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Gunvor Svensson-Lundkvist: Konung Gustaf VI Adolf. Gipsmedaljong 1972. 
Gåva av konung Gustaf VI Adolf.



TILL KONUNGEN

I973 var ett händelserikt år i Nationalmuseums mer än hundraåriga historia.
Den 1 5 september gick Konung Gustaf VI Adolf bort. Inom museet är vi 

djupt tacksamma för att vi året före tog tillfället i akt att fira Konungens 
9o-årsdag med en större utställning, till vilken Föreningen Nationalmusei 
Vänner på själva födelsedagen fogade ett fyrverkeri, som lär ha vunnit Ko
nungens förtjusta gillande. Konung Gustaf VI Adolf var Vännernas mest 
intresserade och insiktsfulle medlem, vid sin död hedersordförande och en 
gång, 19 1 1, tillsammans med Thorsten Laurin, dess grundare. Av tacksamhet 
och uppskattning har museet låtit uppsätta Konungens porträttmedaljong i 
brons, utförd av Gunvor Svensson-Lundkvist, i museets trapphall.

Vid Vännernas årsmöte i maj avgick Carl Sandström som Föreningen Na
tionalmusei Vänners ordförande. Carl Sandström har många år bakom sig som 
styrelsemedlem i föreningen, börjande som skattmästare 1941. Som ordförande 
i 1 1  år har han haft en enastående förmåga att vinna och sammanhålla sina 
skaror, en bättre ledarprincip än att söndra och härska. Därför har han blivit 
Vännernas Vän. Allt till fromma för Nationalmuseum, som skördat frukterna 
av hans outröttliga arbete. Hans efterträdare är en annan Carl, Carl de Geer, 
som med liv och lust sätter in sin kraft och sin omfattande internationella 
orientering — både i konst och ekonomi — på ordförandeposten.

Innehållet i Vännernas årsbok för 1973 framgår av titeln »Det gamla mu
seet och utställningarna»: en redogörelse för vad museet uträttat på utställ- 
ningsområdet. Den omedelbara anledningen till dess innehåll var det delbetän
kande, som »1965 års musei- och utställningssakkunniga» framlade (SOU 
1 973 :5)- Nationalmuseum tillhörde inte de gynnade och yttrade sig därefter i 
sitt remissvar. Årsboken kan ses som ett förtydligande och ett ackompanje
mang till det officiella svaret.

K. G. P. Hultén lämnade under året sin befattning som chef för Moderna 
museet. Han började 1957 som amanuens vid avdelningen för äldre måleri och
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skulptur, blev 1959 t. f. föreståndare för Moderna museet, ordinarie året 
därpå, sedan 1963 med titeln museidirektör. Museet har under hans ledning 
utvecklat en långt utanför landets gränser uppmärksammad verksamhet. Som 
introduktör av den nya konsten ute i världen och som organisatör av en lång 
rad betydande utställningar ställde han under 1960-talet Moderna museet i 
centrum för det svenska intresset för modern konst. De allra synligaste toppar
na i raden av hans utställningar var »Rörelse i Konsten» (1961), »önskemu- 
seet» (1964) och »Den yttre och den inre rymden» (1965)- Senare har han 
hunnit med den betydande utställningen »The Machine» (1968), som började i 
Museum of Modern Art i New York och som senare visats i Houston, Texas. 
Prestationerna och publiciteten märktes som sagt utanför Sveriges gränser; 
Hultén skall ha varit påtänkt både som chef för Stedelijk Museum i Amster
dam och Museum of Modern Art i New York. Till slut bytte han Moderna 
museet mot Beaubourgprojektet i Paris, där han svarar för konsten. Hans av
gång från Moderna museet markerades av New York Colleotion, en mycket 
betydande samling samtida amerikansk konst, vilken med huvudsakligen i 
USA insamlade medel överlämnades som gåva och som i det sammanhanget 
utställdes i Moderna museet. — Hans efterträdare är Philip von Schantz, må
lare och grafiker, under många år lärare i grafik vid Konsthögskolan och i 
fyra år dess direktör. Han har åtagit sig uppgiften för en femårsperiod.
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Bland utställningarna på det gamla museet märks »Jesu liv i konsten». Den 
gjordes i samarbete med Sveriges Radio, som i den anledningen utgav en av 
Patrik Reuterswärd författad, rikt illustrerad bok med samma namn som ut
ställningen. I samverkan med Sveriges kyrkliga studieförbund och Frikyrk
liga studieförbundet fick boken avsevärd spridning, gjordes till kursbok i stu
diecirklar och gav sålunda fördjupad kunskap om utställningen.

Den stora händelsen för året i det gamla museet var mottagandet av den De 
la Gardieska donationen, som kraftigt berikade det gamla museets samtliga 
föremålsavdelningar. (Se bilaga).

Porträttsamlingen på Gripsholm fick under året ett porträtt i blyerts av 
den avgående ordföranden i styrelsen för Föreningen Nationalmusei Vänner, 
Carl Sandström, tecknat av Lasse Söderberg. Christian Bergs kraftfulla brons
huvud av Gregor Paulsson för Gripsholmssamlingen ger ett träffande porträtt 
av den bland svenska konsthistoriker ojämförlige skildraren av den italienska 
renässansen.

Konstsamlingarna på Gripsholms slott och de övriga kungliga lustslotten, 
Harpsund och Gustaf III:s antikmuseum har under 1973 fått ny chef: förste 
intendenten Ulf G. Johnsson, tidigare intendent vid avdelningen för teckning 
och grafik.

Bengt Dahlbäck
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Rembrandt: Porträtt av Jan Cornelis Sylvius. Pennteckning. Ingär i den De 
la Gardieska donationen
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UR KONSTLIVET I SVERIGE 1973. Några notiser

Statlig och kommunal utsmyckning

Statens konstråd tilldelades för 1973 ett anslag om 3 milj. kr. 337 konstverk 
inköptes under året och 25 kontrakt tecknades. Bland arbeten som färdigställ
des kan nämnas: en väggmålning av Lage Lindell i Umeå universitet, Rune 
Sälls skulpturala köräcke i matsalen på I 13 i Falun, en skulptur av Arne 
Jones för Luleå högskola, Ernst Nordins och Hans Winbergs skulptur för Lin
köpings högskola samt en textil utsmyckning av Marianne Richter för svenska 
ambassaden i Brasilia.

För utsmyckning av allmänna platser i Stockholm ställde kommunstyrelsen 
575 000 kr till park- och idrottsnämndens förfogande. Bland verk som under 
året fick sin definitiva placering kan nämnas: »Horisontal» bronsskulptur av 
Folke Truedsson i Bandhagens centrum, »Reaktion 6S» i brons av Lennart 
Jonasson på Gullmarsplan, »Fordon» i corténstål av K. G. Bejemark på Eriks- 
bergsplan samt »Om varandra» bronsskulptur av Björn Erling Evensen vid 
Klara Mälarstrand. Under sommaren ordnades en skulpturpark vid Smeds- 
udden. Dessutom har tillfälliga skulpturutställningar ordnats på ett flertal 
allmänna platser i staden.

Konstdebatt, stipendier m. m.

Debatten under året kom i hög grad att kretsa kring MUS-é>5:s delbetänkande 
»Museerna». Debatten kring Kulturrådets stora utredning, presenterad 1972, 
fortsatte även och fördes vidare mot bakgrund av de i MUS-utredningen 
presenterade förslagen. Bland de mest kritiserade förslagen i MUS-utredning
en märktes skiljandet av landsantikvarierna från länsmuseerna och förslaget 
om inrättande av ett centralt överorgan för museerna i landet, kallat MUR 
(Musei- och utställningsrådet). Av riksantikvarien Roland Pålsson beteckna
des hela MUS-65 utredningen som »en typisk skrivbordsprodukt som reform
förslag». Nationalmusei ställningstagande redovisas under avsnittet Kansli 
och ekonomiförvaltning.

KUSAM-utredningen föreslog för Stockholms stad en omorganisation av 
kultursektorn med en ny gemensam kulturförvaltning som ersättning för tidi
gare styrelser och nämnder.

Under året utdelades statliga arbets- och resestipendier för sammanlagt
2.5 milj. till drygt 200 konstnärer. Statens humanistiska forskningsråd utde
lade för andra halvåret -73 forskningsanslag och bidrag till tidskrifter med
4.5 milj.

30 000 gick till Sivert Lindblom, Björn Lövin och Ulrik Samuelsson för ett 
gemensamt utställningsprojekt. 15 000 fick Li Herzman-Ericson för att i bild 
skildra livet på det saneringshotade Katarinaberget.
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Örebro läns museum hade för en utställning med anledning av Anglo- 
Swedish Society’s 40-årsjubileum fått låna högklassiga verk från engelskt 
1700- och 1800-tal ur Nationalmsei samlingar.

I Västerås visade det nyöppnade Konstmuseet en stor Endre Nemes-utställ- 
ning medan Länsmuseet tog emot Medelhavsmuseets vandringsutställning 
»Vägen till evigheten — sex tusen år egyptisk konst».

I Uppsala kunde man på det som konstlokal nyöppnade Gamla Gillet se 
målningar av Jan Brazda.

Gävle museum, som till stor del stängts för ombyggnad under året, visade 
bl. a. en utställning med Anders Åbergs porträtt av hus i Harlem, Rio de 
Janeiro och Hong Kong. Utställningen hade titeln »Lavinfaran».

I Östersund visade Jämtlands museum bl. a. en Tyra Lundgrenutställning. 
Hans Hamngren ställde på Västerbottens museum i Umeå ut sina anamorfoser 
d. v. s- perspektiviskt förvrängda bilder som får sin rätta och fattbara form 
först när de betraktas i en spegelcylinder.

Norrbottens museum i Luleå arrangerade en stor utställning »Norsk konst», 
som gav ett tvärsnitt av det senaste halvseklets måleri och skulptur i Norge.

Riksutställningar har liksom tidigare år presenterat ett rikt utbud av konst
utställningar, informativa utställningar och speciella skolutställningar av litet 
format, s. k. »kits». Bland årets nyheter på konstsidan märktes tre skolut
ställningar med verk som utvalts av ett 1 oo-tal barn och ungdomar mellan 
6— 18 år. Den stora vågen av naivistutställningar runt om i landet fick sin 
motsvarighet i Riksutställningars »Dom kallar oss naiva», med verk av ett 
30-tal konstnärer. Utställningen »Trädgårdar» visade hur människor i olika 
tider sett på naturen och format den efter sin smak. En nyhet för året var 
också en stor utställningsbuss med 20 m2 utställningsyta. Meningen är att 
bussen, som även har utrustning för bild- och filmvisning, skall användas i 
glesbygder som saknar möjligheter att ta emot vanliga vandringsutställningar.

Utställningar i utlandet

Bland NUNSKU:s (Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i ut
landet) projekt under 1973 märktes två större utställningar. I februari—mars 
ställde sju svenska konstnärer ut på Amos Andersons museum i Helsingfors. 
Utställningens namn var »Nya svenska bilder» och medverkande konstnärer 
var: Dick Bengtsson, Jan Håfström, Bruno Knutman, Olle Kåks, Lennart 
Mörk, K  G Nilsson och Peter Tillberg.

Under april—maj visades på Museé Dynamique i Dakar, Senegal, en stor 
samlingutställning »Images du Nord», med verk av 23 svenska konstnärer. 
Utställningen hade sammanställts av konstnärerna C. O. Hultén och Birgitta 
Stenberg Hultén på uppdrag av nämnden. Utställningen förlädes till Musée 
Dynamique, som har den enda lämpliga utställningslokalen i Västafrika, och 
kombinerades med en svensk kulturvecka, omfattande radioprogram, film
visningar och föredrag.
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NUNSKU gav därutöver bidrag till 43 enskilda konstnärer for utställningar 
utomlands.

Konsthantverk
Efter en period av tingfientlighet verkar trenden ha vänt sig och ett positivt 
intresse för hantverket kan skönjas, en utveckling som väl närmast får till
skrivas den nya medvetenheten 0111 våra globalt sett begränsade resurser och 
därmed sammanhängande respekt för gediget och riktigt utformade produk
ter. I mitten av mars öppnades som en försöksverksamhet en ny lokal för 
utställning och försäljning av hantverk och konsthantverk i Stockholm, »Fine- 
mang», där man under året visat alster även av mindre kända förmågor från 
hela landet. »Ting och bruksting» på Liljevalchs konsthall gav ett urval av 
dagens produktion.

Ett fyrtiotal textilare ställde ut tryck på Konstnärshuset. »Fri textil» hette 
en samlingsutställning av svensk textilkonst som visades i Lunds konsthall. 
»Människan i väven» kallades en utställning på Kronhuset i Göteborg med ett 
material från 1200-talet till i dag. »Norrbottensvävar» kunde man se på 
Sverigehuset. På Värmlands museum i Karlstad framträdde »Tre textila tem
perament», Ingegerd Möller, Roland Kempe och Lenke Rothman, vars inten
tioner tolkats av Handarbetets vänner. Maria Hillfon visade vävnader på 
Galleri Doktor Glas.

Bland keramikerna framträdde Hertha Hillfon med sina skulpturer dels på 
Krognoshuset i Lund, dels på Galleri Doktor Glas. Brita Mellander-Junger- 
mann visade »lådor», med bibliska motiv i stengods hos Konsthantverkarna, 
där också Egil Solberg hade en utställning av »Terranigra». »Nordisk kera
mik» hette en samlingsutställning på Jönköpings museum. »Världen är ett 
getberg med himmelsutsikt» kallade Päivi Ernkvist sin keramik och sitt glas 
Hos Petra. En retrospektiv utställning av Gunnar Nylunds produktion star
tade på Röhsska konstslöjdmuseet. Bland Form Design Centers i Malmö 
utställningar kan noteras »Berättelsen om lera och eld» av Birgitta Watz- 
Wåreus, ett historiskt och pedagogiskt material kompletterat med ett urval 
från i dag av bl. a. Ulrica Hy dman-Vallien och Eva Sjögren samt en utställ
ning av tekannor.

Hos Konsthantverkarna visade Annchristine Hultberg och Bengt Bellander 
silver. Nutida svenskt silver hade dels separatutställningar av Theresia Hvor- 
slev och Olle Ohlsson, dels en samlingsutställning av aktuellt svenskt silver. 
Karlheinz Sauer visade silver (tillsammans med Ingrid Aronsson, textil) på 
Västerås konstmuseum.

Nordiska museet firade sitt 100-årsjubileum med femton utställningar som 
på olika sätt skildrade den aktuella tidsperioden, överrubriken var »Svens
kens 100 år — känn dig själv».

På triennalen i Milano visades »Barnets miljö» i ett gemensamt arrangemang 
av de nordiska länderna. Svenska Slöjdföreningen svarade för Sveriges bidrag.

Torsten Gunnar sson
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Evangeliebok frän Etiopien, i j o o —1400-talet.
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AVDELNINGSBERÄTTELSER

Avdelningen för äldre måleri och skulptur

Ärets utställningar rörde sig på två helt skilda områden. Maya-utställningen 
visade huvudsakligen keramiskt material, figurer och finare bruksvaror från 
de forntida indiankulturerna i södra Mexiko och dess grannländer. Jesu liv 
i konsten, som nästan helt gjordes med museets eget material, spände över hela 
det kristna skedet av västerländsk kultur och drog till sig en delvis ny publik.

En annan verksamhet, som är speciellt servicebetonad, är mottagningen för 
konstförfrågningar. 800 besökare medförande i runt tal 1 200 konstverk har 
antecknats under 1973 och antalet förfrågningar per brev och telefon har 
varit över tusentalet.

I fråga 0111 indeponeringar har två synnerligen väsentliga tillskott kommit 
publiken till godo. Kungl. Biblioteket har deponerat en förnäm mässbok, kal
lad Sacramentum gregorianum, skriven i det franska klostret St. Amand 
omkring 865. Depositionen föranleddes av att museet ordnat ett speciellt 
montersystem för de ljuskänsliga medeltida handskrifterna och nu håller dem 
samlade, så att de effektivt belyser den västerländska handskrivna bokens 
historia från nämnda tidpunkt, tills den tryckta boken ca 1500 ersatte hand
skrifterna, Samlingen av bildsmyckade handskrifter, som speciellt genom f. d. 
överintendenten Carl Nordenfalks intresse utvecklats avsevärt, har också 
under det gångna året utökats genom ett ovanligt förvärv, nämligen av en 
etiopisk handskrift från 1300- eller 1400-talen, vilken i sin uttrycksfulla pri
mitiva stil kan erinra både 0111 den färgglada indiska miniatyrkonsten och 
det svenska allmogemåleriet.

Den andra indeponeringen, som museet fått från Stockholms universitet, 
är den av professor Sten Karling efter konservering 1972—73 nyidentifierade 
målningen »Bondfolk överfalles av rövare» av Pieter Breughel d. ä. Identi
fieringen och dokumentationen är ovanligt övertygande, och det är en både 
glad och sensationell nyhet, att Sverige rymmer ett av den store »primitive» 
flamländarens betydande verk. Universitetet och museet har varit ense om 
att ett så väsentligt ideellt värde borde hållas tillgängligt för den svenska 
allmänheten, och därför har målningen hållits utställd på museet alltsedan 
senare delen av 1973.

Några svenska målningar av Joh. Ericson, Liljefors och C. P. Mazér har 
generöst skänts till museet av enskilda personer. I samband med sin nittio- 
årsdag 1972 gav H. M. Konung Gustaf VI Adolf sitt eget porträtt, utfört

13



som medaljong i gips av konstnärinnan Gunvor Svensson-Lundkvist. Museet 
utbad sig och erhöll Konungens tillstånd att låta utföra en bronsgjutning av 
detta. Gjutningen skedde under sommaren 1973 hos Valsuani i Paris och 
bronsen sattes upp i museets entréhall.

I vanlig ordning inköptes en mindre samling, sju gipsstudier av Sergel (två 
stycken ev. av andra konstnärer i hans närmaste omgivning). De torde alla 
tillhöra ett relativt tidigt skede av hans liv, några sannolikt romtiden. »Dö- 
derhultaren» Axel Peterssons samling på museet har det sista decenniet fått 
nästan årliga tillskott och börjar nu bli representativ. Under året förvärvades 
av honom en »Betande ko» som än en gång visar, vilken skarp blick för 
form och rörelse upphovsmannen besatt. — En enda utländsk skulptur köptes 
in, en kvinnlig modellstudie i brons av Jean-Baptiste Carpeaux, som var 
Frankrikes mest betydande skulptör vid 1800-talets mitt. Den lilla statyetten 
är ett verkligt skolexempel på plastisk rytmik och även i någon mån inköpt 
med tanke på unga skulptörer.

Måleriförvärven inskränker sig frånsett den redan nämnda etiopiska hand-
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skriften till en rysk 1800-tals ikon, en Kristi korsfästelse från Palechskolan. 
I museets för övrigt ovanligt rika och värdefulla samling av ryska ikoner 
belyser nyförvärvet en hittills orepresenterad sida av detta måleri.

Förvärven har som framgår av det sagda varit begränsade. Orsaken härtill 
är att praktiskt taget hela det under året disponerade statliga inköpsanslaget 
tagits i anspråk för slutbetalningen av den 1972 köpta bysten av en yngling, 
tillskriven den italienske renässansmästaren Laurana. Detta var ett både säll
synt och magistralt karaktärsfullt verk med vilket museet avsåg att hylla 
Konung Gustaf VI Adolf. Skulpturen har sedan dess vunnit allmän beundran 
och har väl motiverat, att avdelningen någon tid framåt måst avstå från 
andra inköp. ^ ^

Avdelningen för teckning och grafik

Nykatalogiseringen på bildhålkort har under året kunnat genomföras enligt 
programmet och volym 2 av Drawings in Swedish Public Collectionsy omfat
tande fransk teckningskonst från 1500- och 1600-talen är under arbete.

Utställningsverksamheten har resulterat i sex utställningar inom avdel
ningens lokaler. Från systerinstitutionen Albertina i Wien kom »Wien 1900— 
1920» omfattande teckningar och akvareller av de konstnärer som stod för 
den moderna konstens genombrott i Österrike med rik representation av
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Lennart Rodhe: Tecken 25. Penn
teckning

Det helt överskuggande förvärvet är emellertid den stora samling av över 
tusen teckningar av gamla mästare som enligt testamente år 1874 av Axel 
och Malwina De la Gardie tillföll Statens konstsamlingar i och med greve 
Pontus De la Gardies frånfälle 1970. Det utgör en av de intressantaste sam
lingar av gamla mästarteckningar som över huvud taget sammanbringats i 
Sverige. Denna donation behandlas i speciell bilaga.

P. B.

Avdelningen för konsthantverk

Genom den s. k. De la Gardieska donationen har avdelningen tillförts ett 
sextiotal nya föremål. Denna donation behandlas utförligare på annat ställe 
i årsredogörelsen.

