalmuseum 95 

(1971): Statens konstsamlingars tillväxt
och förvaltning 1970 samt förf s 72—73: 
Kansli och ekonomiförvaltning.

Sekr i Nationalmusei nämnd, vid Livrust- 
kammaren o i styrelsen f Institut Tessin, 
Paris. — Led av NM företagsnämnd. — 
Styrelseled i Alfhild Lundins fond.

Assistent Brita Lundquist

Studieresa t Rom.

Intendent Helena Lutteman

Red NM utst-kat 351: 400 ur 400 år, 356: 
Anders Liljefors. Keramisk fribytare samt 
onumr kat: Smycken 1600— 1900.

Kommissarie f utst 400 ur 400 år [tills m 
Dag Widman] o Smycken 1600—1900.

Jugend — fortfarande aktuellt? — Form 67 
(1971): 4, s 230—231.

Gaudi som pionjär. — Form 67 (1971): 9/10, 
s 461.

Artiklar i dagspressen.
Suppl i elektorsförsamlingen f  Svensk bok

konst.
Föredrag o visningar.
Studieresor t London, Paris, Warszawa o 

Bryssel.

Förste intendent Boo von Malmborg
De kungliga slotten 1 —2. [Med bidrag av 

C.-F. Palmstierna, Bengt G. Söderberg, 
Eric Ekstrand o R. Axel Unnerbäck.] — 
Slott och herresäten i Sverige. Malmö 
1971.

Slottssamlingarna. — Meddelanden fr N a
tionalmuseum 95 (1971), s 38—39.

Målningssamlingen på Strömsholms slott. 
Katalog. Sthm 1971.
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Schloss Gripsholm. 2. durchges. Aufl. 
[Übers.: Gisela Frenzei.]

Led av styrelsen f Skoklosters slott, styrel
sen £ Gripsholmsföreningen o av NM före
tagsnämnd.

Visningar.

Förste intendent Eva Nordenson

Konstlivet i Sverige 1970 o Avdelningen 
för konstbildning. — Meddelanden fr N a
tionalmuseum 95 (1971), s 9— 14 o 39—41.

Foldrar o faktablad t årets utställningar.
Red Finskt sekelskifte. En konstbok fr N a

tionalmuseum. Sthm 1971.
Led av organisationskommittén f utst: Finskt 

1900 [tills m U lf Abel o Bengt Dahl- 
bäck].

Kurs i konstvetenskap vid Stockholms uni
versitet. — Kortkurser i konstvetenskap 
vid Kvällsuniversitetet i Stockholm o olika 
studieförbund.

Styrelseled i Svenska slöjdföreningen, Sam- 
arbetskommittén f konstföreningarna i 
Stockholm (SAN) o Stockholms Forum. — 
Led av NM företagsnämnd o av organi
sationskommittén f  femte museipedagogis- 
ka konferensen. — Associate member of 
ICOM.

Deltagit i den fjärde museipedagogiska kon
ferensen i Wilhelmina.

Föredrag o visningar.
Medverkat i T V  o radio.

Förste bibliotekarie Gunhild Österman

Svensk konsthistorisk bibliografi 1969. — 
Konsthistorisk tidskrift 40 (1971), s 149— 
165. [Tills m Karin Melin-Fravolini.]

Vice ordf i De vetenskapliga bibliotekens 
tjänstemannaförening (VBT) o Stockholms 
stads konstnämnd f socialroteln. Suppl i 
Stockholms stads museinämnd.

Deltagit i Skandinavisk museumsförbunds 
kongress i Reykjavik.

Museiassistent John Pettersson
Studieresa t Rom.

Intendent Patrik Reuterswärd
En handskrift av William de Brailes och 

hans verkstad i Oxford. — Kontakt m 
Nationalmuseum [12 ]  1971, s 7— 15.

Red NM utst-kat 353: Albrecht Dürer samt 
förf s 10— 16: Dürer.

Venus’ födelse. Kring en teckning av Anto
ine Coypel med en märklig svensk anknyt
ning. — Konsthistorisk tidskrift 40 (1971), 
s 107—25.

De fyra elementen. — Paletten [32] (1971): 
4, s 10—11 .