Museets inte obetydliga bestånd av italiensk maj olika har saknat ett repre
sentativt lysterglaserat verk från Deruta. På auktion hos Sotheby och Co i 
London kunde museet under året förvärva ett fat från omkring 1520 med 
guldskimrande lyster och porträtt av en ung kvinna, som betyder ett tillskott 
av mycket god kvalitet till denna samling. Det var det viktigaste förvärvet 
till keramiksamlingen under året men man kan också nämna ett par urnor 
av flintgods från Marieberg, Henrik Stens period, med ett samkomponerat 
målat landskap som dekor samt servisgods från Rörstrand och Gustavsberg 
från perioden 1870—1930.

Året har också inneburit goda nyförvärv av glas från 1900-talet: glas av 
fransmannen Louis Majorelle (tidigare representerad med en stol i samling-
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Fat av maj olika, ut
fört i Deruta omkr. 
1520

arna) blåst i järnform, exempel på Tyra Lundgrens samarbete med Moser i 
Karlsbad på 1920-talet och med Venini på 1950-talet, glas från Ollers pro
duktion på Reijmyre och Elme, en kollektion Orreforsglas komponerade av 
den 90-årige Edward Hald samt en grupp glas av den ledande danske glas
formgivaren Per Liitken.

Samlingen av stolar har utökats med några intressanta exemplar, bl. a. en 
gungstol av målat järn från omkring 1860, en karmstol av mahogny kom
ponerad av Henry van de Veide samt en stol av formpressat, laminerat trä 
med underrede av stålrör av den ledande amerikanske möbelformgivaren 
Charles Eames från 1946. I testamente av fil. dr Birger Lindgren har museet 
tillförts några förnämliga gåvor, i första hand ett magnifikt svenskt konsolur 
från 1760-talet med verk av Erik Sundberg i Stockholm och utsökt genom
arbetat foder fanerat med königsholz och dekorerat med beslag i brännför- 
gylld brons.

Textilsamlingens nyförvärv ligger helt inom 1900-talet. För depositions- 
medel inköptes »Porten», en större vävnad utförd i trasväv och rya kompo
nerad av Lennart Rodhe och vävd på Handarbetets Vänner. HV:s direktör 
Edna Martin har utfört ett broderi »Stenansikte» efter en teckning av Lenke 
Rothman, Stockholms stads hantverksförening har som gåva överlämnat en 
vävnad av Mary Moeschlin, verksam i Jönköping. Samlingen av tryckta tyger 
har än en gång berikats med en gåva av Nordiska Kompaniet genom designer 
Astrid Sampe, främst tryck av Stig Lindberg från 1940-talet.

Vårsäsongen upptogs bl. a. av arbete på en vandringsutställning för öst-
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tyskland och Tjeckoslovakien kallad »Det svenska rummet». Avsikten med 
utställningen var att visa aktuell svensk vardagsvara för hemmet, i första 
hand industriell standardproduktion med tyngdpunkt på väl formgivna, rela
tivt billiga saker. I samarbete med utställningens arkitekt Stephan Gip sam
manställdes materialet efter hemmets grundläggande funktioner — att vara 
tillsammans, att äta, att arbeta, att sova. En viktig del av utställningen visade 
lekredskap. En mindre kollektion av unikt konsthantverk ur museets sam
lingar ingick också i utställningen. Det visade materialet, möbler och hus- 
geråd, huvudsakligen inlån från ca trettiofem företag, var utvalt och sam
manställt av avdelningens personal i samarbete med Svenska slöjdföreningens 
direktör Lennart Lindkvist. Till utställningens genomförande lämnade Svens- 
ska Institutet bidrag.

»Det svenska rummet» premiärvisades med början den 21 juni i Östberlins 
konsthantverksmuseum beläget i förstaden Köpenick. Under augusti och bör
jan. av september fanns utställningen i Schloss Pillnitz utanför Dresden. Den 
blev där ett populärt utflyktsmål och drog inte mindre än 80 000 besökare. 
Den 30 september öppnades utställningen i Konstindustrimuseet i Prag och 
lockade också där en publik till ett antal av långt över genomsnittet. På be
gäran av vår ambassad i Bonn beslöts att utställningen utöver det ursprung
liga programmet skulle visas på några platser i Västtyskland under våren 
1974 -
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Med stöd av avdelningens personal visade östasiatiska museet 17 april— 
12 augusti utställningen »Persisk konst i Sverige» i avdelningens utrymda 
1700-talssal. Det var den första sammanställningen av äldre persisk konst 
i svensk ägo. Utställningen ville spegla den märkliga nyckelställning Persien 
intagit i det euroasiatiska kulturutbytet genom tiderna. Centralt i utställ
ningen fanns placerad den stora silkemattan med jaktmotiv, utförd troligen i 
Kashan på 1500-talet, nu i Kungl. Husgerådskammaren.

Från september till november visades utställningen »Böhmiskt glas genom 
tiderna», gjord i samarbete med Konstindustrimuseet i Prag. Det var den 
rikaste presentation som gjorts i landet av ett av världens stora glascentra. 
Utställningen innehöll glas från 1300-talet till 1970-talet.

Den av depositionsavdelningen organiserade vandringsutställningen »10X  
10, 500 år europeisk keramik» som startade under hösten byggde på material 
från avdelningen i urval av intendenten Lutteman.

I oktober stängdes 1600- och 1700-talssalarna samt silver och fajansgal
lerierna för att genomgå en genomgripande renovering med omläggning av 
golven, punktvis framtagning av det ursprungliga takmåleriet samt ommål
ning. I samband härmed inleddes förberedelserna för en radikal nyuppställ
ning av de samlingar som omfattar tiden från 1400-talet till omkring 1840.



Moderna museet med Fotografiska museet

Museet har under året som gåva fått mottaga en mycket betydande samling 
amerikansk 6o-talskonst. Bakgrunden är projektet »New York Collection for 
Stockholm» initierat och genomfört av E. A. T. (Experiments in Art and 
Technology) i New York, med avsikten att i en offentlig samling dokumen
tera en av de mest vitala perioderna i samtidskonsten. Projektet, som genom
fördes med stöd från svenska staten, omfattar verk av följande konstnärer: 
Lee Bontecou, Robert Breer, John Chamberlain, Walter de Maria, Mark di 
Suvero, Jim Dine, Öyvind Fahlström, Dan Flavin, Red Grooms, Hans 
Haacke, Alex Hay, Ellsworth Kelly, Don Judd, Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, 
Robert Morris, Louise Nevelson, Kenneth Noland, Claes Oldenburg, Nam 
June Paik, Robert Rauschenberg, Larry Rivers, James Rosenquist, George 
Segal, Richard Serra, Keith Sonnier, Richard Stankiewicz, Cy Twombly, 
Andy Warhol och Robert Whitman.

Donationen gör Moderna museets samlingar till en av världens främsta vad 
gäller amerikansk 6o-talskonst.

Bland andra betydande gåvor museet fått under året kan nämnas en sam
ling porträtt av Siri Derkert föreställande medlemmar ur den i svensk kvinno
rörelse legendariska Fogelstadgruppen; Kerstin Hesselgren, Elin Wägner och 
Elsa Stenhammar. Porträtten är en testamentarisk gåva från Siri Derkert.

Av museets inköp av svensk konst under året kan framhållas ett av Arvid 
Fougstedts finaste porträtt, det av den franske konsthandlaren Adolphe Bas- 
ler, målat i Paris 1927, en av Carl Eldhs Strindberg-studier, »Tänkaren», Maj 
B ring, »Snälltåget söderut», 1923, Sixten Lundbohm, »Margit», 1949, och 
Liss Eriksson, »Fågelmannen I», 1965—70.

Av yngre svensk konst kan nämnas Lars Kleens »Sjö», en skulptur i trä och 
plåt föreställande en fartygssida som håller stånd mot en väldig brottsjö och 
K. G. Nilsons syntes av mänsklig civilisation, målningen »Huset med stjärn
himlen», med tillhörande modell i trä, »Bygget».

En rekonstruktion av den ryske konstruktivisten Vladimir Tatlins utopiska 
dröm om en flygmaskin för varje människa, ornitoptern »Letatlin» från 1932, 
har inköpts till museet. Rekonstruktionen har utförts av engelsmännen Roger 
Fulcher och Chris McConway.

Utställningsåret inleddes den 10 februari med »Sveriges största konstut
ställning», KRO-lotteriet, där 1 500 konstnärer ställde ut över 2 000 konst
verk i alla tänkbara tekniker. Utställningen, som pågick till den 25 februari, 
följdes av en debattserie och en mängd andra aktiviteter och gav ett unikt 
tvärsnitt genom svensk konst i dag.

Den 17 mars till den 13 maj pågick vårens stora utställning »Synligt och 
osynligt, Vetenskapens nya bilder». Förutom att manifestera Fotografiska 
museets integration med Moderna museet ville utställningen hävda tanken 
att det inte råder någon avgörande skillnad mellan dessa bilder, bilder tagna 
med värmekamera, elektronmikroskop och astronomiska instrument i områ-
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Claes Oldenburg: »Geomet- 
trisk mus. Skala A 5/5» 
1969. Ingår i »New York 
Collection for Stockholm»

den som ligger utanför det mänskliga ögats möjligheter, och den rena konst
bilden. Båda syftar till att förstå och omfatta vår verklighet och till att 
definiera människans plats i universum. Utställningen, som tilldrog sig stort 
intresse inte minst från skolorna, innehöll också en pedagogisk avdelning där 
en vandring från makrokosmos till mikrokosmos synliggjordes. Visningar ge
nomfördes regelbundet av vetenskapsmän från olika specialområden.

Efter Moderna museet gick utställningen till Louisiana och Århus konst
museum, Danmark.

I en del av museets inre sal visades den 12 maj— 17 juni Enrico Baj’s para
fras på Picassos Guernica, »Affären Pinelli». E11 stor tablå med fond och 
utskurna figurer i teatral belysning, en protest mot rättsröta och ett åskådlig
görande av politiska motsättningar i dagens Italien.

Sommarens stora fotoutställning »Lima i Dalarna 1885— 1930» öppnades 
den 19 maj i galleriet. Fotografen Sven Johansson har spårat och tillvaratagit 
ett fotografiskt material som genom att han också lyckats identifiera per
soner, platser och tidpunkter på ett unikt levande sätt ställer fram verklig
heten i en svensk bygd mellan världskrigen. Utställningen har sedan visats i 
Lima och Uppsala.

I museets filmsal visades samtidigt en utställning av bilder från skivom
slag, »Out Of Our Heads» sammanställd av poeten Thomas Tidholm. Bil-
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De erfarenheter som fredagsserien gett har möjliggjort att även allmän
heten haft tillgång till den typen av verksamhet under jul-, sport- och påsk
lov och även under vissa lördagar och söndagar då ju Verkstan hålls öppen 
för allmänheten. Fördelen har då varit att även större barn och vuxna kunnat 
delta i verksamheten, något som vi eftersträvat.

Filialen

Experimentverksamheten vid Moderna museets filial, som pågått sedan 
februari 1971 och varit inriktad på bilden som dokumentation och kommu
nikation och dennas samband med en samhällelig verklighet, avslutades den 
1 juli 1973. Filialens erfarenheter har summerats och utvärderats i en rapport, 
sammanställd av Filialens föreståndare Pär Stolpe och avses användas vid det 
utbyggda Moderna museet, som skall stå färdigt hösten 1975.

Förutom en mängd möten debatter, filmvisningar och konserter har Filia
lens program under året omfattat följande utställningar: »Musikens makt», 
1 — 18 februari, om alternativ till den kommersiella och kommersiellt distri
buerade musik som hittills upptagit största delen i radio och grammofon
industri, »Den stängda staden — det stängda samhället», 23 februari— 18 
mars, »Bingo eller livet», 23 mars— 15 april, en utställning kring Kulturrådets 
betänkande om decentraliserad konst, »Icke godkänd — zigenare», »Invand
rare» och »Flär jobbar vi med miljövård och inte politik!», tre utställningar 
som visades samtidigt, 27 april—7 maj, och slutligen »Bildämnet i skolan», 
12 maj—30 juni.

B. S.

Östasiatiska museet

Den 16 maj 1963 invigdes östasiatiska museet i lokalerna på Skeppsholmen, 
varför museet i år kunde fira sitt tioårsjubileum. Detta celebrerades genom 
anordnande av två specialutställningar samtidigt; dels »Porslin från K ’ang-hsi 
ur svenska samlingar», dels »Japanska träsnitt — 300 år». Materialet till den 
senare var hämtat ur samlingarna på Nationalmuseum och östasiatiska mu
seet. Utställningarna pågick under hela sommaren och hösten och blev livligt 
besökta. I november öppnades »Grafik från Folkrepubliken Kina», som om
fattade ett representativt urval av moderna träsnitt. Denna utställning an
ordnades i samarbete med kinesiska ambassaden och hade tidigare cirkulerat 
i Europa. Förutom dessa tillfälliga utställningar på museet visades under 
sommaren på Nationalmuseum en kollektion av »Persisk konst i Sverige», 
vilken ordnats i samarbete mellan museerna. Det huvudsakliga arbetet med 
inlåning av föremål samt katalogisering utfördes i detta fall av fil. kand. 
Karin Ådahl. Materialet kom från såväl statliga som privata samlingar. 
Förutom utställningar har en utökad pedagogisk verksamhet bedrivits vid 
museet genom skol- och gruppvisningar.
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Två gravfiguriner föreställande hovdamer. T9ang. Målat lergods. 
Gåva av justitierådet Johannes Hellners familj

Konung Gustaf VI Adolfs frånfälle den 15 september innebar även för 
östasiatiska museet en svår och kännbar förlust. Alltsedan 1921 hade han 
varit en drivande kraft vid skapandet av de statliga samlingarna inom öst
asiatisk arkeologi och konst samt på allt sätt understött forskningen på dessa 
områden. Sedan planerna på ett östasiatiskt museum tog form år 1959, gav 
Konungen allt stöd vid dess praktiska genomförande och har under de tio år 
museet ägt bestånd gång efter annan uppträtt som donator vid viktiga för
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värv. Sin generositet har han för all framtid dokumenterat genom att till 
museet testamentera sin omfattande och värdefulla samling av kinesisk konst. 
Denna gåva kommer emellertid att närmare beskrivas i 1974 års meddelan
den från Statens konstsamlingar.

östasiatiska museets samlingar har under 1973 i första hand ökats genom 
gåvor. Den utan tvekan mest betydande gjordes av justitierådet Johannes 
Hellners efterlevande familj i och med överlämnandet av fyra lergodspjäser 
från tidig Tang (618—906 e. Kr.). De två slanka kvinnofigurerna av ljust 
lergods med rik bemålning står i särklass bland bevarade gravfiguriner från 
denna epok. Med sin ungdomligt friska ansiktsfärg och utsökta sminkning 
gör de båda skäl för det namn som den ena bär: Vårlig Fägring. Det är 
skrivet med tusch i hennes djupa urringning. Av största intresse är deras ut
sökta dräkter, bestående av åtsittande jackor över fotsida klänningar och 
långa prydnadsförkläden. Deras smärta midjor markeras av två horisontella 
band, framtill förenade av ett vertikalt. Jackorna är försedda med långa 
hängande ärmar och en kring halsen uppstående krage. Utmed förklädenas 
ytterkanter är fästade bladvoluter i genombrutet arbete och skornas tåspetsar 
är också prydda med blomformade ornament. »Vårlig Fägring» har en hög 
håruppsättning i form av en blomliknande knut och har tydligen hållit ljus 
eller blommor i händerna, medan den andras koaffyr är försedd med band- 
liknande sidoprydnader. Hon har hållit något i den högra knutna handen, 
medan den vänstra är öppen med handflatan uppåtvänd. Bägges dräkter är 
rikt målade med växtmotiv i rött, grönt, blått och guld — sällsynt väl be
varade. Av stilistiska skäl bör dessa figuriner dateras till 600-talets förra 
hälft, alltså tidig T ’ang och är otvivelaktigt individuellt modellerade skulp
turer. Lika intressanta är de två andra pjäserna som ingår i donationen. 
Kannan med fågelhuvud är sålunda ett utmärkt exempel på hur skickligt 
den kinesiske krukmakaren översatt en persisk metallform till sitt eget form
språk. Fågelhuvudet tillhör den populära fenix som uppträder i kinesisk 
konst tusen år tidigare och som under T’ang fick sin klassiska utformning. 
Samma fågel återkommer på kannans ena sida sedd i profil med den flamlika 
stjärten utbredd och inramad av palmettrankor. Motstående sida visar en 
ryttare som vänder sig i sadeln avskjutande en pil — det s. k. »partiska 
skottet». Detta motiv kom ursprungligen från väster, men har helt siniserats 
och förekommer både på speglar, silver, textil, lackarbeten och keramik under 
T ’ang. All dekor på kannan är utförd i relief och dessutom täcks pjäsen av 
blyglasyrer i blått, brunt, gult, grönt och vitt; ett utmärkt exempel på s. k. 
trefårgsglasyr som är så typisk för T5angtidens glaserade lergods.

Fatet återigen visar hur ett växtmotiv skickligt överförts i keramisk form 
genom sammanställningen av fyra palmettblad med uppvikta kanter. Fatet 
vilar på fyra böjda ben, som ger ett lätt och svävande intryck åt de tunna 
bladen. Också denna pjäs täcks av blyglasyrer i flera färger, nämligen grönt, 
vitt och gulbrunt. Denna typ av kärl förekom under T?ang också i metall 
och har troligen inspirerats från väster, men i denna utformning blivit helt
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Tavla av smidesjärn med landskap efter N i T san, omkr. 1800. Gåva av 
dr David Hummel

kinesisk. Den speglar det nyväckta intresset för växtmotiv, som visar sig i 
mycket av Tangtidens konsthantverk. Dessa fyra pjäser utgör ett viktigt 
tillskott till museets samlingar från en period, som med rätta anses som en 
av Kinas stora höjdpunkter både i materiellt och kulturellt avseende.

Bland andra generösa donatorer bör nämnas fru Margareta Bjuke, som till 
minne av  fram lidne ingenjören och kinasvensken R obert Bjuke överläm nat 
en samling av både kinesiska och japanska konstföremål. Ingenjör Bjuke 
tjänstgjorde i Kina på 20- och 3o-talen som ingenjör vid väg- och kanal- 
byggen och var nära vän till såväl Orvar Karlbeck som andra kinasvenskar 
vid den tiden. Sedan östasiatiska museet kom till stånd har han och hans 
maka tillhört de trofasta vännerna.

Bland de skänkta föremålen bör särskilt framhållas en del vackra vapen 
från Kinas bronsålder med de typiska ko-yxor, som stammar från Anyang 
och vilka ursprungligen förvärvades genom Karlbeck. En av yxorna har 
varit svept i siden, som gjort klara avtryck i patinan och är av särskilt intresse
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vid studiet av det tidiga sidenväveriet i Kina. En annan har ett typiskt 
drakhuvud vid nacken, som ännu bevarar rester av den mörka inläggning 
av konturerna, vilka givit teckningen skärpa. Flera vackra svärd från Huai- 
stils-tid, d. v. s. 300-tal f. Kr., är också av hög kvalitet och väl bibehållna. 
Av betydligt senare datum, men av konsthistoriskt studieintresse är ett antal 
figurmålningar i färger på siden med motiv från legend och historia. De har 
målats i T ’ang- och Sungstil under förra århundradet, men är av god kvalitet 
och därför värdefulla som stildokument. Ett välkommet tillskott till museets 
kollektion av japanska träsnitt ingick också i gåvan. Väl bibehållna och 
typiska blad av Hokusai, Hiroshige, Toyokuni I och Yeisen kan här särskilt 
framhållas.

Dr David Hummel, en annan känd kinasvensk som bl. a. ingick i Hedin- 
expeditionen, har genom Vänföreningen skänkt flera föremål av intresse till 
museet. Hit hör en landskapstavla i den store Yiianmästaren Ni Tsan’s stil 
— ett flodlandskap med en tom paviljong omgiven av träd och låga horisont
berg. Detta klassiska och ofta upprepade motiv återkommer på oändligt 
många tuschmålningar från både Ming och Ch’ing, men i detta fall har det 
återgivits i tunn järnplåt med förbluffande enkla medel. Sedd mot en vit
kalkad vägg ger tavlan en stark illusion av tuschmåleri och visar kinesernas 
mästerskap att med summarisk teckning skildra en ideal verklighet. Järn
smide av detta slag har särskilt florerat under Ch’ingtid (1644— 1912) och 
tavlan ifråga torde vara utförd omkring 1800. Från samma tid stammar en 
figurframställning med taoistiskt motiv, utförd i den sofistikerade gobeläng
teknik som kineserna kallar k’o-ssu och som kan följas tillbaka i varje fall 
till T ’angtid. En våg för vägning av ädelmetall och smycken samt ett instru
ment för att linjera trästockar för uppsägning ingår också i gåvan. Båda 
dessa bruksting är utförda med konstnärlig formgivning och dekor, som be
lyser hur djupt behovet av sådana förefinns hos det kinesiska folket.

Ett litet kinesiskt etui av elfenben med vackert skuren reliefdekor av 
figurscener har skänkts av fröken Anna Rosin.