Art i Sv D.
Löredrag o visningar.
Docent vid Göteborgs universitet m under

visning ht 1971.
Ledare f Föreningen Nationalmusei vänners 

resa t Flolland.

Konservator Gunnar F . Schiller
Ordf i svenska sektionen av Nordiska kon

servatorförbundet. — Fellow of the Inter
national institute for conservation of his
torié and artistic works (IIC). — Led av 
Nämnden f konservatorsutbildningen i 
Sverige o av dess arbetsutskott.

Föredrag o visningar.

Förste intendent Gertrud Serner

Avdelningen för depositioner. — Meddelan
den fr Nationalmuseum 95 (1971), s 41 
—42.

Red Kontakt m Nationalmuseum [12 ]  1971.
Kat-text t NM vandr-utst 57: Gycklet som 

samhällskritik.
Kommissarie f utst: Helmer Osslund — 

Norrlands målare [tills m Bengt Dahlbäck 
o Bo Wennberg] o f  vandr-utst: Gycklet 
som samhällskritik samt Helmer Osslund 
[tills m Margareta Winqvist].

Led av styrelserna f Folkrörelsernas konst
främjande, Riksförbundet f  bildande konst, 
föreningen Konst i skolan samt Stockholms 
konsertförening. — Led av arbetsutskottet 
f Statens försöksverksamhet m riksutställ
ningar.

Deltagit i Skandinavisk museumsförbunds 
kongress i Reykjavik.

Föredrag o visningar.

Intendent Lars Sjöberg
Renovering av gamla möbler. Västerås 1971. 

(Tills m Hans Sundblom.)
Kulturhistoriskt inventeringsarbete vid Sten

bockska palatset.
Föredrag o visningar.
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Kontorist Gunilla Skawonius
Ordf i sektionen f arkiv o museer inom Aka

demitjänstemännens förening (ATF).

Assistent Barbro Ström
Styrelseled i sektionen f arkiv o museer 

inom Akademitjänstemännens förening 
(ATF). — Led av NM företagsnämnd.

Förste intendent Bo Wennberg
Avdelningen för äldre måleri och skulptur. 

— Meddelanden fr Nationalmuseum 95 
(1971), s 15—20.

Om Osslunds måleri, ett försök till gruppe
ringar. — NM utst-kat 348: Helmer Oss- 
lund — Norrlands målare, s 15— 16.

Kommissarie f utst: Helmer Osslund — 
Norrlands målare [tills m Bengt Dahl- 
bäck o Gertrud Serner].

Styrelseled i Stiftelsen Carl o Olga Milles’ 
Lidingöhem. — Medlem av the ICOM 
committee of conservation o Nämnden f 
konservatorsutbildningen i Sverige.

Föredrag o visningar.
Tjänsteresor t Paris, Grenoble o London.

Intendent Anna Westholm
Red NM utst-kat 357: Bilderboken [tills m 

Per Bjurström o Eva von Zweigbergk].

Förste intendent Dag Widman
Avdelningen för konsthantverk. — Medde

landen fr Nationalmuseum 95 (1971), s 
24—28.

Helmer Osslund som keramiker. — NM 
utst-kat 348: Helmer Osslund — Norr
lands målare, s 17—19, samt Anders B. 
Liljefors — keramisk fribytare. — NM 
utst-kat 356: Anders B. Liljefors. Kera
misk fribytare, s 3—6.

Hundra år dansk konstindustri [Viggo Sten 
Moller: Dansk kunstindustri, Bd 1 —2]. — 
Form 67 (1971): 2, s 96—97.

Åke Stavenow [in memoriam], — Form 67 
(1971): 5/6, s 237—238.

Mellan pryl och totalmiljö. — Form 67 
(1971): 7, s 297.

Annorlunda stengods [Ulla o Gustav 
Kraitz]. — Form 67 (1971): 8, s 392.

Nordisk keramik [utst Jönköpings läns mu-

seum]. — Form 67 (1971): 9/10, s 464.
Schwedisches Design. — Architektur & Woh- 

nen 1971/1972: Winterhalbjahr, s 178— 
181.

Kommissarie f utst 400 nr 400 år [tills m 
Helena Lutteman] o Anders B. Liljefors. 
Keramisk fribytare.

Ordf. i Svenska slöjdföreningen. — Led av 
direktionen f Hallwylska museet, av sty
relserna f Föreningen Handarbetets vän
ner, Märta Måås-Fjetterström AB, Stiftel
sen Wilhelm Kåge-fonden o Föreningen 
f nutida svenskt silver, av elektorsförsam
lingen f  Svensk bokkonst, Svenska slöjd
föreningens opinionsnämnd o the ICOM 
committee for museums of applied art.

Medlem av juryn f Svensk bokkonst 1970 
samt juryn f Träslottet, Willy Maria 
Lundbergs kvalitetshus, Arbrå.

Medverkat i Sveriges radio.
Föredrag o visningar.
Deltagit i Skandinavisk museumsförbunds 

kongress i Reykjavik.
Studieresor t Holland, England o Norge.

Intendent Margareta Winqvist
Kommissarie [tills m Gertrud Serner] f NM 

vandr-utst 57: Gycklet som samhällskritik 
0 58 : Helmer Osslund.

Visningar. — Lärarkonferenser.
Studieresa t Rom.

Intendent Jan Wirgin
Den lyckobringande draken i Kina och Ko

rea. — Joboseyo 1 1  (1971): 3/4, s 18—30.
New galleries, Stockholm. — Oriental art 17 

(1971): 2, s 178.
Docent i östasiatisk konstvetenskap vid 

Stockholms universitet. — Censor vid Kö
penhamns universitet. — Sekr i Svensk
japanska sällskapet. — Styrelseled i För
eningen östasiatiska museets vänner.

Föreläsningar i östasiatisk konstvetenskap i 
Stockholm.

Föredrag o visningar.
Deltagit i Oriental ceramic society’s 50-års 

jubileum i London.
Ledare vid Föreningen östasiatiska museets 

vänners resa t London.
Studieresa t Thailand, Java, Bali, Singapore 

o Hong Kong.
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NÄMNDER OCH STÖDFÖRENINGAR

Nationalmusei nämnd

Nationalmusei nämnd består av museets av- 
delningsföreståndare under ordförandeskap 
av överintendenten och med byrådirektören 
som sekreterare.

Östasiatiska museets nämnd 

östasiatiska museets nämnd består av redak
tör Nils Thedin, ordförande, riksantikvarien 
och chefen för Nationalmuseum. Suppleant 
för ordföranden är ambassadör Tage Grön- 
wall, museidirektören är sekreterare.

Företagsnämnden vid Nationalmuseum 

Museets representanter i företagsnämnden är 
överintendenten Dahlbäck (suppleant förste 
intendenten Widman), förste intendent von 
Malmborg (suppleant förste intendent Bjur- 
ström) och byrådirektör Ljungberg (supp
leant kamrer Wassdahl). Personalrepresen
tanter är förste intendent Nordenson (supp
leant intendent Abel), assistent Ström (supp
leant kansliskrivare Rossholm) och musei- 
assistent Anderberg (suppleant museitekni- 
kern Axelsson).

Nämnden har sammanträtt den 4 maj, den 
15 september och den 10 december.

Föreningen Nationalmusei Vänner 

Föreningens styrelse har bestått av överlä
kare Carl Sandström, ordförande, bankdi
rektören friherre Carl de Geer, vice ord fö 
rande och sekreterare, grosshandlare Wil
helm Josephson och fru Elisabeth Malm
ström. Suppleanter har varit generalkonsul 
Henry Wallenberg, direktör Johan Throne- 
Holst, skattmästare, grevinnan Ingrid von 
Rosen och greve Gustaf C:son Bonde.

Föreningens årsmöte hölls den 10 maj 1971 
på Kungl slottet i Stockholm. Föreningens

årspublikation före 1971 — Årsbok för sta
tens konstsamlingar X V III — har behandlat 
»Finskt sekelskifte» och redigerats av första 
intendenten Eva Nordenson. Publikation 
»Kontakt med Nationalmuseum» har ut
kommit i sedvanlig ordning med förste in
tendenten Gertrud Serner som redaktör.

Föreningen anordnade i maj en dubblerad 
färd till Holland m f ambassadören Jan 
Visser som reseledare. Sin 60-åriga tillvaro 
firade föreningen den 29 november med en 
middag i Grand Hotel Royal.