Från Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland har överlämnats 
två Buddhaskulpturer av brons, den ena från Burma och den andra från 
Tibet, båda från 1700-talet. Ett vackert handtag av silver till en javanesisk 
kris samt två indiska miniatyrmålningar med motiv från Agra ingår i gåvan. 
Liksom vid flera tillfällen tidigare har museets gamle vän och välgörare 
Mr Yotaro Nosé i Tokyo lämnat prov på modernt japanskt stengods. Detta 
år blev det en teskål, som är ett vackert exemplar av temmokuglasyr med 
ett löv inlagt i glasyren av den typ som ursprungligen utfördes vid Chä Chou 
i Kiangsi. Konstnärens namn är Morikozu Kimura som tillhör de f. n. ledande 
keramikerna i Japan.

Generalkonsul och fru Carl C:son Kjellberg har visat förnyad generositet 
genom att denna gång donera en ståtlig japansk tempelgonggong av brons 
från förra århundradet. En obi i grönt siden med broderier ingick även i 
gåvan.
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Siri Derkert: Rektor Honorine 
Hermelin. Kolteckning. Gåva av 
konstnärinnan

Museets samling av japansk textil har fått även andra värdefulla bidrag 
genom gåvor av fröken Karin Lagerwall. En vacker kimono i crépesiden med 
rik blommönstring, en obi i blått likaledes med blomdekor samt en vacker 
fukusa bör speciellt framhållas.

Till alla generösa givare vill museet framföra ett varmt och uppriktigt tack.

B. G.

Avdelningen för slottssamlingar m. m.

Vid Gripsholmsföreningens årsmöte på Gripsholms folkhögskola den 19 maj 
I973 överläm nade föreningens ordförande landshövding M ats Lemne tre 
porträtt, vilka enligt Kungl. Maj:ts beslut den 1 1  maj 1973 skulle införlivas 
med statens porträttsamling på Gripsholm som en hedersbevisning till de 
avbildade. De på detta sätt hedrade var landshövdingen i Uppsala län, 
f. ecklesiastikministern Ragnar Edenman (målad av Harald Lindberg), f. 
landshövdingen i Södermanlands län Ossian Sehlstedt (målad av Ryno Frie
berg) samt hovsångerskan Alice Nilsson-Sjöblom (målad av Stellan Mörner).

Bland övriga gåvor bör nämnas tolv verk av Siri Derkert — en brons
statyett, en betongristning, en gouache samt nio teckningar — i första hand 
framställande medlemmar av Fogelstadsförbundet som tillföll porträttsam-
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En nyhet för året var avdelningens åtagande att i samarbete med Stockholms 
läns landsting hålla korta bildföredrag 0111 konst och konsthantverk ur mu
seets samlingar på några sjukhus i Stockholmsregionen.

E. N.

Avdelningen för depositioner

Årets depositionsverksamhet har genom speciella omständigheter fått en be
tydligt större omfattning än tidigare. 1972 tilldelades Nationalmuseum genom 
beslut av Kungl. Maj:t 12435 konstföremål utgörande ett av staten inköpt 
restlager efter den försöksverksamhet med konstförsäljning som vid starten 
av 1965 års musei- och utställningssakkunniga tilldelades Konstfrämjandet. 
4 050 av dessa multikonstverk — främst grafiska blad — ordnades vid årets 
början i kollektioner om resp. 30, 20 och 1 1  nr, som sedan under året fördela
des på 87 mottagare.

Genom museets vanliga depositionsverksamhet har 47 mottagare fått 321 
nr, varav 254 placerats i Sverige och 67 i utlandet. När det gällt mera om
fattande depositioner eller känsliga miljöer har arbetet i regel inletts med ett 
besök på platsen, varigenom avdelningens intendenter kunnat bilda sig en 
uppfattning om lokalernas karaktär och behov av utsmyckning. Så har bl. a. 
varit fallet med det nya Landsstatshuset i Linköping, Länsresidenset i Gävle, 
Konsumentverket i Stockholm, Stockholms polisdistrikt och Ärkebiskopens 
kansli i Uppsala.

En nyhet för året har varit att en del depositioner åtföljts av en i katalog
form utformad text med beskrivning av konstverken och data om konstnä
rerna. Det vore synnerligen önskvärt, att dylik konstbildande information 
kunde utarbetas till samtliga depositioner, vilka därigenom skulle bli mera 
meningsfulla för mottagaren och fylla en större uppgift än enbart utsmyck
ning. Avdelningens bristande personella resurser medger emellertid f. n. inte 
en sådan upplysande verksamhet annat än i mycket begränsad skala.

A v samma skäl har en annan angelägen arbetsuppgift, inspektion av mu
seets äldre depositioner, måst begränsas att gälla vissa helt nödvändiga genom
gångar av det utdeponerade konstbeståndet i statliga verk, som flyttat till 
nya lokaler inom Stockholm eller till annan ort eller som omorganiserats.

Utlåningsverksamheten har som vanligt varit livlig. 834 nr har registrerats, 
av vilka 632 konstverk inom landet och 202 till utlandet. 100 nr ingår i 
museets nyuppsatta vandringsutställning 10 X 10 , 500 år europeisk keramik, 
och 74 konstverk har uttagits för museets vandringsutställning Jesu liv i 
konsten.

En betydande del av Nationalmusei samlingar av engelskt måleri, teck
ningar och grafik lånades ut till en utställning på Örebro läns museum, an
ordnad med anledning av 40-årsjubileet av »The Anglo-Swedish Society».
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Vandringsutställningen nr 62: Svenskt miniatyrmåleri. Jönköpings mu
seum. Foto Smålands Folkblad

Mest krävande bland de utländska lånen var arbetet med det som ställdes 
till förfogande för utställningen »Schwedische Tage 1973» i Stadt Ingelheim 
am Rhein. Sammanlagt lånades 61 verk ut från Nationalmuseum som även 
stod för uppsamlingen och transporten av de konstverk som lånades från 
andra institutioner och museer i landet.

Bland andra mera betydande lån till utställningar i utlandet kan nämnas 
målningar av Braque, Gris och Mirö till Paris, Giacomettis skulptur Cage 
till Guggenheimmuseet i New York, Renoirs La Grenouillére till Grand 
Palais i Paris och M etropolitan Museum i New York samt flera målningar 
och teckningar av Hill till Köpenhamn.

Två nya vandringsutställningar har skickats ut under året. I Norrland star
tade »Svenskt miniatyrmåleri» och i södra Sverige »10X10,  500 år europeisk 
keramik». I bägge fallen var det fråga om material som tidigare ej visats 
utanför museet. Miniatyrutställningen kom att innehålla en betydande del 
av museets bestånd av svenska miniatyrer från 1600-talets början fram till 
dagens dato. Utställningen åtföljdes av pedagogiskt material, illustrerande 
bl. a. miniatyrmåleriets teknik och färger.
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Keramikutställningen, som i huvudsak utarbetades av museets konsthant- 
verksavdelning, byggdes upp kring io praktverk från io olika perioder eller 
centra i den europeiska keramikens historia. På ett antal skärmar med foto
material gavs kompletteringar och förklaringar till de utställda föremålen. 
Utställningen som hade vernissage i Landskrona beräknas vandra runt i ca
^ o otva ar.

Fyra utställningar lades ned under året, två som sändes ut 1971 »Gycklet 
som samhällskritik» och »Helmer Oss lund» samt två utsända 1972 »Ansik
ten, Ditt eget och andras» och »Svenska illustratörer».

G. 5. L.
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SAMLINGARNAS TILLVÄXT OCH VÅRD

I NATIONALMUSEUM

1. Avdelningen för äldre måleri och skulptur
Avdelningsföreståndare: förste intendent Bo Wennberg 
öv rig a  tjänstemän: förste intendent Carlo Derkert 
och intendent U lf Abel

MÅLERI
Svenska konstnärer
Ericson, Johan, 1849—1925: Landskap med 

kålland. Concarneau. 6433. Månskens- 
stämning. Akv. B 2032. Båda gåva av fru 
Yvonne West erlund.

Fahlcrantz, Carl Johan, 1774—1861: Utsikt 
över Haga. 6442.

Liljefors, Bruno, 1860—1939: Räv med
ungar. 6427. Gåva av f. bankiren A. H. 
Aethraeus.

Mazér, Carl Petter, 1807—1884: Själv
porträtt. 6434. Gåva av fru Elsa Lanne- 
fors.

Utländska konstnärer
Rysk ikon, Palech-skola, 1800-talets förra 

hälft: Kristi korsfästelse. Ikon 305.
Okänd konstnär, Etiopien, 1300— 1400-talet. 

Evangeliebok. B 2034.

SKULPTUR
Svenska konstnärer
Linde, Peter, f 1946: P o rträ tt av konung 

Gustaf VI Adolf. Byst i gips 1973. Gåva 
av Föreningen Nationalmusei Vänner. 
2155.

Petersson, Axel, »Döderhultaren», 1868— 
1925: Betande ko. Trä. 2152.

Sergel, Johan Tobias, 1740—1814: Mans- 
p orträ tt i profil. Medaljong. Gips. 2140. 
M ansporträtt i profil. Medaljong. Gips. 
2141. Två satyrer och en nymf. Relief. 
Gips. 2142. Ariadne dragen på en trium f
vagn. Relief. Gips. 2143. P orträ tt av me
delålders kvinna i profil. Relief. Gips. 
2144.

Sergel, Johan Tobias eller hans krets: K vin
nofigur i relief. Gips. 2145. Bevingad 
kvinnofigur. Relief. Gips. 2146. 

Svensson-Lundkvist, Gunvor, f. 1916: P ort
rättm edaljong av Gustaf VI Adolf. Gips. 
2137. Gåva av H.M . Konung Gustaf V I  
A dolf. Porträttm edaljong av Gustaf VI 
Adolf. Brons. 2153.

Utländska konstnärer
Carpeaux, Jean-Baptiste, 1827—1875: K vin

na. Modellstudie. Brons. 2149.
Överföring från skulpturinventariet till gips
av gjutningsinventarie t
överf. från Sk-nr till gipsavgj.nr

638 610
758 613
847 612
822 611

37



2. Avdelningen för teckning och grafik
Avdelningsföreståndare: förste intendenten Per Bjurström
ö v rig a  tjänstemän: intendenterna U lf G Johnsson ( t o m  31/3), Anna
Westholm (tji), Börje Magnusson och Thomas H all (fr o m  1/12?)

T EC K N IN G A R
Svenska konstnärer
Siv B ritt A llvar (f 1949): Min hund; Själv- 

portr. Blyerts. 1472—73/73.
Albin Amelin (f 1902): Skiss till affisch, 

Gripsholms slott. Gou. 1349/73.
Vicke Andrén (1856—1930): Vid skärgårds

båten 1915; Flicka o pojke m rullband 
1914. Pennteckn. 1180—81/73. Pokuleran- 
de herrar 1915. Lav pennteckn. 1182/73. 
Gåva av professor Olle Nym an.

Ivar Arosenius (1878— 1909): Lillans k a tt
resa 1908. 16 s. akv teckn. 1454/73.

Helge Artelius (f 1895): Hos pantlånaren. 
Akv blyerts. 1187/73. Gåva av professor 
Olle N ym an.

Dick Beer (1893—1938): U tsikt mot St Ar- 
noult 1916. Pennteckn. 1456/73; Kyrkan i 
St Arnoult; Vid stationen i St Arnoult. 
Penselteckn. 1457—58/73; Kortspelande 
kvinna; P ortr av O tto G. Carslund. 
Blyerts. 1459—60/73. Ham nen i Quiberon
1924. Svartkrita . 1461/73.

Sven Bertil Berg (f 1931): Från ett stickspår 
III . Pennteckn. 1479/73.

Oskar Bergman (1879—1963): Tackkort m 
nyponros 1954. Akv. 1185/73. Gåva av 
professor Olle N yman.

Axel Borg (1847—1916): Älghuvud i profil. 
Blyerts. 1188/73. Gåva som ovan.

Stig Borglind (1892—1965): Landskap m sjö 
1911. Blyerts. 1287/73. Gåva av fru Ella 
Borglind, Svärdsjö.

O tto  G. Carlsund (1897—1948’): Komposi
tion m spelkort 1937. Pennteckn., akv., 
collage. 1455/73.

Stig Claesson (Sias) (f 1928): Södermälar
strand. Pennteckn. 1474/73.

Lena Cronqvist-Tunström (f 1938): Likt ble
ka konvaljer skymtade de spanska ättling
arna inne i grönskan. Blyerts. 1231/73. 
Gåva av donator till Unga tecknar stipen
diet. Veckan därefter återsåg de sin spa-i 
nares kropp. Blyerts. 1232/73. Stenen IV. 
Blyerts. 1475/73.

Siri D erkert (1888—1973): Självporträtt. 5 
nr. Svartkrita, kol. 1350—54/73. Bilder av 
Lif. 2 nr. Svartkrita. 1355—56/73. Portr. 
av Sara. 2 nr. Svartkrita. 1357— 1358/73. 
Emilia Fogelklou. 5 nr. Svartkrita. 1359— 
1363/73. Honorine Hermelin. 10 nr. 
Svartkrita. 1364—1373/73. Honorine H er
melin. 4 nr. Färgkritor, olja. 1374—1377/ 
73. Kerstin Hesselgren. 6 nr. Svartkrita, 
1378— 1383/73. Kerstin Hesselgren. 2 nr. 
Pennteckn. 1384— 1385/73. Kerstin Hessel
gren. Svartkrita, akv. 1386/73. Ada N ils
son. 8 nr. Svartkrita. 1387— 1394/73. Ada 
Nilsson. 2 nr. Rödkrita. 1395—1396/73. 
Elsa Stenhammar. 2 nr. Svartkrita. 1397— 
1398/73. Elisabeth Tamm. 3 nr. Svartkrita. 
1399— 1401/73. Elisabeth Tamm. 3 nr. 
Gou., olja. 1402—1404/73. Andrea And
rén. Svartkrita. 1405/73. Elsa Björkman- 
Goldschmidt. Blyerts. 1406/73. Barbro 
Hermelin. Svartkrita. 1407/73. Agda Ros
sel m fl. Svartkrita. 1408/73. Sylvia W ahl
ström. Svartkrita. 1409/73. Karolina Wi- 
derström. Svartkrita. 1410/73. Elin Wäg- 
ner. Svartkrita. 1411/73. Fogelstad-kören. 
9 nr. Svartkrita, pennteckn. 1412— 1420/ 
73. Fogelstad-kören. 3 nr. Färgkritor. 1421 
—1423/73. Landskap från Fogelstad. 2 nr. 
Svartkrita, pennteckn. 1424—1425/73. 
Kyckling. Svartkrita. 1426/73. Grisar. 2 
nr. Svartkrita. 1427— 1428/73. K atta. 2 
nr. Svartkrita. 1429—1430/73. Kossa. 5 nr. 
Svartkrita. 1431—1435/73. K alvarna ma
tas (förlagor för färglitografi). 4 nr. Svart
krita, kol. 1436—1439/73. K alvarna ma
tas. 4 nr. Färgkritor. 1440— 1443/73. 
Skissbok inneh. 52 blad. 1444/73. Gåvor 
av Siri Derkert enligt testamente.

Augustin Ehrensvärd (1710—1772): H anni- 
bal i batalj. Lav. pennteckn. 1017/73. Gå
va av greve Carl August Ehrensvärd, 
Ystad.

jCarl August Ehrensvärd (1745—1800): I ta 
lienska landskap. 3 nr. Pennteckn. 1018— 
1020/73. Gåva som ovan. Gustaf I II  spe
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lar kort. Pennteckn. 1462/73. M ilitär m 
värja. Pennteckn. 1463/73.

Hans Ekegårdh (1881—1962): Modellstudie 
(konstnärens hustru Marguerite Lemaire, 
»Ghy Lemm»); Ghy Lemm till sängs. 5 
nr; Tre modeller i landskap. Kol. 1237— 
1243/73. Tre badande. Olja på papper. 
1244/73. Gåvor av fil. dr Gunnar W. 
Lundberg, Paris.

Albert Engström (1869—1940): Polisingri
pande mot skulpturalt slagsmål. Pennteckn. 
1178/73. Officer. Lav. pennteckn. 1179/ 
73. Gåva av professor Olle N ym an.

Einar Lorseth (f 1892): Glasfönster till kyr
kor i Sverige. Blyerts, pennteckn., färg
kritor, akv. 17 nr. 1295— 1311/73. Gåva 
av konstnären genom Föreningen Natio- 
nalmusei Vänner. Kyrkfönster till grav
kapell, krematorier o kyrkor. 31 nr. 
Blyerts, pennteckn., färgkritor, akv. 1312 
— 1342/73. Glasstudie för Kiruna 1954. 
Pennteckn., svart- o färgkritor. 1343/73. 
Kyrkfönster. 2 nr. Pennteckn., svart- o 
färgkritor. 1344—1345/73. Profan glasmål
ning, Ulfsunda skola 1950—51. Penn
teckn., svart- o färgkritor. 1346/73. N arr, 
textil el glaskomp. 1961. Blyerts o färg
kritor. 1347/73. Grotesker I för glas el 
textil 1956. Svart- o färgkritor. 1348/73. 
Gåva av överläkare Carl Sandström.

Gösta Gierow (f 1931): Pulcinellas födelse 
Blyerts o akv. 1228/73.

Carl Grabow (1847—1922): Scenbild t
Strindberg, Lolkungasagan (Birgittas kam
mare). Gou. 1470/73. Scenbild t  Schiller, 
M aria Stuart 1909—1910 (akt I, slottet 
Lortheringby). Gou. 1471/73.

Kjell Grede (f 1936): M anuskript o teck
ningar. U r förberedelsearb. på filmen 
H arry  Munter, 1969. 12 nr. Spritpennor. 
1004— 1015/73.

Sven Hedin (1865—1952): Ruin i Lou-Lan, 
1925. Blyerts. 1449/73. K aravan i snö,
1925. Blyerts. 1450/73. (Ill ur My life as 
an explorer, London—New York 1926).

Gösta von Hennings (1866—1941): Ridande 
musketör. Akv., blyerts o kol. 1186/73. Gå
va av professor Olle N ym an.

Lars Hillersberg (f 1937): Trafikmiljö 1961. 
Penselteckn. 1230/73.

Lennart Iverus (f 1930): Samhälle i upplös
ning, 1972. Pennteckn. 1003/73.

Jacob Westerlund, Kerstin — se Westerlund. 
Ernst Josephson (1851—1906): Eva med 

äpplet. Pennteckn. 1121/73.
Bruno Knutm an (f 1930): Bakom ett fönster,

1971. Pennteckn. 1294/73.
Ernst Kiisel (1873—1942): Kohuvud en face, 

1900. Kol. 1183/73. Gåva av professor 
Olle Nym an.

M artin Lamm (f 1929): I månsken. Penn
teckn. 1483/73.

Gunnar Larson (f 1925): Två betraktare I.
Pennteckn. 1451/73.

Lage Lindell (f 1920): Skalbaggsritare (Karl 
Axel Pehrsson). Blyerts. 1476/73.

Jonas Carl Linnerhielm (1758—1829): ö s te r
by bruk, 1786; Utsikt från Husqvarna mot 
Jönköping; Vattenfall vid Husqvarna; 
Ronneby; Trädstudie. 5 nr. Blyerts. 1289 
—1293/73.

Sixten Lundbohm (f 1895): Störtade kolon
ner, Selinunte, 1970. Akv. 1452/73.

H arriet Löwenhielm (1887— 1918): Fyra
skissböcker. 1466—1469/73. Gåva av kam
marherre Crispin Löwenhielm.

Jan N im ark (f 195Ö): Slutet rum. Blyerts. 
1234/73.

Hilding Nym an (1870—1937): I väntsalen. 
Lav. pennteckn. 1153/73. Exlibris Ernst 
Kiisel. Pennteckn. 1154/75. Gåva av pro
fessor Olle N yman.

U lf Rahmberg (f 1935): Skisser t  Snövit.
Pennteckn. 1477/73.

M argareta Renberg (f 1945): Tag den då!
Pennteckn. 1478/73.

Lennart Rohde (f 1916): Förarbeten t Fruks- 
trädgården, Handelsbanken 1957. 11 nr. 
Blyerts o penselteckn. 1122—1132/73. 
Seston, Limnologiska institutionen, U pp
sala 1963. 11 nr. Akv., lav. pennteckn. o 
penselteckn. 1133—1143/73. Brudslöja. 6 
nr. Penselteckn. 1144—1149/73. Tecken i 
arkivet, Riksarkivet 1971. Kuber 1—4. 
Pennteckn. 1250— 1253/73. Tecken. 
Blyerts. 1256/73. Tecken. 21 nr. Penn
teckn. 1257— 1278/73. Tecken: Komposi- 
tionsskisser. 6 nr. Pennteckn. 1279— 1284/ 
73. Skiss t  serigrafin Familjen II, 1969. 
Skiss t  serigrafin Staden, 1970. Spritpen
na. 1285— 1286/73.

M arja R uta (f 1942!): Mässling II. Blyerts. 
1235/73.

Arthur Sahlén (1882—1945): H ilding N y-
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191 a/73. Gåva av Föreningen för Grafisk 
Konst.

Bertil Bull H edlund (1893—1950): Spansk 
gatuscen. Etsn. 59/73. Tjurfäktning. Etsn. 
60/73.