Till Nationalmuseum har föreningen 
överlämnat gåvor, som närmare redovisats 
i nyförvärvsförteckningarna. Ur Th. Ahren- 
bergs fond för studieresor har föreningen 
tilldelat kansliskrivaren Lizzie Bäcklund ett 
anslag.

Föreningens medlemsantal uppgick den 31 
december 1971 till 1 358.

Föreningen Moderna Museets Vänner 
Föreningen styrelse har bestått av bokför
läggare Gerard Bonnier, ordförande, fru 
Ann Katrin Atmer, skulpturen K  G Beje- 
mark, fru Inni Dalen, direktör ö  Fagerlind, 
advokat Sten Hellner, förlagsdirektör Greta 
Helms, dr Daniel Hjorth, museidirektör 
K  G Hultén, bankdirektör R  Höglund, di
rektör Gunnar Joos, konstnär Olle Kåks, 
konstnär Bo Larsson, professor U lf Linde, 
fru Gunilla Åkerman och fröken Görel Elf.

Föreningens årsmöte hölls den 18 maj i 
Moderna museet. Den 8— 16 maj anordna
des en konstresa till Schweiz med U lf Linde 
som ciceron.

Till Moderna museet har föreningen över
lämnat en gåva, redovisad i nyförvärvsför- 
teckningen. Publikationen »Meddelande från 
Moderna Museet» har även utkommit under 
1971.
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Gripsholmsföreningen av är 1937 
Föreningens styrelse består av landshöv
dingen Mats Lemne, ordförande, ståthållaren 
Sixten S Wohlfart, v ordförande, rektor 
Gösta Karlsson, sekreterare, bankdirektör 
Carl-Axel Nordell, skattmästare, överinten
dent Bengt Dahlbäck, överintendent Stig 
Fogelmarck, slottsarkitekten Axel Kandell, 
direktör Äke Karlström, förste intendent 
Boo von Malmborg, riksantikvarie Roland 
Pålsson, expeditionschefen Jan Stiernstedt 
och general Raul Ärmann.

Föreningens årsmöte hölls den 9 december 
i Nationalmuseum. Landshövding Lemne 
överlämnade därvid bl a porträtt, som enl 
Kungl Maj:ts beslut den 26 nov 1971 skulle 
införlivas i statens porträttsamling som en 
hedersbevisning till de avbildade. Gåvorna 
finns närmare redovisade i nyförvärvsför- 
teckningen.

Föreningen Östasiatiska Museets Vänner 

Föreningens styrelse har bestått av ambassa
dör Tage Grönwall, ordförande, ingenjör 
Werner Schmidt, sekreterare, direktör Hans 
Beck-Friis, skattmästare, museidirektör Bo 
Gyllensvärd, intendent Gustaf Hilleström, 
doktor Nat. Wessén och intendent Jan Wir- 
gin.

Föreningens årsmöte hölls den 29 mars, 
varvid föreningens höge beskyddare H M 
Konungen var närvarande. Museidirektör 
Gyllensvärd presenterade nyförvärv och 
gåvor, som tillfallit museet under det gångna 
året, samt tackade donatorerna.

De gåvor, som föreningen under året över
lämnat till östasiatiska museet, redovisas i 
museets nyförvärvsförteckning.

Föreningens medlemsantal uppgick den 31 
december 1971 till 440.
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DONATORER TILL KONSTSAMLINGARNA 1971

Andersson, Nils köpman 
Anian, August, läroverksadjunkt

Bartlett, F. Lewis, M D 
Bergelin, Sven, herr 
Konstsmeden Daniel Berggrens sterbhus 
Blom, Lilly, fru
von der Burg, Christer, fil. kand.
Kungl. Byggnadsstyrelsen

de Champs, Charles, viceamiral 
De Geer, Carl Johan och Marie-Louise, 

konstnärer
de Saint Phalle, Niki, skulptris 
Walt Disney Productions

Fujieda, Akira, professor

Föreningen för Grafisk konst 
Grimhall, Göran, direktör 
van der Grinten, Hans och Franz Josef 
Gripsholmsföreningen av år 1937 
Grönwall, Tage, ambassadör och fru

Till minne av dir. Otto F. Herrmanns 
Hoflund, Ruth, fröken 
Hoflund, Sven, professor och fru