Eva Holm ér-Edling (f 1942): Vid Neptuni 
åkrar, 1972. 2 nr. Etsn. 190 o 190 a/73. 
Gåva av Föreningen för Grafisk Konst.

Lars H uck Hultgren (f 1931): Flickans dröm. 
Flickan o gräshoppan. Färglit. 33—34/73.

K arl Erik Häggblad (f 1924): Bågad, 1969. 
Svetsgravyr. 43/73. Det inre ljuset. (Ill t 
H arry  M artinson, Dikter om ljus och mör
ker, 1973). Etsn., blindtryck o blått. 202/ 
73.

Vide Jansson (f 1924): Fritt efter gammalt 
foto. Linoleumsn. o texturtryck. 44/73.

Sture Johannesson (f 1935): För Sverige i 
tiden — Carl XV I Gustaf, 1973. Serigrafi 
utf. m hjälp av datamaskin. 212/73.

Ernst Kusel (1873—1942): Tack för upp
vaktning. Etsn. 58/73. Gåva av professor 
Olle Nym an.

Bengt Landin (f 1933): Ärade kolleger, 1972. 
Ekorrhjul, 1927. Färglit. 35—36/73.

Lars Lindeberg (f 1925): Psalm. (Ill t  H a r
ry M artinson, D ikter om ljus och mörker, 
1973). Linoleumsn. 203/73.

Bengt Lindström (f 1924): M ord i Lappland. 
Färglit. 103/73. Gåva av Linköpings Gra
fiska Sällskap, Linköping.

Bertil Lundberg (f 1922): Till dem som läm
nat oss, 1972; Efter tystnaden, 1973. Färg- 
etsn. 186—187/73.

Birgitta Lundberg (f 1922): Flyktingen. (Ill 
t H arry  Martinson, Dikter om ljus och 
mörker, 1973). Etsn. 204/73.

Verner Molin (f 1907): U tanför o innanför, 
1967. Naket, 1971. Spränggravyr. 41 — 
42/73.

Suzanne Nessim-Jufors (f 1944): Leken I. 
Etsn. 46/73.

B ert-Johnny Nilsson (f 1934'): Den antika 
stolen berättar. A kvatint- o linjeetsn. 106/ 
73. Gåva av Linköpings grafiska sällskap, 
Linköping.

Ilild ing Nym an (1870—1937): Vinpressan
de amorin. Etsn. 57/73. Gåva av professor 
Olle N yman.

Alf Olsson (f 1925): Fjäril m skalle. Lino
leumsn. 105/73. Gåva av Linköpings gra
fiska sällskap, Linköping.

Alf Olsson (f 1925): Regnbågen, 1972. (Ill t 
H arry  Martinson, Dikter om ljus och mör
ker, 1973). Etsn. 205/73.

Rune Pettersson (f 1918): Flyktingen. (Ill t 
H arry  Martinson, D ikter om ljus och m ör
ker, 1973). Träsn. 206/73.

Ulf Rahmberg (f 1935): Etsning nr 18, 1973. 
Etsn. 13/73.

Siri Rathsman (f 1895): Kompositioner. 10 
handkolorerade etsn. 2— 11/73. Gåva av 
konstnärinnan genom civilingenjör Birger 
Kock, Älvsjö.

Lennart Rodhe (f 1916): Salongen, 1972. 2 
nr. Färgserigrafi. 192 o 192 a/73. Gåva av 
Föreningen för Grafisk Konst. Sista seston, 
1961; Vattenblomning, 1961; Cirkus i 
stan, 1965. 3 nr. Färglit. 14—16/73. Sta
den, 1970; Tecken, 1970; D raperi grön I, 
1971; Draperi blå, 1971; D raperi röd II, 
1971; Höstens träd, 1971; Grinden, 1972; 
Nyfiken, 1972; Draperi m spegel, 1972; 
Ateljédörr, 1972; Skuggspel, 1973. 11 nr. 
Färgserigrafi. 17—27/73.

Sune Rudnert (f 1938): Händelse på het 
strand, 1973. Etsn. 243/73.

Philip von Schantz (f 1928): Ljusets infly
tande. Akvatintetsn. 104/73. Gåva av Lin
köpings grafiska sällskap, Linköping. Svä
vande, 1966. Akvatint. 28/73; Träfågel,
1972. Färglit. 29/73; Vette, 1972. A kvatint 
o linjeetsn. 30/73. Potatis I—III , 1971. 
A kvatint o akv. 37—39/73; Fönstersnara,
1972. Akvatint o akv. 40/73.

Gerald Steffe (f 1939): Siddhartha. Etsn. 
108/73. Gåva av Linköpings grafiska säll
skap, Linköping.

Nils G. Stenqvist (f 1934): Vadarödlan. (Ill 
t H arry  Martinson, D ikter om ljus och 
mörker, 1973). Färgetsn. 208/73.

Lars Stenstad (f 1921): Sommarpsalm. (Ill t 
H arry  Martinson, Dikter om ljus och m ör
ker, 1973). Färgträsn. 209/73.

Eva Stockhaus (f 1919): Umbria, 1973. Trä- 
gr. 197/73.

Sven Storm (f 1905): V årt dagliga bröd; Se
napsgas. 2 nr (i portf. Hum anitet, 1933). 
Linoleumsn. 124—125/73.

Ursula Schiitz (f 1935): Maneten. (Ill t H a r
ry Martinson, Dikter om ljus och mörker, 
1973). Färglit. 207/73.

Gunnar Söderström (f 1931): H arpyorna.
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(Ill t  H arry  Martinson, D ikter om ljus och 
mörker, 1973). Färgetsn. 210/73.

Pär Gunnar Thelander (f 1936): Komposi
tion. Etsn. 107/73. Gåva av Linköpings 
grafiska sällskap, Linköping.

Nalle Werner (f 1913): Fågeln i Fenixkloc- 
kan. (Ill t  H arry  Martinson, D ikter om 
ljus och mörker, 1973). Färgträsn. 211/73. 
Helgonet, 1973. Limtryck. 193/73. Ska
pelse, 1973; Fenixfågeln, 1973; Trysunda 
II, 1972; Ikaros-Pegasus-Keiron. 4 nr. Li- 
noleumsn. 247—250/73.

Utlätidska konstnärer
Albert Ardail (verks 1880—1890-t.) efter 

Rembrandt: Braunschmeigfamiljen. Etsn. 
4 états. 63—66/73. efter J J  Henner: 
Orpheline. Etsn. 3 états. 67—69/73. efter 
Luigi Loir: Rysk fest. Etsn. 2 états. 70— 
71/73. Två kvinnor i profil. Etsn. 3 états. 
72—74/73. efter Paul Chabas: Badande 
flickor. Etsn. 2 états. 75—76/73. efter 
H enri A. Zo: Maskerad. Etsn. 3 états. 
77—79/73. Gåvor av fil. dr Gunnar W. 
Lundberg, Paris.

Enrico Baj (f 1924): General. Färglit. 102/ 
73. Gåva av Linköpings grafiska sällskap, 
Linköping.

Albert Christ-Janer (f 1910): Sandia Crest 
101. Färglit. 194/73; Skyforms. Lit. 195/ 
73. Gåva av D r & Mrs Paul Weaver, 
Painesville/Ohio.

Pietro Consagra (f 192Ö): Mezzo Millimetro. 
8 perforerade stålblad. 1/73. Gåva av Fra- 
telli Fabbri Editori, Milano.

Flerbert Gentry (f 1919): Faced Faces. Färg
lit. 184/73; Gold 1971. Färgserigr. 185/73.

Edmond Hédouin (1820—1889) efter David 
Teniers: Fiskmarknad. Etsn. 2 états. 80— 
81/73. efter Henriette Browne: Danserskor 
i N ordafrika. Etsn. 82/73. M ansporträtt.

Etsn. 1870—83/73; Portr. av Celestin N an- 
teuil. Etsn. 3 états. 84—86/73. Interiör m 
kvinnor o barn. Etsn. 87/73. efter Ch. 
Chaplin: Damen m hatten. Etsn. 3 états. 
88—90/73. Kvinna m blomstergirland. 
Etsn. 2 états. 91—92/73. efter Em. Sal- 
mon: Beduiner i läger. Etsn. 93/73. efter 
Corot: Kvinna i landskap. Etsn. 94/73. 
Sånggudinna. Etsn. 95/73. M ansporträtt. 
Etsn. 96/73. D am porträtt. Etsn. 97/73. ef
ter J  F Millet: Bondkvinna. Etsn. 2 états. 
98—99/73. efter Adolphe Leleux: Skörde
folk. Etsn. 2 états. 100—101/73. Gåva av 
fil.dr Gunnar W. Lundberg, Paris.

Sys Hindsbo (f 1944): Mand med kulisse. 
Etsn. 45/73. Gåva av Den Danske Radeer- 
forening, Köpenhamn.

Jiri Johns (1923—1972): Gräs; Skikt. Etsn. 
47—48/73.

Jan Peter Tripp (f 1942): Tre personer och 
en katt i landskap. Etsn. 12/73. Gåva av 
Galerie Wendelin Niedlich, Stuttgart.

Samlingen av graverade plåtar 
Linoleumoriginal till följande blad i H U M A 
N ITET, okt. 1933:
Albin Amelin (f 1902): De sista arierna; 

Militären. 1195—1196 Titeln Hum anitet. 
1206.

Ivar Andersson (f 1904): Den skarpslipade 
spaden; Sjukvård. 1197—1198.

Ruben Blomkvist (f 1903): Sista uppbådet. 
1199.

Sven Erixson (1899—1970): Krigets levande 
ansikte. 2 nr. 1200—1201; Oss har ingen
ting hänt. 2 nr. 1202—1203.

Adolf Gorring: Paus; Tysk kulturblom 
ma. 1204— 1205. Gåva av typograf Ruben 
Blomqvist.

A  ffischsamlingen har ökats med 117 nr.

3. Avdelningen för konsthantverk
Avdelningsföreståndare: förste intendent Dag Widman. 
öv rig a  tjänstemän: intendent Helena Lutteman

KERAM IK der, utf. vid Rörstrand 1900—1905. Gåva
av direktör och fru Georg Ericsson. 5/1973. 

Paraplyställ av flintgods med dekor av vall- Skål av flintgods med tryckta, färglagda och
moblommor i blått. Komp av A lf W allan- lystermålade kinesiserande bilder. Sinkad.
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U tf vid Egersunds fajansfabrik, Norge 
1890-talet. Gåva som föreg. 6/1973.
Vas av flintgods med målad dekor av vita 
blommor mot svartblå fond. Komp av Josef 
Ekberg, u tf vid Gustavsberg 1908. Gåva av 
herr Börje Ekberg , Karlstad. 8/1973.
Skål av flintgods med målad dekor av blå 
vindruvsklasar och blad mot grön fond. 
Komp och u tf som föregående, 1915. 9/ 
1973.
Tedosa av flintgods med tryckt dekor i blått. 
Komp av A lf W allander, u tf vid Rörstrand 
1900—1905. 51/1973.
Fat av flintgods med dekor av målad tjur. 
Komp av Josef Ekberg, u tf vid Gustavsberg 
omkr 1910. 52/1973.
Fat av majolika dekorerat med guldskim- 
rande lysterglasyr och porträ tt av en ung 
kvinna. U tfört i D eruta omkr 1520. 57/ 
1973.
Vas av svart lergods. Komp och utf 1973 av 
Egil Solberg. 58/1973.
Skulptur »Två», av glaserat och oglaserat 
v itt stengods. Komp och utf M ärit Lindberg- 
Freund, Västerås 1973. 61/1973.
Servis »Blå eld», fyra delar. Komp av Mer- 
tha Bengtson 1951, u tf av Rörstrand. Gåva 
av Rörstrands porslinsfabrik A B , Lidköping. 
72—75/1973.
Tallrik av porslin, »Linnea». Komp av 
Louise Adelborg 1956, u tf som föregående. 
Gåva som föreg. 76/1973.
Tallrik av porslin, »Kronax». Komp 1949 
och u tf  efter 1965 som föreg. Gåva som 
föreg. 77/1973.
Tallrik av porslin, »Dresden». U tf av Gus
tavsberg efter 1962. Gåva som föreg. 78/ 
1973.
Tallrik av flintgods, »Halda». Komp av Ed
ward H ald  1917, u tf av Rörstrand. Gåva 
av fil. kand. Å ke Livstedt. 79/1973.
Tallrik av flintgods, »Tre blå ränder». Komp 
1870, u tf  av Gustavsberg 1899. Gåva som 
föreg. 80/1973.
Tallrik av flintgods, »Danskt mönster». 
Komp 1868, u tf som föregående 1875. Gåva 
som föreg. 81/1973.
Tallrik av flintgods, »Svea». Komp 1876, utf 
som föregående 1882. Gåva som föreg. 82/ 
1973.
Tallrik av flintgods (Modell KK), »Banda- 
rillo». Komp 1933 av Wilhelm Kåge, utf

som föregående 1934. Gåva som föreg. 83/ 
1973.
K arott och tallrik av flintgods, »Eva». Komp 
på 1930-talet av Gunnar Nylund, u tf av 
Rörstrand. Gåva som föreg. 84—85/1973. 
Tallrik, djup, av flintgods, »Dresden». 
Komp 1886, u tf som föreg omkr 1890. Gåva 
som föreg. 86/1973.
Tallrik av flintgods med dekor av klöver
blad. Kopia efter ett av fabrikens 1700-tals- 
mönster. U tf av Rörstrand på 1920-talet. 
Gåva som föreg. 87/1973.
Urnor, ett par, med lock av flintgods. U tf 
av Marieberg, Henrik Stens period (1769— 
88). 89—90/1973.
Servis KA av flintgods i urval med dekor 
»Flolland». Komp av Wilhelm Kåge 1923, 
utf vid Gustavsberg. 93—100/1973.
Tallrikar, 6 stycken, av flintgods med poly
krom dekor av ax och blåklint. U tf vid 
Wedgwood omkr 1800. 119/1973.
Väggfat, »Vinter» av lä tt chamotterat, hög
bränt flintgods (1300°) med lysterdekor 
(900°). Komp och u tf av Birger Kaipiainen 
(f 1915), Arabia, Helsingfors. 120/1973. 
Skål av stengods. Komp och u tf av Law
rence Thomson 1973. 123/1973.
Delar ur servisen »Tussilago» av flintgods 
med tryckt dekor i brunt och gult: soppskål, 
karott, såskärl, saladiär, sopp-, mat- och 
desserttallrik samt assiett. Dekoren komp av 
Wilhelm Kåge 1929, tryckt på modell KB 
(1929—51'), u tf vid Gustavsberg. Gåva av 
borgmästare Sven Lutteman, Norrköping. 
124—131/1973.
Delar ur servisen »Formosa» av benporslin 
med tryckt dekor i blått: såskärl, uppläggs- 
fat, sopptallrik samt tallrik. Dekoren komp 
av Wilhelm Kåge 1921, tryckt på modell K 
(1921—40), u tf vid Gustavsberg. Gåva som 
föreg. 132—135/1973.

GLAS
Skål av glas, med dekor av hästar. Komp 
och målad av Päivi Ernkvist (f Rautsi, 
1946), 1973, u tf vid Johansfors glasbruk. 
60/1973.
Vingals med graverad dekor. Komp av Tyra 
Lundgren, omkr 1923, u tf hos Moser, Karls
bad, Böhmen. Gåva av konstnär Tyra Lund
gren genom Föreningen Nationalmusei vän
ner. 62/1973.
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Orm av glas. Komp av Tyra Lundgren till
sammans med mästerblåsaren »Boboletto» 
hos Paolo Venini, Murano, omkr 1950. Gåva 
som föreg. 63/1973.
Kanna av glas med slipad dekor. U tf i Eng
land 1830—40. Gåva av fröken Eva Arrhe- 
nius. 71/1973.
Vas av rosa glas, blåst i en form av järn, 
som utgör vasens fot och bildar ett nätverk 
runt den. Komp av Louis Majorelle, u tf vid 
Daum Freres, Nancy, Frankrike, omkr 1920. 
102/73.
Skål av s k  graalglas, rödskimrande med 
ränder i blått. Komp av Edward Flald, utf 
vid Orrefors under Halds ledning 1973. 103/ 
1973.
Skål av s k graalglas, blå med ringar tonade 
i guld och rött. Komp och utf som föreg- 
104/1973.
Skål av k lart krisallglas, cylindrisk med de
kor av en kedja av uppborrade ringar runt 
livet. Komp och u tf som föreg. 105/1973. 
Skål av frihandsblåst rosaskimrande glas.
Komp och utf som föregående. 106/1973. 
Skål av frihandsblåst rosaskimrande glas.
Komp och u tf som föreg. 107/1973.
Vinglas med slipad fot och graverat mono
gram. Komp av Edward H ald  för Elsa Gull-
berg, u tf av Orrefors 1925 (utom ett utf
1949 som ersättning för sönderslaget). Gåva 
av fru Elsa Gullberg, Vaxholm. 108/1973. 
Skål av mjölkglas med färgdekor. Komp av 
Per Liitken, utf av Holmegaards Glasvaerk, 
Danmark, 1973. 110/1973.
Servisglas, tre stycken, handblåsta. Komp 
och utf som ovanstående. 111/1973.
Pokal av blåtonat glas med rund fot och 
stor konisk cuppa. Komp av Edvin Ollers, 
utf vid Reijmyre 1918— 19. 112/1973. 
Krukor, ett par klotformade, av lilatonat 
resp rök färgat glas (s k Eolglas). K om p av  
Edvin Ollers, u tf vid Elme glasbruk 1928. 
113/1973.
Skål, av rökfärgat glas med plant stort bä tt
re. Komp av Edvin Ollers, u tf vid Elme glas
bruk 1930. 114/1973.
Flaconer, fem stycken med graverad geo
metrisk dekor. Komp av Edvin Ollers, u tf 
vid Limmared 1929—40. 115/1973.
Bägare av glas med slipad och emaljmålad 
dekor. U tf i Böhmen eller Österrike 1825— 
30. 118/1973.

Vas av gultonat och violett glas, s k graal
glas, dekorerad med fris av dansande kvin
nor. Signerat Simon Gate, Knut Bergqvist 
och Heinrich Wollman, Orrefors 1918. 121/ 
1973.

GULD O C H  SILVER
Praktvas av silver med blombukett av pap
per. Hedersgåva till professor Johan Arrhe- 
nius (1811—89). U tf av Möllenborg-Féron, 
Stockholm 1862. 59/1973.
Fat av silver. Komp av Sven Arne Gillgren, 
utf 1968 av Guldsmeds AB i Stockholm. 
91/1973.
Hängsmycke av silver. Komp och utf 1973 
av Stig-Åke Lund. 92/1973.
Vas av silver. Komp och utf 1973 av The- 
resia Hvorslev (f 1935). 136/1973.

Monumentalljusstakar av brons, ett par. 
Tyskland, tidigt 1500-tal. Gåva av fil. dr 
Birger Lindgren. 54 a—b / 1973.

MÖBLER O C H  TRÄFÖREMÅL
Stol av formpressat, svartmålat, laminerat 
trä  med underrede av förkromade stålrör. 
R itad av Charles Eames 1946, u tf av H er
man Miller Furniture Co, USA. Gåva av 
arkitekt SIR Carl Cbristiansson. 1/1973. 
Fåtölj »Stuns», av brännlackerade stålrör 
med bärväv och kuddar av bomullstyg; kud
darna med fyllning av skuren polyester. 
Komp av Jan Dranger och Johan H uldt
1971, u tf av Möbelmontage AB, Enköping
1972. Gåva av Möbelmontage AB, Enkö
ping. 3/1973.
Golvlampa med skärm av veckat papper, 
sekundärt målad, och ställning av trä. Skär
men vikt av Poul Henningsen vid mitten av 
1940-talet. Gåva av fru Brita Stavenow. 
7/1973.
Kista, s k  cassone. U tf i Bologna, 1500-talets 
förra del. Gåva av fil. dr Birger Lindgren. 
55/1973.
Gungstol av m ålat järn med sammetsklädsel. 
U tf omkr 1860, troligen i England. 88/1973. 
Karmstol av mahogny. Prototypen till denna 
stol komp av H enry van de Veide 1898. 
Senare klädsel. 109/1973.

45



TEX T IL DE LA GARD IESKA DO N ATIO N EN

»Kvardröjande ögonblick», vävnad i lin och 
ull. Komp och u tf av M ary Moeschlin (f 
1928), 1972. Gåva av Stockholms stads hant
verksförening. 2/1973.
»Stenansikte», broderi komp av Lenke Roth- 
man, broderat av Edna M artin, H andarbe
tets Vänner. 4/1973.
M atta. H erat, 1600-talet. Gåva av fil. dr 
Birger Lindgren. 56/1973.
Vävnad, »Anka». Komp av Roland Kempe, 
vävd av Handarbetets Vänner 1973 64/1973. 
»Porten», vävnad i trasväv och rya. Komp 
av Lennart Rodhe, vävd vid Handarbetets 
Vänner under ledning av Edna M artin 1973. 
65/1973.
Tryckt tyg, »Herbarium» med mönster i
färger mot svart botten på linne. Komp av 
Stig Lindberg, 1946. Gåva av AB Nordiska 
Kompaniet. 66/1973.
T ryckt tyg, »Lustgården» med mönster i
färger mot grön botten på linne. Komp av 
Stig Lindberg, 1946. Gåva som föreg. 67/ 
1973.
T ryckt tyg, »Spegelblom» med mönster i
grönt på v itt linne. Komp av Stig Lindberg, 
1944. Gåva som föreg. 68/1973.
T ryckt tyg, »Spegelblom» med mönster i
brunt på v itt linne. Komp av Stig Lindberg, 
1944. Gåva som föreg. 69/1973.
T ryckt tyg, »Hassel» med mönster i svart på 
v itt linne. Komp av Viola Gråsten, 1959. 
Gåva som föreg. 70/1973.
Vävnad, »Stadens ljus», komp av Fred An
dersson 1972, u tf av Gammelstads H and- 
väveri AB, Gammelstad, Luleå. 101/1973. 
Vävnad nr 16. Komp och utf av M aria H ill- 
fon 1973. 116/1973.
»Fågel Fenix», vävnad. Komp och utf 1973 
av Gunilla Andersson (f 1947). 117/1973. 
»Fiolspelmannen», vävnad komp och utf av 
M arja Gräset Andersson (f 1942) 1973. 122/ 
1973.

UR
Konsolur med verk och tavla av Erik Sund
berg, Stockholm. Fodret fanerat med königs- 
holz och dekorerat med förgyllda metallbe
slag, Stockholm, 1760-talet. Gåva av fil. dr 
Birger Lindgren. 53/1973.

Konfektservis av sköldpadd bestående av 1 
större fat, 12 tallrikar och 10 skålar. Tyskt 
eller franskt arbete, 1600-talets mitt. 10— 
12/1973.
Kanna av masurbjörk med ornam entik i re
lief. Västsvenskt eller nordtyskt arbete, 
1600-talets mitt. 13/1973.
Medalj av guld med profilporträtt i låg re
lief av Gustaf III. Svenskt arbete, 1770- 
talet. 14/1973.
Ur, s k Niirnbergerägg med boett av slipad 
bergkristall. U tf av Charles Bobinet, Paris, 
omkr 1650. 15/1973.
Ring av guld med en safir infattad i klac
ken. Svenskt arbete(P). 1500-talets senare 
hälft. 16/1973.
Fickur av guld. Franskt arbete, 1780-talet. 
17/1973.
Stamp för vaxsigill. Svenskt arbete(P), 1600- 
talets mitt. 18/1973.
Stamp av mässing med De la Garides vapen 
i relief. Förmodligen svenskt arbete, 1600- 
talets senare hälft. 19/1973.
Spegel med ram av gjuten och förgylld kop
par. Krönt av De la Gardies äldre friherre- 
liga vapenbild. Svenskt arbete (?'), 1600-ta- 
lets mitt. 20/1973.
Stamp av trä med De la Gardies vapen i re
lief. Svenskt arbete, 1600-talets senare hälft. 
21/1973.
Sigill med De la Gardies vapen graverat i en 
p latta av karneol, fattad  i guld och med 
handtag av elfenben. Svenskt arbete (?), 
1700-talets slut. 22/1973.
Mössa av guld-, silver- och silkestråd. 
Svenskt arbete (?), 1600-talets förra hälft. 
23/1973.
Dosa med lock och botten av pärlemor i sil
verfattning. Svenskt arbete (?), omkr 1750. 
24/1973.
Stämpel av mässing på träskaft med Greve 
Pontus De la Gardies namnteckning. Svenskt 
arbete (?), 1800-talets förra hälft. 25/1973. 
1973.
Stämpel av mässing på träskaft med Greve 
Pontus De la Gardies namnteckning. Svenskt 
arbete (?), 1800-talets förra hälft. NM  25/ 
1973.
Kjortelsäckar av v itt siden innehållande 
mindre sidenpåsar och ett bråckband som 
tillhört drottning Sofia Magdalena. Givna

46



åt drottningens överhovmastarinna, grevin
nan De la Gardie, född Rålamb, efter den 
förras död. Svenskt arbete, omkr 1800. 
26/1973.
Ram av trä, med inläggningar i stenmosaik 
och med ett fotografi av grevinnan Malvina 
De la Gardie. Italien, 1800-talets senare 
hälft. 27/1973.
Bål av porslin med målade figurscener i me
daljonger. Kina, 1700-talets senare hälft. 
28/1973.
Kabinettsskåp av ebenholz med inläggningar 
i sten. Tyskt arbete, 1600-talets förra hälft. 
29/1973.
Sporrar av järn, enligt traditionen använda 
av Magnus Gabriel De la Gardie vid dennes 
bröllop. Svenskt arbete (?), 1600-talets mitt. 
30/1973.
Svärd med etsad dekor och kavel av röd 
porfyr. Gåva av Carl X IV  Johan till excel
lensen Jacob De la Gardie. U tfört av Lilje- 
dahl, Stockholm, 1820—30. 31/1973. 
Hjullåsbössa med inläggningar av elfenben. 
Tyskt arbete (?), 1600-talets början. 32/ 
1973.
Ceremonisvärd med graverad dekor samt 
kula och parerstång av smitt stål, som till
hört Magnus Gabriel De la Gardie. Svenskt 
arbete (?), omkr 1670. 33/1973.
Flintlåsbössa med rik t skuren stock och de
korerad med guldbleck. U tf av D Bars, 
Stockholm, omkr 1750. 34/1973. 
Flintlåsbössa med rik t skuren stock och de
korerad med guldbleck. U tf av Frantz 
Meltsch och Gravenegg, 1700-talets mitt. 
35/1973.
Slaglåsbössa med järnbeslag. Svenskt arbe
te (?), 1800-talets förra hälft. 36/1973.

Slagslåsbössa med skuren stock. U tf av Mei- 
dinger, Stockholm, 1700-talets mitt. 37/1973.
1973.
Flintlåspistol med järnbeslag. U tf av F Os- 
tcrmann, Köpenhamn. 38/1973.
Flintlåspistol med järnbeslag. U tf som före
gående. 39/1973.
K rutm ått beklätt med hajskinn och försett 
med silverbeslag. Svenskt arbete (?), 1700- 
talets mitt. 40/1973.
Vapensköld av trä  med rik bemålning. 
Svenskt arbete, 1600-talets senare hälft. 
41/1973.
Dryckeskanna av silver med rik driven 
blomsterornamentik vilande på lejonfötter. 
Troligen baltiskt arbete, 1600-talets senare 
hälft. 42/1973.
Två ljusstakar av mässing med båda famil
jerna De la Gardies och Forbus vapen. 
Svenskt arbete (?), omkr 1670. 43—44/1973. 
Dryckeshorn med silverbeslag och trälock. 
Svenskt arbete (?), 1800-talets början. 45/
1973.
Nordstjärnekraschan buren av Axel Gabriel 
De la Gardie. Svenskt arbete, omkr 1818. 
46/1973.
Serafimerkraschan buren av excellensen Ja 
cob De la Gardie. Svenskt arbete, omkr 1818. 
47/1973.
Serafimersporrar, ett par, burna av excellen
sen Jacob De la Gardie. U tf som föreg. 
48/1973.
Vaktbricka av järn med förgyllda kanter 
och Gustaf I II  :s spegelmonogram. Svenskt 
arbete, 1780-talet. 49/1973.
Vapensköld av trä  med rik bemålning. 
Svenskt arbete, 1600-talets förra hälft. 50/
1973.
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III ÖSTASIATISKA MUSEET
M useidirektör: Bo Gyllensvärd.
ö v rig a  tjänstemän: Förste intendent Jan
Wirgin och intendent Per-Olow Leijon.

SKULPTUR
Japan:
E tt par mandarinänder i förgylld brons. Ka- 
m akura. 23/73.
Gogaku-mask med skägg av m ålat trä. 1800- 
tal. 84/73.

Indien:
Relief i skiffer återgivande Buddhas död. 
G andhara, 200-tal e. Kr. 21/73.

Burma:
Sittande Buddha av brons med spår av för
gyllning. 1700-tal. Gåva av Stiftelsen D rott
ning Victorias Vilohem, Öland. 79/73.

Tibet:
Sittande Buddha av brons med förgyllning. 
1700-tal. Gåva som föreg. 78/73.

MÅLERI
Kina:
Fyra stycken figurskildringar i tusch och 
färger på siden med taoistiska motiv. 1800- 
tal efter äldre förebilder. Gåva av fru Mar
gareta Bjuke till minne av framlidne ingen
jör Robert Bjuke. 32—35/73.
Två landskap med paviljonger bland lotus
dammar samt kvinnor i de öppna byggna
derna och båtar på vattnet. Tusch, guld och 
färger på siden. 1800-talskopior. Gåva som 
föreg. 36, 37/73.
Fyra populära gestalter ur Kinas äldre hi
storia. Tusch och färger på papper. Gåva 
som föreg. 38—41/73.
Tio stycken albumblad med figurer och 
landskapsskildringar. Tusch och färger på 
papper. 1800-tal. Gåva som föreg. 42—51/ 
73.
Li Li-ta, kinesisk kalligraf, San Francisco. 
Kalligrafi, 1972. Tusch på papper. 6/73.

Indien:
Två miniatyrer med moské och palatsbygg
nader från Agra. Täckfärger på elfenben. 
1800-tal. Gåva från Stiftelsen Drottning 
Victorias Vilohem , Öland. 82, 83/73.

GRAFIK
Japan:
Keisai Yeisen (1791—1851). Kvinna med sa- 
misen. Färgträsnitt. Gåva av fru Margareta 
Bjuke till minne av framlidne ingenjör Ro
bert Bjuke. 52/73.
Toyokuni I (1768—1825). Skådespelerskor 
hållande hästhuvuden i ena handen. Två 
färgträsnitt. Gåva som föreg. 53, 54/73. 
D:o. Triptyk med kvinnor under blommande 
vistaria. Gåva som föreg. 55—57/73.
D:o. Kvinna spelande samisen. Flerfärgs- 
tryck. Gåva som föreg. 58/73.
Katsushika Hokusai (1760—1849). Två sidor 
ur Mangwa. Flerfärgstryck. Gåva som föreg. 
59, 60/73.
Ando Hiroshige (1797—1858). U tsikt över 
flodövergång med Fuji i bakgrunden. Fler
färgstryck. Gåva som föreg. 61/73.
D:o. Fartyg på väg mot klippig strand under 
natten. Flerfärgstryck. Gåva som föreg. 62/ 
73.
D:o. H am nparti med båtar. Flerfärgstryck. 
Gåva som föreg. 63/73.
D:o. Nattstäm ning med ankrade båtar. Fler
färgstryck. Gåva som föreg. 64/73.
D:o. Krigare i svärdsfäktning. Flerfärgs
tryck. Gåva som föreg. 65/73.
D:o. Två krigare på besök hos en dam. Fler
färgstryck. Gåva som föreg. 66/73.
D:o. Två blad ur Tokaidoserien. Litet for
m at i flerfärgstryck. Gåva som föreg. 67, 
8/73.
D:o. Väg med huslängor och hästar utanför 
värdshus. Flerfärgstryck. Gåva som föreg. 
69/73.
D:o. Resande i bärstol färdas under tallar 
i aftonstämning. Flerfärgstryck. Gåva som 
föreg. 70/73.
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D:o. Två lantmän och två kvinnor på en 
väg. Flerfärgstryck. Gåva som föreg. 71/73. 
D:o. Krigare till häst simmande genom ett 
vattendrag. Flerfärgstryck. Gåva som föreg. 
72/73.
Sanenobu (1800-tal). Landskap i regn. Fler
färgstryck. Gåva som föreg. 73/73.
Yasuji (1800-tal). Stadsutsikt nattetid. Fler
färgstryck. Gåva som föreg. 74/73.

KONSTHA NTVERK 
Silver, Java:
Fäste till kris, förgyllt. 1800-tal. Gåva från 
Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem , 
Öland. 80/73.
Brons, Kina:
Ko-yxa med tvärställt skafthål och hög 
mittås. Rester av textil. Anyang, Yin. Gåva 
av fru Margareta Bjuke till minne av fram 
lidne ingenjör Robert Bjuke. 26/73.
Ko-yxa med nacken formad som ett drak
huvud. Anyang, Yin. Gåva som föreg. 27/ 
73.
Ko-yxa med svagt böjt blad, rundad nacke 
och drakhuvud i nedsänkt relief. Chou. Gå
va som föreg. 28/73.
Ko-yxa med nedåt avsmalnande blad, rek
tangulär nacke och två nedsänkta karaktä
rer. V. Chou. Gåva som föreg. 29/73.
Svärd med mittås, liten parerstång med rom- 
bisk genomskärning. Fäste cylindriskt med 
två höga åsar, skålformad knapp. Huai-stil. 
Från Shou Chou. Gåva som föreg. 30/73. 
K ort svärd med rombisk parerstång, mittås 
och cylindriskt fäste med två höga åsar och 
skålformad knapp. Inskription. Huai-stil. 
Gåva som föreg. 31/73.
Japan:
Tempel-gonggong i form av kittel. Ca 1900. 
Gåva av generalkonsul och fru Carl C:son 
Kjellberg. 75/73.
Genombrutet klot för rökelse. 1800-tal. 85/ 
73.

JÄ R N
Kina:
Tavla av smidesjärn med landskap efter N i 
Tsan. Ca 1800. Gåva av dr D avid Hummel. 
11/73.

Japan:
Tsuba i form av tunna. 1800-tal. Gåva av 
Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem , 
Öland. 81/73.

KERAM IK
Kina:
Två gravfiguriner föreställande hovdamer. 
Ljust lergods med väl bibehållen målning. 
T5ang. Gåva av justitierådet Johannes Hell- 
ners efterlevande familj. 23/73.
Vinkanna i silverform med fågelhuvud och 
reliefdekor av bågskytt till häst och fenix- 
fågel. Lergods med trefärgsglasyr. T’ang. Gå
va som föreg. 24/73.
Fat i fyrbladsform på svängda ben. Lergods 
med trefärgsglasyr. T’ang. Gåva som föreg. 
25/73.
Penselbad av porslin med clair-de-lune-gla
syr. M ärkt K ’ang-hsi, 1800-tal. 22/73.

Japan:
Stor kruka av stengods med fläckig glasyr. 
Tamba. 1/73.
Teskål av stengods med Temmoku-glasyr 
och inlagt löv. Av M orikozu Kimura, 1973. 
Gåva av M r Yotaro Nosé, Tokyo. 20/73.

LACK 
Kina :
Ask av rö tt lack med målad dekor. 1600- 
tal. 4/73.
Vas i flaskform med figurscener i rö tt relief
lack. 1800-tal. Gåva av fru Märta N ord
mark. 7/73.

TEX TIL
Kina:
K ’o-ssu med figurframställningar. 1800-tal. 
Gåva av dr D avid Hummel. 12/73.

Japan:
Kimono i crépesiden med tryckta blom
mönster. 1900-tal. Gåva av fröken Karin 
Lagerwall, Stockholm. 8/73.
Obi av blått siden med blomdekor i färger. 
1900-tal. Gåva som föreg. 9/73.
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Fukusa i crépesiden med tryckt prunus- 
mönster. 1900-tal. Gåva som föreg. 10/73. 
Obi av grönt siden med broderier. 1900-tal. 
Gåva av generalkonsul och fru Carl C:son 
Kjellberg. 76/73.

ELFENBEN
Kina:
Etui för visitkort med figurscener i relief. 
1800-tal. Gåva av fröken Anna Rosin. 
5/73.

TRÄ 
K ina:
Stort skåp med två dörrar och mässingsbe
slag. 1900-tal. Ö verförda från Kgl Bygg
nadsstyrelsen. 15/73.

Mindre skåp med två dörrar, uppåt avsmal
nande. Trol. 1700-tal. öv e rfö rd  som föreg. 
16/73.
Sideboard med skåp och lådor. Trol. Ming. 
ö verfö rd  som föreg. 17/73.
Lågt bord. Trol. 1700-tal. Ö verfört som 
föreg. 18/73.
Stol med armstöd och flätad sits. 1700-tal. 
öve rfö rd  som föreg. 19/73.
Våg i träfodral. 1800-tal. Gåva av dr Da
vid  Hummel. 14/73.
Tuschbehållare med snöre för träm ärkning 
vid sågning. 1800-tal. Gåva som föreg. 13/ 
73.

Japan:
Tobaksdosa och pipa. 1800-tal. Gåva av ge
neralkonsul och fru Carl C:son Kjellberg. 
77/73.
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IV SLOTTS SAMLINGARNA MM
Avdelningsföreståndare: f. d förste intendenten Boo von Malmborg (t. f. 
till 30/6), förste intendent U lf G Johnsson (fr 1/4). 
öv rig a  tjänstemän: intendent Lars Sjöberg och assistent Siv Rund- 
qvist.

GRIPSHOLM
Antalet besökare på slottet uppgick 1973 till 
94 733 (föregående år 80 758).

För a tt tillmötesgå behovet av visningar 
har förutom slottets egen personal fil. mag. 
Kerstin Wikström, filosofie kandidaterna 
Birgitta Sandström, Anders Lundström, A. 
Schiller, Birgitta Åberg, Lisbet Williams samt 
filosofie studerandena Lill Kinnegård, M a
rianne Kronberg, Ann Christin Schultz, J. 
Jeppsson och Inger Sandström b iträ tt vid 
demonstrationer m. m. A ntalet visningar har 
uppgått till 960, varav 424 på tyska, engelska 
och franska samt 14 på finska. Besökarna 
på Gripsholms folkhögskola, där den mo
derna samlingen är utställd har uppskattats 
till 4 000.

För samlingarnas vård har konservator 
M aud Bennel under ca 1 V2 m ånad arbetat 
på slottet.

Porträtt, mottagna som heder sbevisning enl 
Kungl. Maj:ts beslut den 11 ma) 1973:
Landshövdingen Ragnar Edenman. Oljemål

ning av H arald  Lindberg 1973. 3423.
F. d. landshövdingen Ossian Sehlstedt. Olje

målning av Ryno Frieberg 1973. 3422. 
Hovsångerskan Alice »Babs» Sjöblom, född 

Nilsson. Oljemålning av Stellan Mörner
1972. 3414.

Övriga gåvor och inköp:
Andersson, Amanda (1832—1906): Professor 

Johan Peter Arrhenius, 1811—1889. 3459. 
Berg, Christian (f 1893): Professor Gregor 

Paulsson, H uvud i brons. Sign. 1972. 3413. 
Bergman, Annie (f 1889): Skådespelarna

Ernst Ragnar Rolf, 1891—1932 och Karl 
Gerhard, 1891—1964. Tuschteckning. Sign. 
1930. 3456.

Casparsson, M arja (f 1901): Konstnärinnan 
Anna Casparsson, född von Feilitzen, 
1861—1961. Sign. 3415.

Clemens, C urt (1911—1947): Självporträtt. 
3455.

Derkert, Siri (1888—1973): Doktor Ada 
Nilsson, 1872— 1964. Kolteckn, 3 nr. 3417 
a, b, c. — Författarinnan Elin Wägner, 
1882—1949. Bronsstatyett. 3463. — Riks
dagsledamoten Elisabeth Tamm, 1880— 
1958. Gouache. 3464. — Yrkesinspektrisen 
Kerstin Hesselgren, 1872—1962. Kolteck
ning. 3465. — Pianisten Elsa A lfrida Sten- 
hammar, 1866— 1960. K rita. 3466. — D ok
tor Ada Konstantia Nilsson, 1872—1964. 
Betongristning 3467. — Rektor Honorine 
Louise Grönbech, född Hermelin. Kol
teckn, 4 nr. 3468—71. Gåvor enligt testa
mente av konstnärinnnan Siri Derkert.

Frisendahl, H alvar (1889—1953): H ov
sångerskan M arianne Mörner. H uvud i 
brons. 3425. Gåva av fru Anna Frisen
dahl.

Gordon, Willy (f 1918): Hovm arskalk Erik 
W etter. H uvud i brons. Sign. 1972. 3461. 
Gåva av fru Ma)a Wetter.

Hasselberg, Per (1850— 1894): Grosshandla
re Julius Caspar, död 1923. Bronsrelief. 
3462. Gåva av fru Margareta Granström.

Jerken, Erik Johan (1898—1947): Själv
porträtt. Sign. 1928. 3475. Gåva av fru 
Greta Jerken.

Karlsson, H arry  (f 1926'): Gripsholms slott. 
Tuschteckning. Sign. 1973. 3472.

Larsson, Hugo (1884—1937): Författaren
A x e l K lin ckow ström , 18 6 7 — 1936 . G ran it- 
byst. 3420. Gåva av konstnären Harald  
Klinckowström.

Lundbohm, Sixten (f. 1895): Självporträtt. 
Sign. 1914. 3474.

Nyman, H ilding (1870— 1937): Självporträtt. 
Blyertsteckning. 3460.

Ollers, Edvin (1888—1959): Konstnären
Carl Kylberg, 1878— 1952. Sign. 3418. — 
R ut Kylberg, född Liljeblad. Sign. 1923. 
3419. — Konstnären Gabriel Burmeister, 
1886—1946. Sign. 3458.
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Seuter, M atthias: Stam träd för K arl X II. 
Kopparstick. 3416.