Kihlbom, Ulla, fröken 
Kinakommittén 
Kramer, Britt, fru 
Krondahl, Hans, konstnär 
Kupferstich-Kabinett der Staatl. Kunstsamm

lungen, Dresden

Lagrelius, Einar, direktör 
Lundberg, Gunnar W., kulturråd 
Löwenhielm, Crispin, kammarherre

Otto Meyers konstgjuteri 
Föreningen Moderna Museets Vänner

Föreningen Nationalmusei Vänner 
Nerman, Einar, konstnär 
Nilsson, Carin, skulptris 
Nissen, Henrik, kansliråd 
Föreningen Norden 
Nordenson, Harald, fil. dr 
Nyman, Olle, professor 
Näsvall, Nanni, fru

Persson, Ebba, fröken 
Pettersson, Kerstin, fru 
Pihl, Lars, herr

Schmidt, Werner, direktör 
Schonberg, Ingrid, fru 
Serner, Gertrud, förste intendent 
Skawonius, Gunilla, fru 
Stavenow, Brita, fru 
Steenhoff, Rolf, civilingenjör 
Stockholms stads hantverksförening 
Svenska Kvinnors medborgarförbund

Professor Josua Tillgrens sterbhus 
Tinguely, Jean, skulptör 
Tottie, Anders, landshövding

Donator till Unga tecknare-stipendiet

Wennberg, Bo, förste intendent
Wessén, Natanael, doktor och fru
T ill minne av  konsthandlare E . W . W irén

AB Äforsgruppen

Föreningen östasiatiska Museets Vänner
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Bilaga

Det moderna porträttgalleriet på Gripsholm

Den första profana konstsamlingen i vårt land är känd genom ett fataburs- 
inventarium från Gripsholms kungsgård 1529. Den utökades sedan under 
hela Gustaf I:s tid och omfattade såväl porträtt som »schilderier», alldeles 
som förhållandet var vid de för konungen förebildliga tyska furstehoven. När 
Karl IX  övertagit Gripsholm ordnade han där på 1590-talet ett furstegalleri 
i rikssalen. Under frihetstiden växte samlingen av furstliga porträtt från hela 
Europa genom att en rad äldre sådana fick en fristad på Gripsholm sedan 
de förlorat sin aktualitet på andra kungl. slott. Samlingen uppgick då till 
något mer än 300 nummer.

Det var Gustaf III som bröt traditionen att Gripsholmssamlingen endast 
skulle innehålla kungliga porträtt. Han lade grunden till slottets nationella 
galleri 1774, då han flyttade dit 33 porträtt av Karl X I :s kungliga råd från 
Drottningholm. Karl X IV  Johan gav sedan överstekammarjunkaren A. L. 
Stierneld 1822 i uppdrag att ordna Gripsholmssamlingen. Denne fullföljde 
med stor energi utbyggandet av den nationella porträttsamlingen. När han 
1835 avled hade han genom gåvor från enskilda och genom överföringar från 
andra kungliga slott ökat galleriet med icke mindre än 500 nummer, av vilka 
många alltjämt tillhör samlingens mest betydande.

Vården av porträttsamlingen anförtroddes 1 866 Nationalmuseum. När 
museets chef Gustaf Upmark d. ä. på 1880-talet förberedde en systematisering 
av porträttens utställning föddes tanken på en omfattande restaurering av 
Gripsholms slott. Denna genomfördes huvudsakligen under 1890-talet under 
ledning av en för ändamålet stiftad Gripsholmsförening. Det återställande 
och rekonstruerande av äldre stilhistoriska interiörer, som nu genomfördes, 
ledde till att porträtten från 1800-talet miste sin hemortsrätt på slottet. Det 
blev därför icke längre tal om att annat än rent undantagsvis förvärva ar
beten efter 1809, och de som redan fanns förvarades i huvudsak i för allmän
heten otillgängliga lokaler bakom teatern.