Simonsson, Birger (1883—1938): Konstnä- 
rinnan Signe Hvistendahl, 1881— 1943. 
Sign. 1919. 3476.

Söderberg, Lasse (f 1941): överläkare Carl 
Sandström. Sign. 1973. Blyertsteckn. 3473.

Tell, Lillemor (f 1920): Tonsättaren H ilding 
Hallnäs. Sign. 1971. 3424. Gåva av vän
ner till H ilding Hallnäs.

O känd konstnär: Borgmästare Olof H åkans
son, 1590— 1665. 3421. Gåva av konst
nären Harald Klinckowström.

O känd konstnär: Gustaf II  Adolf. 3454.
Inventarief öring:
Sergel, Johan Tobias (1740— 1814): Johan 

H enrik Kellgren. Gipsmed, nygjutning eft 
original. 3454.

DE LA GARDIESKA D O N A T IO N E N
Munnichhoven, H endrick (död 1664): Riks- 

drotsen, gr. Magnus Gabriel De la Gardie, 
1622—86, o hans maka furstinnan M aria 
Eufrosyne av Pfalz-Zweibriicken, 1625— 
87. U tförd  1653. 3426.

Picolet, Cornelis (1626—79), tillskr: R iksrå
det, gr Pontus Fredrik De la Gardie, 1630 
—92. 3427.

O känd konstnär (1600-tal): Frih. Pontus De 
la Gardie, 1520—85. 3428.

Elbfas, Johan H enrik (död 1664), tillskr: 
O känd dam, omkr. 1625, kallad Sofia 
Gyllenhielm, omkr 1559—83, g m frih 
Pontus De la Gardie. 3429.

O känd konstnär (1600-tal): Gr. Jakob De 
la Gardie, 1583—1652. 3430.

Beck, D avid (1621—56) kop eft: Ebba Bra
he, 1596— 1674, gift med gr Jakob De la 
Gardie. 3431.

Sylvius, Richard, tillskr: Gr Magnus Gabriel 
De la Gardie, 1622—86. 3432. Maria 
Eufrosyne av Pfalz-Zweibriicken, 1625— 
87, g m gr Magnus Gabriel De la Gardie. 
3433.

Lundberg, Gustaf (1695—1876): Generallöjt
nanten gr Pontus Fredrik De la Gardie, 
1726—91. Past. 3434. K atarina Charlotta 
Taube, 1723—63, g m gr Pontus Fredrik 
De la Gardie. Past. 3435. Hovfröken U l

rika Hedvig Christina De la Gardie, 1749 
—88. Past. 3436. Fredrika Falkenberg av 
Trystorp, 1724—1806, g m gr U lrik Gus
ta f De la Gardie. Past. 3437.

von Breda, Carl Fredrik (1759—1818): Ge
neralen gr Jakob Gustaf De la Gardie, 
1768—1842. D at 1799. 3438. Kristina 
Amalia Hedvig Adelaide Sparre af Söfde- 
borg, 1778—1811, g m gr Jakob Gustaf 
De la Gardie. D at 1799. 3439.

Viertel, Johan Carl Frederik (1772—1834): 
Majoren gr Gustaf Adolf Fredrik De la 
Gardie, 1800—33. Gou. 3440.

Fransk konstnär (1600-tal): Kristina K ata
rina De la Gardie, 1632— 1704, g m  1) gr 
Gustaf Adolf Lewenhaupt, 2) m gr Gustaf 
O tto Stenbock. Past. 3441.

Lundberg, Gustaf (1695—1786) tillskr: Mlle 
Clermont. Past. 3442.

Hammer, Johan (omkr 1640—98) tillskr: 
Slaget vid Novgorod 1610 med porträtt 
av Karl IX  och gr Jakob De la Gardie. 
3443.

Holmbergsson, Johan (1804—35): Intåget i 
Moskva. Pennteckn. D at 1829. 3444.

Okänd konstnär (1600-tal): Stam tavla för 
ätten De la Gardie med p o rträ tt av frih 
Pontus De la Gardie och hans maka Sofia 
Gyllenhielm. D at 1671. 3445.

Okänd konstnär (1500-talets slut): Stam tav
la för Vasaätten. Gou. 3446.

Sergel, Johan Tobias (1740— 1814): Gene
ralen gr Jacob Gustaf De la Gardie, 1768 
— 1842. Gipsmedaljong. D at 1807. 3447.

Okänd konstnär: Sofia Juliana Forbus, 1649 
—1701, g m gr Axel Julius De la Gardie. 
Min koppar 1686. 3448.

Gillberg, Jacob (1724—93) tillskr: överhov- 
mästarinnan Hedvig Eva Rålamb, 1747— 
1816, g m gr Pontus Fredrik De la Gardie. 
Min gou. 3449.

Fränckel, Liepmann (1772—1857): Kristina 
Amalia Hedvig Adelaide Sparre af Söfde- 
borg, 17 7 8 — 1 8 1 1 ,  g m gr Ja k o b  G u sta f  
De la Gardie. Gou. 1802. 3450.

Lindhberg, Per (1786—1868) tillskr: Majo
ren gr Gustaf Adolf Fredrik De la Gardie, 
1800—33. Gou. 3451.

Fehrman, Daniel (1710—80): K atarina Char
lotta Taube, 1723—63, g m gr Pontus 
Fredrik De la Gardie. Medalj i guld sla
gen av Ridderskapet och adeln 1761. 3452.
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Karlsten, Arvid (1647—1718): Presidenten 
gr Gustaf Adolf De la Gardie, 1647—95. 
Medalj i silver, slagen av Äbo akademi. 
3453.

D RO TTN IN G H O LM
Antalet besökare på slottet uppgick 1973 till 
25 594 (föregående år 35 683').

HAGA, ROSERSBERG, STRÖMSHOLM, 
LÄCKÖ och HA RPSU N D
Under året har arbetet inskränkts till under
håll av samlingarna.

GUSTAF I II  :s ANTIKM USEUM
Museet har hållits öppet varje dag under 
sommaren. Besökarna har ägt tillträde till 
Logården. Under sommaren har konserter 
anordnats i museet av Stockholmsensemblen 
under ledning av Mats Liljefors. Antalet be
sökare uppgick 1973 till ca 8 230 (föregåen
de år 8 455), varav 5 222 på konserterna.

SVENSKA PORTRÄTTA RK IVET
Svenska Porträttarkivets samlingar har u t
ökats med 400 nyfotograferingar och 65 
fotografier utan negativ. Samlingarna har 
besökts av ca 417 personer och från arkivet 
har expedierats ca 1 640 fotografier.
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Under utställningen »Synligt & osynligt — vetenskapens nya bilder» visades dagligen 
någon av följande filmer om de olika fotograferingsteknikerna: »A New Look at the Sun», 
Computer Fluid Dynamics», »To the Ends of Time», »Holography — A W indow to the 
Future», »Mariner, Mars, 1969», »The Laser — A Light Fantastic», »New View of 
Space», »Computer Color Generations», »The Erts Film».

U nder utställningen »New York Collectioti» visades dagligen den i samlingen ingående 
filmen »H ard Core» av W alter de Maria.

I samband med a tt den stora målningen »Affären Pinelli» (5X13 m) av Enrico Baj 
utställdes på M oderna Museet spelade den danska teatergruppen Fiolteatret en pjäs av Dario 
Fo, »En anarkists död». Föreställningarna ägde rum den 22, 23 och 24 maj. Första kvällen 
introducerades pjäsen av Torsten Bergmark.

M USIK

Moderna Museet
Under KRO-utställningen spelade Janne Fennard och Torparna jazz på obestämda tider.

Föreningen Sveriges Jazzmusiker stod som arrangör för en serie jazzkonserter under våren. 
Den 30 mars spelade Jazzdoctors, den 6 april Eje Thelins K vartett och Bernt Rosengrens 
K vartett, den 13 april »G. L. Unit» (improvisationsgrupp ledd av Gunnar Lindqvisf), den 
27 april Arbete och Fritid, den 11 maj Gugge Fledrenius Big Blues Band, den 18 maj Jan 
Wallgrens orkester, den 25 maj Sjunne Fergers Exit och Björn Alkes Kvintett.

Den 29 maj ägde en Indisk konsert rum. Den 13 juni spelade Sevda — M affy Falay, 
Salih Baysal, Bernt Rosengren, Owe Gustafsson, Okay Temiz — turkisk musik.

McCoy Tyners Q uartet spelade den 16 juli. Arrangör var Föreningen Sveriges Jazzmusi
ker, TV 2 och SR spelade in konserten.

U nder Stockholms Jazzdagar i augusti ägde två konserter rum i Moderna Museet, näm 
ligen en dagkonsert med bl. a. Don Cherry, Bernt Rosengren, Lennart Äberg, Bobo Stenson 
och veenaspelaren Ustad Dagar, och en nattkonsert med Terje Rypdals Trio, Tomasz Stånkos’ 
kvintett, och EGBA. Båda konserterna ägde rum den 25 augusti.

UPPLÅTELSE AV LOKAL

Under året har följande organisationer och föreningar haft tillgång till hörsalen i N ational
museum, Drottningholm steaterns vänner, Nationalmusei vänner, KRO, Svenska Slöjdför
eningen, Rominstitutets vänner och Stockholms universitet.

V ISN IN G A R

Nationalmuseet
Visningsverksamheten för skolorna, har liksom tidigare år, kunnat upprätthållas tack vare 
ekonomiskt stöd från Stockholms stad. Anslaget har använts till avlönande av studieledare 
för de schemalagda besöken av årskurs 5 och 9.

Enligt av skoldirektionen upprä tta t schema gjordes under året 150 studiebesök (3 517 
elever) av årskurs 5 och 27 studiebesök (612 elever) från årskurs 9 på Nationalmuseum. 
För visningarna svarade studieledarna Kerstin Holmer och Suzanne Lindhagen.

A ntalet studiebesök av skolor utförda direkt efter överenskommelse mellan N ational
museum och den enskilda klassen och med ändamål a tt studera museets samlingar inklusive 
specialutställningar var 347 (museets egna samlingar 42, Böhmiskt glas 2, Gustaf I II  232, 
Jesu liv i konsten 88).
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Beställda visningar för grupper även på kvällstid, var på Nationalmuseum, 294 (museets 
egna samlingar 33, Glasblåsare 1, M aya 1, Persisk konst 2, Gustaf III  148, Jesu liv i 
konsten 109).

Dessutom förekom 238 offentliga visningar (Gustaf I I I  128, Jesu liv i konsten 110). 22 
bildvisningar (Gustaf I II  6, Jesu liv i konsten 16).

För visningsverksamheten svarade förutom museets egna tjänstemän följande personer: 
Lena Stenberg-Holger, Anna-Greta Wahlberg, Göran Alm, Karin Ådahl, Maya Gamstorp.

Östasiatiska museet
För eleverna vid Stockholms universitet har intendent Jan Wirgin haft 12 föreläsningar.

10 seminarier behandlande östvästliga kulturrelationer har hållits av museidirektör Bo 
Gyllensvärd och docent Madeleine von Fleland.

På östasiatiska museet har under 1973 varit 66 skolvisningar, 30 offentliga visningar och 
30 visningar för specialgrupper.

Doktor Tien Lung har undervisat i kalligrafi i 30 dubbeltimmar.
2 st demonstrationer av Det Japanska svärdet som vapen och träningsredskap hölls av 

Taiji Saitoh den 23 och 27 januari.
Ikebana (Japanska blomsterarrangemang^) har utförts i samarbete med Japanska ambassa

den 2 ggr.
Filmen »Nya arkeologiska fynd från folkrepubliken Kina» (Kinesiska ambassaden) med 

engelsk text och introduktion av Per Olow Leijon har visats 1 gr.

Moderna museet
A ntalet studiebesök av skolor utförda direkt efter överenskommelse mellan museet och den 
enskilda klassen och med ändamål a tt studera museets egna samlingar och specialutställ
ningar var på M oderna Museet 230 (Synligt och Osynligt 127, Affären Pinelli 1, Louise 
Nevelson 3, New York Collection 26, Floden och skogen 9, Samlingarna 64).

Beställda visningar för grupper, huvudsakligen på kvällstid, var på Moderna Museet 37 
(KRO-utställningen 4, Synligt och Osynligt 11, New York Collection 10, Floden och 
skogen 2, Samlingarna 10).

På Moderna Museet utfördes 89 offentliga visningar (KRO-utställningen 10, Synligt och 
Osynligt 39, Louise Nevelson 11, New York Collection 29).

För visningsverksamheten svarade förutom M oderna Museets egna tjänstemän följande 
personer: Birgitta Arvas, Monica Nieckels, Lars Persson, Lotta Silverhjelm, Thomas Tid- 
holm, Olle Wickman och N ina öhm an. KRO-utställningen visades dock enbart av konstnä
rer från KRO: Inga Bagge, Göran Brunius, M argareta Carlstedt, Eric Cederwall, Jan 
Fennard och Fluck Hultgren. Utställningen Synligt &: osynligt visades endast i undantags
fall av museets tjänstemän. Följande personer engagerades speciellt för dessa visningar: 
Gunnar Fredlund, Lars Ljungdahl, Lars Lundell, Birgitta Svensson, Rolf Walther, Gunilla 
W iklund och B irg itta  Åkerm an.

Enligt av Skoldirektionen upprättat schema besöktes Moderna Museet under 1973 av 131 
klasser (3 275 elever) ur årskurs 4 från Stockholmsskolorna. Eleverna såg tillfälliga utställ
ningar samt museets egna samlingar och därefter fortsatte de in i Verkstan för a tt se dia
bilder och diverse specialmaterial i samband med utställningarna och för eget fritt skapande. 
Som studieledare tjänstgjorde Birgitta Arvas, Lotta Silverhjelm och N ina öhm an.

Verkstan hölls öppen under vardagar för förskolor och årskurs 4, samt under lördagar— 
söndagar för allmänheten. Antalet förskolebarn som besökte Verkstan ökade från ca 600 
på våren till ca 1 300 på hösten. Vidare anordnades för förskolebarn en s. k. fredagsserie 
med bl. a. teater, musik, mim med elever från Statens Dansskola, clownspel, dans och 
skuggspel. Denna serie besöktes av 1 700 barn. Liknande aktiviteter anordnades under sport-, 
påsk- och julloven. Monica Nieckels har ansvarat för verksamheten i Verkstan.
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2. Avdelningen för depositioner

D EPO SITIO N ER
I  Sverige:
Boden:

Ekerö:
Gävle:
Göteborg:
Jönköping:
Linköping:

Malmö:
Nyköping:
Piteå:
Skövde:
Stockholm:

Umeå:

Uppsala:

Vänersborg: 
Västerås: 
Ö rebro:

I utlandet: 
Berlin, DDR: 
Bern:

Avdelningsföreståndare: förste intendent Gunnel Sylvan Larsson 
öv rig a  tjänstemän: intendenten M argareta W inqvist (tj 1) och t. f. in
tendent Görel Cavalli-Björkman

Kungl Bodens artilleriregemente 7 nr;
M ilitärbefälhavaren, ö v re  Norrlands M ilitärområde 3 nr;
Stafsund 3 nr;
Länsresidenset 3 nr;
H ovrätten för västra Sverige 1 nr;
Jönköpings läns museum 4 nr;
Linköpings högskola, matematiska institutionen 8 nr;
Länsstyrelsen 24 nr;
Malmö museum 3 nr;
Södermanlands läns museum 1 nr;
Piteå polisdistrikt 3 nr;
Göta trängregementes officerskår 2 nr;
Armémuseum 6 nr;
Arméstaben 7 nr;
Försvarshögskolan 2 nr;
Husgerådskammaren 4 nr;
Industridepartem entet 5 nr;
Inrikesdepartementet 5 nr;
Konsumentverket 85 nr;
Landsantikvarien i Stockholms län 5 nr;
Riksantikvarieämbetet 7 nr;
Skogshögskolan 4 nr;
Socialdepartementet 2 nr;
Socialstyrelsen 1 nr;
Statens naturvetenskapliga forskningsråd 1 nr;
Statens råd för byggnadsforskning 7 nr;
Statens vägverk 2 nr;
Stockholms polisdistrikt 5 nr;
Universitetskanslersämbetet 4 nr;
Utrikesdepartem entet 4 nr;
Vetenskapsakademien, Berzeliusmuseet 2 nr;
Länsresidenset 1 nr;
Umeå universitet, institutionen för konstvetenskap 1 nr;
Uppsala universitet, fysiska institutionen 1 nr;
Ärkebiskopens kansli 11 nr;
Vänersborgs museum 1 nr;
Västmanlands flygflottilj 5 nr;
Länsresidenset 5 nr;

S:a 254 nr, 38 dep.mottagare

Svenska Ambassaden 13 nr;
Svenska Ambassaden 15 nr;
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Buenos Aires: 
Gabarone, Botswana: 
Köpenhamn:
M adrid:
Oslo:
Rabat, Marocko: 
Washington:

UTLÅNINGAR
I Sverige:
Borlänge:
Borås:
Eskilstuna:
Göteborg:

Halmstad:
Hamburgsund:
Heby:
Hudiksvall:
Kalmar:
Kristianstad:
Lidingö:
Linköping:

Ljungby:
Lund:
Malmberget:
Malmö:
Målsryd:
Norrköping:

Reijmyre:
Skövde:
Stockholm:

Svenska Ambassaden 10 nr;
Svenska Ambassaden 5 nr;
N ord ita 5 nr;
Svenska Ambassaden 8 nr;
Svenska Ambassaden 8 nr;
Svenska Ambassaden 2 nr;
Svenska Ambassaden 4 nr;

S:a 67 nr, 9 dep.mottagare

Summa depositioner 321 st och depositionsmottagare 47 st. Dess
utom har 4050 st konstverk som staten inköpt från Konstfrämjan
det till Nationalmuseum deponerats hos 87 mottagare.

Tunabygdens konstförening 1 nr;
Borås konstmuseum 11 nr;
Eskilstuna konstmuseum 5 nr;
Göteborgs konstmuseum 12 nr;
Röhsska Konstslöjdmuseet 4 nr;
H allands museiförening 1 nr;
Stiftelsen Gerlesborgsskolan 3 nr;
Skulptör Jan Hellström 1 nr; 
Hälsinglands museum 11 nr;
Kalm ar konstmuseum 2 nr;
Kristianstads museum 1 nr;
Konstnär H arald  Lyth 1 nr;
Länsmuseet 27 nr;
Länsstyrelsen 1 nr;
Konstnär Sven Ljungberg 6 nr;
Lunds konsthall 1 nr;
Folkbiblioteket 1 nr;
Malmö museum 7 nr;
Lena Santesson Carlsson 3 nr; 
Norrköpings museum 1 nr;
Norrköpings stad 10 nr;
Reijmyre glasbruk 1 nr;
Västergötlands turisttrafikförening 2 nr; 
Konstnär M arja »Gräset» Andersson 1 nr; 
Armém useum 2 nr;
Konstnär Channa Bankier 1 nr;
Advokat John Beer 17 nr;
Agneta Braathen 1 nr;
Dansmuseet 21 nr;
Konstnär Liss Eriksson 1 nr;
Franska Institutet 1 nr;
Galerie Blanche 1 nr;
Galerie Doktor Glas 2 nr;
Konstnär Sven Arne Gillgren 1 nr; 
Konstnären Jan H åfström  3 nr; 
Konstakademien 25 nr;
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Sundsvall:
Södertälje:
Tomelilla:
Uppsala:
Vallentuna:
Västerås:
Örebro:

I utlandet: 
Berlin:

Dresden:
Esbjerg:
Ham burg:
Helsingfors:
Humlebaek:
Ingelheim:
Karlsruhe:
Köpenhamn:
Milano:
Miinchen:
Moss:

Ronstnärshuset 11 nr;
Kungl Biblioteket 2 nr;
Konstnär Beth Laurin 1 nr;
Liljevalchs konsthall 12 nr;
Konstnär Sixten Lundbohm 2 nr;
Medelhavsmuseet 3 nr;
Naturhistoriska riksmuseet 1 nr;
Nordiska museet 1 nr;
Näm nden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet 7 nr; 
Konstnär Torsten Renqvist 1 nr;
Konstnär Ben Renvall 1 nr;
Riksutställningar 6 nr;
Konstnär Kerstin R ääf 1 nr;
Sjöhistoriska museet 1 nr;
Statens historiska museum 2 nr;
Stockholms Stadsarkiv 3 nr;
Stockholms Stadsmuseum 6 nr;
Svenska Slöjdföreningen 3 nr;
Sveriges allmänna konstförening 3 nr;
Konstnär S Teleman 1 nr;
Thielska galleriet 2 nr;
Konstnär Peter Tillberg 3 nr;
Utrikesdepartementet 1 nr;
Prins Eugens Waldemarsudde 58 nr;
Konstnär Kerstin Jacob Westerlund 1 nr;
Sundsvalls museum 1 nr;
Södertälje konsthall 1 nr;
Konsthallen 1 nr;
Länsresidenset 1 nr;
Konstnär K. G. Nilsson 1 nr;
Västerås konstmuseum 6 nr;
The Anglo-Swedish Society 24 nr;

S:a 458 nr, 68 låntagare

Till museets vandringsutställningar 10X10, 500 år europeisk kera
mik 100 nr och Jesu liv i konsten 74 nr.