Från många håll beklagade man att staten icke fortsatte den kungliga tradi
tionen alltifrån Karl X I :s tid att hedra samtida framstående medborgare 
genom att låta måla dessas porträtt. Oscar I var den siste konung som i större 
skala samlade målningar av samtida berömda svenska män och kvinnor. Karl 
X V  testamenterade sedan de av hans far och farfar samlade »hedersporträt-
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ten» till svenska staten, och de ingå nu i huvudsak i Gripsholmssamlingen.
Olika förslag framkom underhand för att ordna utställningslokaler för 

porträtten efter 1809, främst då uppförande av en särskild byggnad för ända
målet i slottets närhet eller flyttning av dessa porträtt till annat slott. Inget 
av förslagen kom dock till utförande. I samband med slottsbyggnadens 400- 
årsjubileum ordnade Föreningen för Gripsholmsjubileet 1937 en utställning 
i Svenska galleriet av »Svenska porträtt 1818— 1866» med motivering att 
»efter hand som 1800-talet kommer till uttryck i historiens allmänna sam
manhang framväxer ett naturligt önskemål att se dessa märkesmän och mär
keskvinnor företrädda i vårt nationella porträttgalleri.» Som ett uttryck för 
samma strävan kan man också se den stora utställningen »Kung Gustafs 
folk» året därpå i Alvikshallen, omfattande porträtt från 1858 till 1938.

Dåvarande föreståndaren för Nationalmusei slottssamlingar Carl Norden
falk lyckades provisoriskt lösa lokalfrågan i samarbete med rektor Carl Cal- 
lersten, sekreterare i den nya Gripsholmsföreningen. Genom ett energiskt in
samlingsarbete 1946—47, försvårat av bristen på konstnärliga porträtt av 
många tidigare märkesmän, lyckades Nordenfalk öka den moderna samlingen 
av enskilda svenskars porträtt från 92 nummer till 184 (inräknat kungliga 
och utländska från 13 1 till 226), förutom ca 30 depositioner. Det nya galleriet, 
som fick sin plats i Gripsholms folkhögskola, invigdes högtidligen den 8 maj 
1947 i närvaro av prins Eugen och ecklesiastikminister Josef Weijne.

Det nya galleriet kom från början att omfatta icke blott porträtt från 1800- 
talet utan även av då verksamma framstående svenskar. Detta var ett djärvt 
steg 1947, då porträttkonsten bland konstförfaret folk förklarats vara död 
och alltså hela tanken på ett samtidsgalleri förlegad. Nordenfalk själv trodde 
på en renässans för konstarten genom »det frivilliga porträttet», d. v. s. att 
konstnären själv valde sin modell istället att, som brukligt är, modellen väljer 
konstnären, »det beställda porträttet».

Porträttsamlingen på folkhögskolan fick moraliskt stöd icke bara av stats
rådet Weijne utan även av hans efterträdare Ragnar Edenman. På den senares 
föredragning beslöt Kungl. Maj:t för första gången i960 att som en heders- 
bevisning till den avbildade ett par porträtt av framstående svenskar skulle 
införlivas med statens porträttsamling på Gripsholm. Antalet sådana »he- 
dersporträtt» uppgår f. n. till 41.

»Hedersporträtten» tillkommer på följande sätt. Gripsholmsföreningens 
styrelse nominerar några framstående företrädare inom olika ämnesområden, 
det kan gälla politik, administration, vetenskap, konstnärlig verksamhet eller 
inom näringslivet, och underställer underhand dessa förslag för utbildnings
ministern. Om de då godtages vidtalas de föreslagna modellerna och dessa 
har då att efter samråd med Nationalmusei nämnd välja konstnär. Porträtten 
erbjudas därpå av Gripsholmsföreningen Nationalmuseum, som hos Kungl. 
Maj:t gör den formella hemställan att få införliva dessa i statens porträtt
samling som en hedersbevisning till de avbildade. De hittillsvarande porträtt- 
beställningarna har till en del bekostats av Gripsholmsföreningen själv med



Grips holms folkhögskola, Mariefred.

anlitande av medel, som donerats av med. dr Axel Hirsch, och till en del 
genom hoptiggda bidrag från skilda organisationer och företag.

Sedan denna form av hedersbevisning beslutats har den moderna porträtt
samlingen på ett helt annat sätt än tidigare hågkommits av donatorer. Sam
lingen, som före överflyttningen omfattade 13 1 nummer, av vilka 92 utgjorde 
porträtt av enskilda svenskar, omfattar vid årsskiftet 1971/72 923 porträtt, 
varav 690 av enskilda svenskar, förutom ca 80 permanent deponerade por
trätt.

Gripsholmssamlingen är dock icke enbart ett galleri med porträtt av fram
stående personer; man skall där även kunna studera den svenska porträtt
konstens utveckling. Det är emellertid icke möjligt att här presentera de när
mare 290 svenska målare, skulptörer och tecknare från tiden efter 1809, som 
är representerade i samlingen. Några enstaka arbeten får därför antyda ut
vecklingen.

Äldst bland de efter 1809 representerade konstnärerna är Carl Fredrik von 
Breda. I samlingen ingår bl. a. fyra stora talmansporträtt, de första »heders- 
porträtten» i den moderna samlingen, beställda av Karl X IV  Johan som tack 
för talmännens insatser vid valriksdagen i Örebro 1810. Av historiska skäl 
är emellertid dessa målningar icke utställda i folkhögskolan utan deponerade 
i riksdagshuset.

C. F. von Breda representerade den gustavianska tidens kvardröjande ro
mantiska inslag. Hans närmaste efterföljare hyllade empirtidens klassicistiska 
ideal. Per Krafft d. y. var den främste bland dessa, elev till Napoleons hov-
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malare J. L. David, men hans stil kom att förborgerligas under hans långa 
verksamhet i Sverige. Ett gott exempel på hans porträttkonst är målningen 
av kungl. bibliotekarien P. A. Wallmark från 1829. Sakligt vederhäftig var 
Johan Gustaf Sandberg, elev till von Breda. Av hans hand ingår icke mindre 
än 48 nummer i den moderna samlingen, de flesta porträtt av samtida, sam
lade av Oscar I.

På 1830- och 40-talen var Olof Södermark den ledande porträttmålaren. 
Redan 1828 hade han målat det romantiskt-poetiska porträttet av skalden 
C. A. Nicander. Samtidigt med honom verkade Carl Peter Mazér, som åter
givit flera av samtidens genier, bl. a. den djupsinniga målningen av tonsät
taren Adolf Fredrik Lindblad. Efter Södermark blev hans elev Uno Troili 
den mest uppmärksammade porträttmålaren, på Gripsholm representerad med 
bl. a. de högborgerliga porträtten av bankdirektör och fru A. O. Wallenberg 
från omkring 1870.

Aristokrater och hjältar kunde Georg von Rosen måla som ingen annan. 
Han är utmärkt representerad genom bl. a. jätteporträttet av Nordostpassa
gens upptäckare Adolf Nordenskiöld, stående på isen framför sitt skepp Vega, 
1886 (liksom några andra porträtt i deposition från Nationalmuseum). 
Samma år bildades Konstnärsförbundet, vars målare sedan kom att dominera 
även porträttkonsten. I sitt porträtt av kompositören Wilhelm Stenhammar 
från 1900 har Robert Thegerström skapat ett av de mest stämningsroman- 
tiska verken i vår konst. Anders Zorn är representerad med sitt virituosa må
leri och Carl Larsson med sina på linjeverkan byggda porträtt. I komposi
tionen till sin målning av Konstnärsförbundets styrelse har Richard Bergh 
givit uttryck för sin och sina kamraters stora beundran för Rembrandt.

Christian Eriksson var den ende skulptören i Konstnärsförbundets sty
relse. Han är bl. a. representerad med den av honom i Paris 1901 utförda 
bysten av ärkebiskop N. Söderblom. Äldre i samlingen representerade skulp
törer är bl. a. John Börjeson, Adolf Lindberg och K. P. Hasselberg. Något 
yngre var Carl Eldh och Carl Milles, den senare bl. a. företrädd med sin herm 
i ek av Oscar Levertin från 1909— 10.

Efter Konstnärsförbundet tog 1909 års män vid. Isaac Grlinewald är här 
representerad med det första moderna porträtt, som Nationalmuseum för
värvat, föreställande författarinnan Ulla Bjerne och målat 1917. Det är i 
förbigående sagt den första framställningen i svensk konst av det nya dam
modet med långbyxor. Nils von Dardel är representerad med utmärkta 
exempel från olika stadier av sitt konstskapande, bl. a. av doktor Ivan Bratt 
som agitator 1935. Arvid Fougstedt har 1920 målat en gruppbild av fem av 
den tidens främsta målare, uppbyggd på ett helt annat sätt än Richard Berghs 
styrelseporträtt; här står var och en isolerad i en individuellt avpassad miljö.