S:a 174 nr

Briicke Museum 1 nr;
Schloss Köpenick 16 nr;
Wasserpalais, Schloss Pillw itz 16 nr; 
Esbjergs Kunstforening 3 nr; 
Hamburger Kunsthalle 1 nr; 
Ateneum 1 nr;
Louisiana 1 nr;
Stadt Ingelheim am Rhein 61 nr; 
Staatliche Kunsthalle 1 nr; 
Kunstforeningen 21 nr;
Commune di Milano 1 nr;
Haus der Kunst 1 nr;
Galleri F 15, Moss, Norge 1 nr;
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Prag:
Ribe:
Washington:

Nantes: 
New York:

Paris:

Oslo:

Musée de Cholet 4 nr;
The Solomon R. Guggenheim Museum 1 nr; 
Museum of A rt 1 nr;
The W hitney Museum of American A rt 1 nr; 
Kunstindustrimuseet 1 nr;
Svenska Ambassaden 8 nr;
Centre Culturel Suédois 35 nr;
G rand Palais 1 nr;
Ministere des Affaires Culturelles 3 nr;
Musée N ational d’A rt Möderne 1 nr;
Palais du Louvre 3 nr;
Konst- och hantverksmuseet 16 nr;
Victor Petersens Willumsen Samling 1 nr; 
N ational Gallery of A rt 1 nr;

S:a 202 nr, 27 låntagare

Summa utlåningar 660 st och 95 låntagare samt 174 utlåningar till 
museets vandringsutställningar.

VANDRING SUTSTÄLLNINGA R

N r 57 Gycklet som samhällskritik. U tsänd 1971. 53 nr.
Trelleborgs museum 10 januari—12 februari. 355 besökare.
Kulturnämnden, Alvesta 16 februari—25 februari. 200 besökare.
Finspångs bibliotek 4 mars—25 mars. 150 besökare.
Malungs bibliotek 1 april—23 april. 200 besökare.
Zornmuseet, Mora 29 april—20 maj. 756 besökare.
Utställningen avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 25 platser 25 184 besökare.

N r 58 Helmer Osslund. Utsänd 1971. 44 nr.
Sundsvalls museum — 10 januari 4 798 besökare.
Kalmar konstmuseum 14 januari—18 februari. 2 925 besökare.
Smålands museum, Växjö 22 februari—18 mars. 2 624 besökare.
Utställningen avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 20 platser 46 764 besökare. 

N r 59 Avslutad 1972.

N r 60 Ansikten D itt eget och andras. U tsänd 1972.
Gävle museum — 7 januari. 800 besökare.
Malungs kommunbibliotek 12 januari—4 februari. 300 besökare.
Stadsbiblioteket, Hagfors 9 januari—4 mars. 1 000 besökare.
Stadsbiblioteket, Avesta 9 mars—23 mars. 500 besökare.
Hallsbergs bibliotek 29 mars—8 april. 500 besökare.
Stadsbiblioteket, Eskilstuna 12 april—5 maj. 10 000 besökare.
Linköpings museum 13 maj—3 juni. 1 272 besökare.
Utställningen avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 10 platser 19 046 besökare.

N r 61 Svenska Illustratörer. U tsänd 1972. 42 nr.
Värnamo Kommunbibliotek — 7 januari. 1 500 besökare.
Stadsbiblioteket, Eksjö 12 januari—4 februari. 2 000 besökare.
Stadsbiblioteket, Karlskrona 9 februari—4 mars. 400 besökare.
Länsbiblioteket, Visby 9 mars—1 april. 1 378 besökare.
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Bland gåvorna märkes främst 8 000 fotografier från fil.dr Jan  Runnqvist ur Svensk- 
Franska Konstgalleriets samling, huvudsakligen om fattande svensk och fransk 1900-tals- 
konst; bland inköpen 500 av den av Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie i Haag 
utgivna ikonografiska samlingen.

LJUSBILDARKIVET
ökade under året sina samlingar med c:a 1 000 nya bilder. Utlåningssiffran för bilder under 
samma period var c:a 15 000.

FO TO A TELJÉN
utförde under året c:a 8 000 nyfotograferingar i svart-vitt och c:a 2 000 i färg samt c:a 
15 000 kopieringar.

R Ö N TG EN A TELJÉN
har under året utfört registrering av ett tiotal målningar tillhörande Nationalmuseum, Stock
holms Universitet (bl. a. den på Nationalmuseum deponerade P. Brueghel d. ä.: överfa llet), 
Uppsala Universitet samt privatsamlingar. Dessutom har ett stort antal röntgenundersök
ningar av konstverk verkställts utan fotoregistrering (genomlysning).

5. Tekniska anstalter
M Ä LERIKO NSERVERIN G
Nationalmuseiateljén

Föreståndare: Gunnar F. Schiller

Alltsedan Goyas stora allegori »Tiden, Sanningen och Historien» förvärvats, har den väntat 
på sin tur a tt restaureras. Ateljén har nu få tt möjligheter a tt gripa sig an detta om fattande 
arbete som påbörjades redan när målningen kom. Då konserverades tavlan, som varit in
vikt, och dubblerades på ny duk och monterades på ny kilram. Genom röntgenundersökning 
visste man a tt tavlan var starkt övermålad och hade skador. I samband med en kongress i 
Lissabon kunde ett studiebesök göras i M adrid och goyamålningar i Prado närmare studeras. 
E fter en omsorgsfull rengöring av målningen kunde sedan på dessa grundvalar de skadade 
partierna byggas upp så som måleriet i övrigt var upplagt från grunden.

Inför en utställning i Kanada arbetade ateljén med en del förebyggande konserverings- 
och justeringsarbeten av Renoirs »I mor Anthonys värdshus». En miniatyr av Peter I som 
fuktskadats var en intressant restaurering av såväl målning som ram, vilken var försedd med 
förgyllda blyornament. Elias M artin: »Kristi intåg i Jerusalem», som är ett nyförvärv, 
kunde från att ha varit i »medtaget tillstånd» återställas så a tt den blev ett av huvudnumren 
i utställningen »Jesu liv i konsten», för vilken även C. H . Bloch: »Herdarnas tillbedjan» 
restaurerades, liksom målningen av Per Hörberg: »Kristi himmelsfärd», Schiavone »Kristus 
inför Pilatus» samt Aert Mytens: »Törnekröningen». Ikoner och glasmosaik har konser
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verats liksom »Triptyk med Konungarnas tillbedjan och helgon» av J. del Fiore. I och med 
a tt Umeå Universitet erhöll depositioner från samlingarna restaurerades en del där bl. a. 
NM  608 »Rubens art» ger prov på materialets betydelse och anledning till studium av 
klimatiska förändringars inverkan på pannåer.

Den Ehrenstrahlska »Hovnarren», som få tt smärre förändringar av ålder, konserverades 
och duken kantförstärktes och monterades på en stabilare kilram, varefter målningen fick 
en länge planerad rengöring som gjorde a tt flera detaljer tydligare fram trädde. En annan 
målning av samma mästare, som även färdigställs, föreställer grevinnan Beata de la Gardie.

Andra stora arbeten som tagit mycken tid under året och som fortsätter är t. ex. pannåer 
av M. J. van Mirevelt, Cornelis van Cleve och en stor rysk ikon från 1600-talet: Y ttersta 
domen.

För slottssamlingarna har på Strömsholms slott D rh 276 »Ulrika Eleonoras kröning» av 
Ehrenstrahl monterats upp och restaurerats. Vid Gripsholms slott har också i år konservator 
M aud Bennel varit engagerad från den 18 juni till den 8 augusti och för Karlbergs slott har 
en arbetsplan upprättats och flera om fattande restaureringar utförts, bl. a. i samband med 
a tt en del målningar under sommaren utställts på Läckö.

Bland modernt måleri, som konserverats, kan nämnas nyförvärv av Siri Derkert samt 
Lhote, Agueli och Lorentzen.

Av privata beställare kan nämnas Drottningholms teatermuseum. H.M . Gustaf VI Adolfs 
samlingar har besiktigats och råd  beträffande måleri har lämnats Karolinska sjukhuset m. fl.

Sammanlagt har under året 215 målningar behandlats. U tbildning av konservatorselever 
har åter upptagits liksom föreläsningar för studiegrupper från universitet och liknande skolor.

Skepp sholmsateljén
Konservatorer: Mathias Pehrson och Åke Pettersson

Skcppsholmsateljén har i huvudsak ombesörjt arbeten för M oderna museet och uppdrags
verksamheten för allmänheten. Den har under året få tt sina lokaler utökade, så a tt den dispo
nerar hela övre planet på den tidigare torpedverkstaden. Avsikten är nu a tt göra i ordning 
en ramateljé i nedre planet. Ateljén kan nu i stort sett anses vara fullt färdigutrustad 
i och med att ett större värmebord anskaffats.

Strömmen av inkommande uppdrag från svenska allmänhetens sida har ständigt ökat. 
270 privata uppdrag har utförts bl. a. restaureringar av fasta väggmålningar i Kungliga 
Tennishallen. Interiörrestaureringar pågår vid Eriks Larsgården i Avesta. Restaureringsupp- 
drag för Skokloster har också utförts. Vid Moderna museet har ateljén deltagit i utställnings- 
arbeten samt u tfört besiktningar och 23 st restaureringsarbeten. Ateljén har också deltagit i 
transport av konst från Danm ark för museets räkning. Vanliga besiktningar har även utförts 
för Moderna museet.

F ö r östasiatisk a  museet har ett restaureringsuppdrag gjorts.
Vid Nationalmuseum har en del besiktningar gjorts. Ateljén har medverkat i utställ- 

ningsverksamheten. För Gustaf III-utställningen restaurerades en fond och kulisser vid 
Gripsholmsteatern liksom transporten till och från Gripsholm övervakades. För utställningen 
»Jesu liv i konsten» har ateljén anskaffat dalmålningarna och iordningställt utställnings
salen. I samband med denna utställning gjordes en tjänsteresa till Linköpings dom kyrka för 
undersökning av ett altarskåp.

Ateljén har också tjänstgjort som konsulter vid restaureringsarbetena av kupolsalen på 
Nationalmuseum.

Som sakkunniga har ateljén anlitats av professor Beijer vid Drottningholm  teaterns ma
gasin för teaterfonder och kulisser. Vidare har ateljén anlitats av tingsrätten och åklagar
myndigheten i Stockholm vid det pågående konstförfalskningsmålet
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Besiktningar har utförts vid Hallwylska museet och tre restaureringsuppdrag har fär
digställts.

I e tt TV-program  »N atur och Vetenskap» som sändes 1973-10-17 ingick en inspelning 
från ateljén.

Personalen har under fem månader utökats med en konservator. Eleven Anders Pehrson 
har avslutat sin ettåriga utbildning i museikunskap och återgått till ateljén.

Nationalmnseiateljén 
Målnings samlingarna:
NM  312, 336, 385, 608, 744, 755, 850, 869, 979, 997, 1031, 1062, 1128, 1197, 1199, 1204, 
1211, 1214, 1225, 1242, 1244, 1248, 1255, 1263, 1266, 1277, 1352, 1384, 1385, 1442, 1448, 
1484, 1633, 1653, 1655, 1739, 1751, 1848, 1912, 1949, 1960, 2025, 2061, 2090, 2099, 2130,
2148, 2149, 2228, 2324, 2372, 2380, 2458, 2544, 2696, 2806, 2853, 2913, 2957, 3049, 3054,
3085, 3123, 3149, 3210, 3330, 3347, 3510, 4010, 4064, 4113, 4137, 4151, 4486, 4646, 4654,
4696, 4741, 4752, 4777, 4778, 4798, 4811, 4830, 4911, 5073, 5116, 5127, 5197, 5305, 5410,
5411, 5522, 5534, 5552, 5593, 5653, 5775, 5959, 6195, 6248, 6289, 6314, 6315, 6343, 6356,
6422.
NMB 129, 1622, 1728. NM  indep. 272/1963.
IK O N  102, 126, 128, 247, 249, 265, 271, 289.
K H J 27.
Siri Derkert: 4 st. nyförvärv.

Slo tts samlinga rna:
Grh 81, 84, 94, 144, 170, 482, 643, 652, 688, 699, 938, 970, 979, 989, 1028, 1125, 1193, 
1206, 1292, 1323, 1352, 1383, 1423, 1426, 1580, 1623, 1635, 1640, 1692, 1722, 1744, 2175,
2532, 2959, 3009, 3104, 3309, 3334, 3373, 3374, 3375, 3398, 3408, 3410, 3414, 3418, 3419,
3422, 3423, 3454, 3458.
D rh 230, 276, 330, 542.
Strh 13. H pd 86.
Rosersbergs slott: slut justering vid återuppsättning av Despréz: Slaget vid Högland. 

Konsthantverkssamlingarna:
Carl X V  samling: 8 st. blyinfattade fönster, glasmosaik.

SKULPTUR O C H  KERAM IKKO NSERVERIN G M. M.
NM  ant 12, 25, 1657, 1658, 1740.
NM  sk 357, 494, 632, 1432.
Avgjutn saml 610.
Grh 1994, 1995.
NM  konsth 55, 116, 143, 147, 164, 122—23/1885, 849/1885, 1648—49/1885, 32/1897, 
3/1912, 31/1916, 4/1917, 165/1919, 219/1920, 1119/1922, 213/1927, 204/1931, 253/1932, 
39/1933, 118/1934, 597/1939, 5/947, 187/1960, 16/1955, 76/1955, 145/1961, 104/1965, 
21/1966, 43/1966, 47/1971.
BS 165, 269, 313, 2158, 2166, 2223. CXV 706, 1142.

E tt antal nygjutningar av Sergelmedaljonger har utförts.
Vid ateljén har tjänstgjort Per Tägtström och Elisabet Tebelius.
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TEC K N IN G  O C H  G RAFIK KON SERV ERING
Föreståndare: Konservatorn John Pettersson

Teckningar och gravyrer i museets samlingar har i stor utsträckning konserverats. Monte
ring 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 mon
terats.

MÖBELKONSERVERING
Möbelkonservering har under året endast förekommit i mindre omfattning. 

RAMVERKSTADEN
I ramverkstaden har nya ram ar tillverkats och äldre restaurerats i sedvanlig omfattning. 
Dessutom har ramverkstaden använts för målning och justering av utställningsskärmar, 
socklar m. m. samt inramningar åt fotografiförsäljningen.

6. Kansli och ekonomiförvaltning
Byrådirektör: Sven Ljungberg 
Kamrerare: Ingrid Wassdahl 
Registrator: M ärta H u lt 
Byråassistent: Sture Johansson 
Uppsyningsman: Allan Olsson

Inom kansliet har under året handlagts 855 ärenden. Av dessa har 660 varit av intern 
karaktär, medan återstoden föranlett utgående skrivelser till departement och andra myn
digheter samt allmänna och enskilda sammanslutningar m. fl.

Vid avgivandet av årets petita har nationalmuseet haft a tt beakta de direktiv om åter
hållsamhet ifråga om utgiftsökningar, som med anledning av det statsfinansiella läget med 
allt större skärpa sedan inemot ett decennium utgått från statsmakternas sida. Hänsyn har 
därjämte måst tas till den omständigheten att slutlig ståndpunkt icke tagits till föreliggande 
förslag  m ed  avseende på museet från 1965  års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) 
samt a tt ytterligare förslag berörande museet vore a tt vänta från denna utredning.

Mot denna bakgrund har nationalmuseet måst koncentrera anslagsäskandena till a tt avse 
yrkanden om förstärkningar på allenast ett fåtal för dess verksamhet alldeles särskilt vitala 
punkter. Därvid har den u tå t mot publiken vända verksamheten — trots a tt också behoven 
av resursförstärkningar för den inre verksamheten i åtskilliga avseenden accentuerats allt 
mer — ansetts böra komma i första rummet. De materiella resurserna för ändamålet har 
därför begärts uppräknade med 40 procent.

I fråga om materiella resurser i övrigt har museet räknat endast med ökningar, ägnade 
att m otverka redan inträdda eller förväntade prisstegringar. Med allenast e tt undantag har 
den beräknade genomsnittliga ökningen här bestämts till i det närmaste 8 procent. U ndan
taget utgörs av anslagsmedlen till underhåll och ökande av samlingarna m. m., vilka på
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grund av den starkt accelererande prisstegringen på fram förallt den internationella konst
marknaden befunnits böra uppräknas med 25 procent.

Såvitt gäller de personella resurserna har inga nya tjänster begärts. I stället har äskats en 
uppräkning av museets anslagsmedel till lönekostnader med 3,5 procent eller med 200 000 
kr., avsedd a tt tillgodose de alltmer markerade behoven av tillfälligt anställd extra arbets
k raft under särskilt ansträngda perioder. Till stöd härför har museet åberopat, a tt det för 
varje år kommit a tt framstå som alltmer olägligt och orimligt, a tt en institution av national
museets typ till skillnad från en hel del andra statsmyndigheter helt saknar medel av detta 
slag. Vidare har museet understrukit, att, frånsett det förhållandet a tt museets reguljära 
personalorganisation är alltför knappt tillm ätt i förhållande till arbetsuppgifternas om fatt
ning, det helt naturligt inom båda dessa grenar ofta uppstår problem, vilkas lösning kräver 
a tt specialister och expertis utifrån måste anlitas för längre eller kortare tid. Slutligen har 
museet särskilt pekat på, a tt arbetet speciellt inom den yttre verksamheten trots omsorgsfull 
planläggning inom museet ofta på grund av externt inträffande omständigheter, över vilka 
museet ej kan råda, måste forceras så a tt extra personal behöver tillkallas.

D rygt ett trettio tal remissyttranden i olika frågor har under året avgivits till Kungl. M aj:t 
och andra myndigheter.

De spörsmål, som härutinnan varit av största betydenhet för nationalmuseets del, har 
varit a tt y ttra  sig över Kulturrådets i oktober 1972 avgivna betänkande »Ny kulturpolitik» 
(SOU 1972:66 och 67) samt 1965 års musei- och utställningssakkunnigas (MUS 65 :s) i juni 
1972 respektive januari 1973 avgivna betänkanden »Kulturminnesvård» (SOU 1972:45) och 
»Museerna» (SOU 1973:5). Med hänsyn till den övergripande karaktär samtliga de betän
kanden det här gäller har, i det förstnämnda fallet kulturlivet i hela dess vidd och i övrigt 
museiväsendet och kulturminnesvården i dess helhet, har nationalmuseet givetvis främst ingått 
på sådana spörsmål, som direkt berör dess verksamhet. Även frågor av mera genomgripande 
art har dock behandlats, då de bedömts tangera nationalmuseets verksamhet eller ansetts ha 
en mer generell eller principiell betydelse för hela museiväsendet.

Vad först anginge det sistnämnda betänkandet »Museerna» hade den allmänna upplägg
ningen av detta gett nationalmuseet anledning till den centrala invändningen, a tt MUS 65 
vid fördelningen av den resursförstärkning, som ansetts möjlig att föreslå för museiväsendet 
i dess helhet, genom helt avgörande prioriteringar till förmån för vissa speciella behov inom 
och delar av detta åstadkommit en snedbalansering härutinnan, något som drabbat inte 
minst landets centrala konstmuseiorganisation i påfallande hög grad. Nationalmuseet hade 
fördenskull icke kunnat komma till en annan uppfattning än att MUS 65 :s ifrågavarande 
förslag lämnade så mycket övrigt a tt önska, a tt det överhuvudtaget ej kunde godtagas och 
anledningen härtill syntes närm ast vara den, a tt MUS 65 inom den ekonomiska ram, som 
antagits för det fram lagda reformprogrammet, valt a tt tillgodose andra enligt dess mening 
mer angelägna krav.

D etta hade synts nationalmuseet så mycket mer anmärkningsvärt mot den bakgrunden a tt 
MUS 65 icke tvekat inför a tt s. a. s. i nästa andetag förorda uppbyggnad av en ny central 
museiorganisation »Livrustkammaren—Hallwylska museet—Skoklosters slott», som skulle 
komma a tt dubblera nationalmuseets och Nordiska museets verksamhetsområden och till en 
mindre del även andra museers och som förutsättes tillväxa etappvis utan a tt några som 
helst upplysningar om de därav föranledda kostnadsökningarna gåves.