Generationen efter 1909 års män representeras inom måleriet av bl. a. Arne 
Cassel med hans psykologiskt och koloristiskt lysande porträtt av sin fader, 
professor Gustaf Cassel och Sven Erixson med bl. a. hans lyriska porträtt av 
sin maka, författarinnan Ingeborg Erixson.
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De nu levande konstnärerna äro så rikt representerade att det här icke är 
möjligt att särskilt nämna den ena eller den andre. Dagens porträttkonst om
fattar också stilmässigt ett mycket brett register. Även en rad utländska 
konstnärer har utfört porträtt av svenskar på Gripsholm. Här kan t. ex. näm
nas finländaren Albert Edelfeldt, dansken Ejnar Nielsen, norrmannen Alf 
Rolfsen, tysken Oscar Kokoschka och amerikanen Ben Shahn.

Boo von Malmborg
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Förteckning på hedersporträtten

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni i960: 
Hovsångaren Jussi Björling (Carl Gunne) 
Professor Clarence Craafoord (Fritiof 

Schlildt)
Yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren (Bo 

Beskow)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 26 maj 1961: 
Riksantikvarie Sigurd Curman (Arne Cassel) 
Landshövding Bo Hammarskiöld (Fritiof 

Schiildt)
Ordföranden i LO August Lindberg (Axel 

Nilsson)
Bankdirektör Gustaf Söderlund (Axel Nils

son)
Direktör Martin Waldenström (David Tägt- 

ström)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 30 augusti 
1962:

Direktör Axel Enström (David Tägtström) 
Statsminister Tage Erlander (Hilding Linn- 

qvist)
Generalsekreterare Dag Hammarskiöld (Ben 

Shahn)
Direktör Albin Johansson (Helmer MasOlle) 
Professor Herbert Olivecrona (Lasse Johnson)

E?il. Kungl. Maj:ts beslut den 22 augusti 
1963:

Direktör Assar Gabrielsson (William Fleet- 
wood)

Hovsångerskan Birgit Nilsson (Lasse John
son)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 2 1  maj 1964: 
Professor Bertil Ohlin (Fritiof Schiildt) 
Kompositören Hilding Rosenberg (Reinhold 

Ljunggren)
Landshövding Rickard Sandler (Bo Beskow) 
Författaren Evert Taube (Reinhold Ljung

gren)
Bröderna bankdirektör Jacob och tekn. dr 

Marcus Wallenberg (David Tägtström)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 2 september
1965:

Generaldirektör Axel Gjöres (Lasse Johnson) 
överbefälhavaren general Helge V. Jung 

(David Tägtström)
Professor Arne Tiselius (William Fleetwood) 
Direktören Sven G. Schwartz (David Tägt

ström)
Direktör Henning Throne-Holst (Alf Rolf

sen)
Utrikesminister östen Undén (Arne Cassel)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 18 november 
1966:

Professor Robin Fåhrasus (Hugo Zuhr) 
Generaldirektör Gunnar Hedlund (Bertram 

Schmiterlöw)
Professor Erik Jorpes (Reinhold Ljunggren)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 3 maj 1968: 
Riksarkivarie Ingvar Andersson (Reinhold 

Ljunggren)
Direktör Bertil Kugelberg (Fritiof Schiildt) 
Makarna professor Gunnar och statsrådet 

Alva Myrdal (Sven Ljungberg)
Direktören Ernst Wehtje (David Tägtström)

Engl. Kungl. Maj:ts beslut den 24 oktober 
1969:

Direktör John Ericsson (Sven Ljungberg) 
Ordföranden i LO Arne Geijer (Bo Beskow) 
Redaktör Sven Jerring (Reinhold Ljunggren) 
Vice talman Axel Strand (William Fleet- 

wood)
överdirektör Harry Älmeby (Lasse Johnson)

Enl. Kungl. Maj:ts beslut den 26 november 
19 7 1:

Landshövdingen Jarl Hjalmarson (skulptur 
av Arne Jones)

Statsrådet Per Edvin Sköld (Lasse Johnson) 
Statsrådet Gunnar Sträng (Lasse Johnson)
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