En annan huvudpunkt i museibetänkandet, som nationalmuseet ansett sig böra erinra 
emot, vore a tt MUS 65 räknat med a tt kom plettera den nuvarande museistrukturen, känne
tecknad av en relativ t stor frihet och initiativmöjlighet för exekutörerna, dels med styrelser 
vid de institutioner, som ännu saknade dylika, dels med ett musei- och utställningsråd, som 
likaledes i princip uppifrån skulle styra och fördela resurser och initiativmöjligheter. Sam
manställdes detta med a tt det i betänkandet »Ny kulturpolitik» räknades med a tt det till
tänkta musei- och utställningsrådet i sin tur avsåges skola inordnas i ett nytt kulturråd med
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uppgifter av övergripande planeringskaraktär och för rådgivning på ännu högre nivå, skulle 
resultatet, synes det nationalmuseet, bli en kulturbyråkrati i tre avsatser med rådgivande 
och anslagsfördelande funktioner delvis koncentrerade till samma organ, något som knappast 
skulle kunna uppfylla rimliga krav på en demokratisk maktfördelning samt skapa svåra 
gränsdragningsproblem. En organisation med flera horisontella än vertikala kontaktlinjer 
borde därför enligt nationalmuseets mening i stället övervägas. Inom det område, som 
nationalmuseet företrädde, konstområdet, skedde exempelvis redan ett mycket intim t sam
arbete mellan nationalmuseet, W aldemarsudde och Thielska galleriet. Inom de sistnämnda 
institutionerna arrangerades utställningar, som till större delen hämtade sitt material ur 
nationalmuseets samlingar. Samarbetet mellan de här berörda institutionerna fungerade för 
närvarande väl men byggde till stor del på improvisationer och informella kontakter och 
det förefölle rationellt a tt skapa förutsättningar för en långsiktigare planering genom till
skapande av något för de på konstområdet inriktade institutionerna gemensamt organ. Ett- 
kollegium med ansvar för statens konstsamlingar kom pletterat med en för hela konstmusei- 
blocket gemensam styrelse vore enligt nationalmuseets mening en både billigare och rationel
lare lösning än separata styrelser för varje liten institution och ett centralt museiråd. Det i 
museibetänkandet planerade museirådets uppgifter rörande konstmuseerna torde således med 
fördel kunna uppdelas på K ulturrådet och det förordade konstmuseikollegiet. En liknande 
organisation hade föreslagits redan av Nationalmuseiutredningen i dess betänkande angående 
statens konstsamlingars organisation och lokala behov (SOU 1949:3 ss 168—171).

Även i en del andra hänseenden hade nationalmuseet på anförda skäl ansett sig icke kunna 
biträda de i museibetänkandet framställda förslagen. D etta gällde exempelvis sådana förslag 
som dem om entréavgifternas slopande, om självständig organisation för moderna museet, 
i den utformning MUS 65 gett detsamma, och om ett gemensamt system för registrering av 
museala samlingar.

Även gentemot de i betänkandet »Kulturminnesvård» framställda förslagen hade national
museet funnit fog föreligga för en del erinringar. Nationalm useet hade sålunda visserligen 
liksom MUS 65 funnit starka skäl tala för a tt den statliga kulturminnesvården avskildes 
från länsmuseerna men å andra sidan funnit det mindre lyckligt, a tt MUS 65 samtidigt 
framställt förslag, enligt vilka staten genom vissa bidrag även i fortsättningen skulle komma 
a tt binda upp museerna och låta dem förbli huvudsakligen kulturm innesvårdande institu
tioner på bekostnad av andra för museerna viktiga verksamhetsgrenar. I motsats till MUS 
65 hade nationalmuseet därför funnit arkeologiska och byggnadshistoriska undersökningar 
och inventeringar, vårdarbeten, utredningar angående kyrkor eller kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse etc. vara uppgifter, som, i den mån undersökningarna icke skedde centralt genom 
Riksantikvarieämbetet, borde åvila länsstyrelsernas kulturminnesenheter. Som en följd härav 
borde detta rustas upp tillräckligt för a tt kunna fullgöra alla de uppgifter, som sålunda 
borde ankomma på den statliga kulturminnesvården. Ifråga om kompetenskrav på läns- 
museipersonal hade nationalmuseet ansett sig böra särskilt understryka vikten av a tt i läns
museer med samlingar av konst och konsthantverk i personalen inginge tjänstinnehavare 
m ed hon stm usea l erfarenhet och kunskaper i konstvård.

Beträffande utformningen av MUS 65 :s förslag, i vad gällde länsstyrelsen som regional 
myndighet för kulturminnesvården, hade nationalmuseet funnit det betänkligt a tt överlämna 
beslutanderätten enligt kulturminnesvårdens speciallagstiftning i dess helhet till länsstyrel
serna. Många fall kunde anföras, där sådana ärenden vore av rikskaraktär och där den 
lokala länsstyrelsen kunde framstå som part i målet. D etta gällde både övergripande frågor 
rörande miljövård och detaljfrågor liksom även befattningen med hembudspliktiga fynd. 
Avvägandet mellan riks- och lokalintresse borde åvila den centrala myndigheten, R iksan
tikvarieämbetet. I annat fall uppkomme risker a tt det centrala museet för arkeologi, Statens 
historiska museum, kunde gå miste om föremål av för ett riksmuseum oersättlig karaktär.

D et syntes därför nationalmuseet böra närmare utredas, vilka frågor som kunde lämpa sig 
för lokala beslut och vilka som borde åvila den centrala myndigheten. Sedan så skett och
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Behållning från 
föregående år Inkomster Summa Diverse medel, donationer m. m. Utgifter Behållning till 

nästkommande år

11 817:10 859:85 12 676:95 Jacques Lamms stipendiefond ........... 236:80 12 440: 15 12 676: 95
1 067 908: 89 209 199:00 1 277 107: 89 Lovens fond ......................................... 210 649:95 1 066 457:94 1 277 107: 89

485: 69 50 051: 10 50 536:79 Alfhild Lundins f o n d ............................ 33: 05 50 503: 74 50 536:79
9 841: 48 30 439:60 40 281: 08 M artinpublikationer ............................ 29 359: 56 10921: 52 40 281:08

36 633: 91 7 364: 60 43 998:51 J. Olséns konsertmedel ........................ 9 697:30 34 301:21 43 998:51
105 554: 78 5 761: 90 111 316: 68 F. Ottergrens f o n d ................................. 926:95 110389: 73 111 316: 68
263 212: 61 23 050:30 286 262:91 A. o N. Personnes d o n a tio n ............... 18 081:05 268 181: 86 286 262: 91

11 607:77 3 013:00 14 620: 77 C. von Plåtens fond ............................ 3 946:50 10 674:27 14 620:77
1 823 152: 54 157 009: 36 1 980 161: 90 H. o N. D. Qvists minnesfond . . . . 158 889:90 1 821 272: 00 1 980 161: 90

118 972: 18 1961:20 120 933:38 J. H . Scharps donation ........................ 995: 60 119 937:78 120 933: 38
1 592: 83 7.885: 83 9 478: 66 O. Silfverskjölds fond ........................ 5 773: 43 3 705: 23 9 478:66

30 149: 98 10 684: 45 40 834: 43 Svenska Porträttarkivet .................... 24 155: 90 16 678: 53 40 834:43
24 210:31 39 593: 39 63 803: 70 A. o Maria Svenssons s tif te lse ........... 41 209: 12 22 594:58 63 803: 70
73 791:06 4 641:70 78 432: 76 C. A. Webers d o n a tio n ........................ 649: 35 77 783:41 78 432: 76

742 474: 34 45 502:50 787 976: 84 Hj. Wicanders fond ............................ 87 530: 50 700446: 34 787 976: 84
553 370:32 60 803:26 614 173: 58 österlindska fonden ............................ 39 190: 23 574 983: 35 614 173: 58
100410: 00 — 100 410:00 M. D. fonden ......................................... — 100410: 00 100 410: 00
170 531:09 174 704:70 345 235: 79 ö .  M. Wallenbergs stiftelse ............... 329 484:35 15 751:44 345 235: 79

11 515 606:26 5 031 010: 83 16 546 617: 09 6 545 559:09 10 001 058: 00 16 546 617:09



7. Statistiska uppgifter
Sammanställning över samlingarnas tillväxt
L NATIONALM USEUM
Avdelningen för äldre måleri och skulptur Vid 1972 

års slut
Tillväxt Summa

M ålningar ......................................................... 4 880 5 4 885
M iniatyrer och bokmåleri .......................... 1 194 1 1 195
Ikoner ........................................................... 304 1 305
Skulpturer ......................................................... 1 472 11 ( - 4 ) 1 479
Skulptura vgjutningar ................................... 609 4 613
Antik konst ..................................................... 2 343 — 2 343
Avdelningen för teckning och grafik
Teckningar ......................................................... 39 520 1 483 41 003
Arkitekturritningar ........................................ 24 374 — 24 374
Grafik .................................................................. , 119 837 250 120 087
Affischer ............................................................. 4 791 117 4 908
P låtar och stockar ............................................ 1 222 12 1 234
Avdelningen för konsthantverk
Keramiska föremål .......................................... 10852 56 10 908
Glas ........................................................................ 2 599 26 2 625
Emalj .................................................................... 788 — 788
Guld och silver ................................................... 2 195 11 2 206
U r ............................................................................ 420 3 423
Oädla metaller .................................................. 2 231 10 2 241
Möbler och träförem ål ..................................... 1 404 13 1 417
Elfenben ............................................................... 364 — 364
Sten ........................................................................ 389 — 389
Textilkonst ........................................................... 2 848 16 2 864
Industriell formgivning ..................................... 53 — 53
Bokkonst ............... ................................................ 1 070 — 1 070
Fotokonst ........................................................... 209 — 209
Diverse .................................................................... 831 33 864

II. M ODERNA MUSEET
Målningar ........................................................... 2 331 83 2 414
Skulpturer ........................................................... 628 30 658

III. ÖSTASIATISKA MUSEET
östasiatiska museets samling ........................ 2 139 84 2 223
NM  saml. av måleri och skulptur ............... 553 — 553
östasiatiska arkeol. samlingar ........................ ca 17 000 — 17 000

V. SLOTTSSAMLINGARNA M M
Gripsholmssamlingen .......................................... 3 408 64 3 472
Drottningholmssamlingen ................................. 1 069 — 1 069
ö v rig a  slottssamlingar ..................................... 170 — 170
Harpsundssamlingen .......................................... 2 339 — 2 339

10 820 

191 606

26 421 

3 072

19 776

7 050 
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Besökssiffror
M ånad N ational

museum
Moderna
museet

östasiatiska
museet

Gustaf I II  :s 
antikmuseum

Gripsholms
slott

Januari .............................  29 203 10 367 1 686 647
Februari ........... .............  24 672 25 085 1 785 — 1 048
Mars .................................28 101 19 874 2 024 — 2 340
April ...............................  20 717 19 743 1 484 — 3 764
Maj .................................  9 098 14 395 2 036 257 13 507
Juni .................................  7 656 8 011 1 233 2 029 19 730
Juli .................................  13 638 10150 1 417 4 588 23 084
A u g u s ti ............... .............  13 35? 9 917 1 631 1 345 17 451
September .............  14 026 7 619 2 019 293 7 278
Oktober .......................21 745 10 028 2 147 — 3 249
November ............. 21 176 17 178 1 517 — 1 915
December ......... .............  14 991 16 381 1 217 — 192

218 375 168 748 20 196 8 230 94 205

Sammanställning av besöken i Statens konstsamlingar
Nationalmuseum ................................................................................. 218 375
Moderna museet ................................................................................. 168 748
östasiatiska museet ............................................................................  20 196
Gustaf III :s antikmuseum....................................................................  8230
Gripsholms slo tt.....................................................................................  94 205
Gripsholms folkhögskola  ca 4 000
Drottningholms s lo tt   2 5 594
Vandringsutställningar ................................................................... ca 76038

Summa 624 486
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Utställningar
N  ationalmuseum:

3 nov. 1972—23 april 1973 
26 jan.—4 mars 
29 mars—13 maj 
17 april—19 aug.
17 april—3 juni 
29 maj—11 sept.
11 sept.—18 nov.
26 sept.—20 jan. 1974 

5 okt.—13 jan. 1974

Moderna museet:
10—25 febr.
17 mars—13 maj
12 maj—17 juni 
19 maj—2 sept.

8 sept.—14 okt.
15 sept.—21 okt.
27 okt.—9 dec.

3 nov.—9 dec.
26 dec.—24 febr. 1974

Östasiatiska museet:
25 jan.—18 mars
18 maj—30 sept.
18 maj—30 sept.
29 nov.—10 febr. 1974

Gustaf I II
Maya. Skulptur och keramik från Mexico 
Wien 1900—1920 
Persisk konst i Sverige 
Unga tecknare 1973
D et stora trädet. Teckningar av Carl Samuel Graffman 
Böhmiskt glas genom tiderna 
Jesu liv i konsten
C. P. Mazer. Teckningar och målningar

Sveriges största konstutställning
Synligt och osynligt. Vetenskapens nya bilder
Affären Pinelli (en målning av Enrico Baj)
Fotografier från Lima Dalarna 1885—1930
Louise Nevelson. Skulpturer 1955—1972
Unga amerikanare. Teckningar och grafik
New York Collection for Stockholm
Floden och skogen. Indianskt måleri från Amazonas
Salvador Dali

Li Li-Ta. Kinesisk kalligraf 
Porslin från K ’ang-hsi 
Japanska träsnitt — 300 år 
Kinesisk grafik
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PUBLIKATIONER OCH PERSONALIA

Nationalmusei publikationer 1973

Meddelande frän Nationalmuseum  
N r 97. Statens konstsamlingars tillväxt och 
förvaltning 1972. Underdånig berättelse av
given av överintendenten och chefen för N a
tionalmuseum.

Vägledningar i samlingarna
Gripsholms slott. Officiell vägledning för 
besökare med planer och illustrationer. [49 
rev uppl av Boo von Malmborg.]
Äldre utländska målningar och skulpturer. 
Supplement 1972 till 1958 års katalog. [Av 
Bo Wennberg o U lf Abel.]
Nationalmuseum sommaren 1973. [Även 
eng. text.]

Nationalmusei utställningskataloger
N r 369. Maya. Skulptur och keramik från 
Mexico ur Manuel Barbachano Ponces sam
ling. K at-red: Bo Wennberg.
N r 370. Svenskt miniatyrmåleri. Kat-red: 
Görel Cavalli-Björkman. (Vandringsutst. nr 
62.)
N r 371. Persisk konst i Sverige. K at-red: 
Bo Gyllensvärd, Helena Lutteman, Karin 
Ädahl.
N r 372. Unga tecknare. [36.] Kat-red: U lf
G. Johnsson.
N r 373. Böhmiskt glas genom tiderna. [T 
samarbete med Umeleckoprumyslové mu- 
zeum, Prag.] K at-red: Dag Widman o H e
lena Lutteman.
N r 374. 1 0 X 1 0 .  500 år europeisk keramik. 
Kat-red: Helena Lutteman. (Vandringsutst. 
nr 63.)
N r 375. Jesu liv i konsten. Kat-red: U lf G. 
Johnsson. Bilaga: Jesu liv i dalmålningar. 
Kat-red: Svante Svärdström. (Stencil.)
N r 376. C P Mazer. Kat-red: Börje Mag
nusson.

Onumr. Das schwedische Zimmer. Kunstge- 
werbemuseum Schloss Köpenick, Berlin. Kat- 
red. o in l.: Helena Lutteman.
Onumr. Svédsky byt. Umeleckoprumyslové 
muzeum, Prag. Kat-red. o inl.: Helena Lut
teman.

Moderna museets utställningskataloger
N r 108. Synligt och osynligt. Vetenskapens 
nya bilder. Fotografiska museet/Moderna 
museet. Kat-red: Eric och Annagreta Dyring. 
N r 109. Lima. Fotografiska museet/M oderna 
museet. Inledning: Rune Hassner.
N r 110. Louise Nevelson. K at-red: Karin 
Bergqvist-Lindegren.
N r 111. New York collection for Stock
holm. Kat-red: Björn Springfeldt. [Förord: 
Pontus Hultén.]
N r 112. Floden och skogen. Indianskt må
leri från Amazonas. Kat-red: Björn Spring
feldt.
N r 113. Salvador Dali. [Förord: U lf Linde.] 
Kat-red: U lf Linde, Björn Springfeldt. [In 
ledning: U r Salvador Dalis hemliga liv.] 
Onumr. Affären Pinelli. En målning av En- 
rico Baj. [Stencil.]
Onumr. Sveriges största konstutställning. 
KRO (Konstnärernas Riksorganisation) stäl
ler ut vinsterna i KRO:s rikslotteri. [Sten
cil.]
Onumr. Yngre amerikansk kunst. Tegninger 
og grafik. Gentofte 1973. [Vandringsutst.]

Östasiatiska museets utställningskataloger
N r 18. Li Li-Ta, kinesisk kalligraf. [Kat- 
red: Per-Olow Leijon.] [Tr. 1972.]

Övriga publikationer
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 
20 (1973): D et gamla museet och utställ
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ningarna. En konstbok från N ationalm u
seum. Red av U lf Abel.
Kontakt med Nationalmuseum. Utg. av För
eningen Nationalmusei Vänner. [14.] Red 
av Yvonne Frendel.

Carl Gustaf Pilo som tecknare. [Av] Gun
nar Jungmarker. NM  skriftserie nr 17.
Jesu liv i konsten. [Av] Patrik  Reuterswärd. 
Utg. av Nationalmuseum o Sveriges Radio. 
[I samband med NM  utst nr 375.]

Tjänstemännens tryckta skrifter m.m.
Intendent U lf Abel
Red Det gamla museet och utställningarna. 

En konstbok från Nationalmuseum. Sthm
1973.

Red Äldre utländska målningar och skulp
turer. Supplement 1972 till 1958 års ka ta
log (tills m Bo Wennberg).

Ryska mecenater och konstsamlare. — Rysk 
kulturrevy 5 (1973): 3, s 2—9.

Människor och miljö. — U rval o kommen
tarer t Sparbankernas kalender 1974. 
Sthm 1973.

Föreläsn vid Uppsala universitets konstve
tenskapliga inst o vid Kursverksamheten 
vid Stockholms universitet.

Föredr o visn.
Medv i Sveriges radio o TV.
Resor t Finland o Tyska förbundsrepubli- 

ken.
Museiassistent Per Erik Anderberg
Led av NM  företagsnämnd.
Intendent Karin Bergqvist Lindegren
Red MM onumr utst-kat A ffären Pinelli (en 

målning av Enrico Baj) samt u tfört övers 
fr italienska, franska, tyska.

Red MM utst-kat nr 110: Louise Nevelson 
samt kommissarie f utst.

Föredr o visn.
Tjänsteresa t Berlin.
Inteyjdent Britta Birnbaum
Publikundersökning på Nationalmuseum. 

(Stenc.)
Bildband till utställningen Jesu liv i konsten 

(Nationalmuseum o. vandringsutställning.)
Kristallen den fina. Program om M aria-bil- 

den i konsten.
Föredrag o. visn.

Studieresor t  Paris, Provence, Basel, Grau- 
biinden o Geneve.

Förste Intendent Per Bjurström
Avdelningen för teckning och grafik. — 

Meddelanden från Nationalmuseum 97 
(1973), s 18—21.

Från W ienutställningen till »Gustaf III» . 
Det gamla museet och utställningarna. En 
konstbok från Nationalmuseum, 1973, s 
51—75.

Registrering med filmhålkort. — Svenska 
museer 1973:2, s 33—37 samt (replik) s 38.

Internationella utlåningsprinciper. — Svens
ka museer 1973:4, s 101—103.

Anders Zorn. — K at t  Schwedische Tage, 
utst Ingelheim am Rhein, s 69—70.

Fyrverkeri på Hans M aj:ts Konung Gustaf 
VI Adolf födelsedag den 11 november 
1972 kl. 6.15 om aftonen. (Program.)

Fyrverkeriet på Strömmen. — K ontakt med 
Nationalmuseum [14] (1973), s 28—37.

Inl. t Svenska teckningar, kat t utst anordnad 
av Sveriges allmänna konstförening i sam
arbete med Nationalmuseum på Konstaka
demien, s 3—4.

Styrelsemedl i Konsthistoriska sällskapet. — 
Styrelsesuppl i Sveriges allmänna konst
förening. — Sekr i Föreningen för grafisk 
konst. — Led av International council of 
curators of collections of prints and draw- 
ings samt av the Editorial advisory board 
for Master drawings. — Led av NM  före
tagsnämnd. — Ass medlem av ICOM .

Längre uppehåll f forskning i Paris.
Resor t Köpenhamn, Ingelheim o Venedig.
Intendent Görel Cavalli-Björkman
Red kat t NM  vandringsutst 62: Svenskt mi

niatyrm åleri, samt kommissarie f utst.
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Glasets mästare (Edvard H ald). — Form 
69 (1973): 8/9, s 338—339.

Svenskt glas idag. (Från småländska glashyt
tor.) — Kronobergsboken 1973, s 261 — 
279.

Medl av juryn f N utida svenskt silver. — 
Suppl i elektorsförsamlingen f Svensk 
bokkonst. — Suppl i styrelsen f föreningen 
N utida svenskt silver.

Kurser o visn.
Studieresor t Köpenhamn, Berlin, Weimar, 

Dresden, Frankfurt am Main, Amsterdam
' o Paris.

Intendent Börje Magnusson
Förf NM  utst-kat 376: C P Mazer, samt 

kommissarie f utst.

Förre förste intendent Boo von Malmborg
Slottssamlingarna. — Meddelanden från N a

tionalmuseum 97 (1973), s 35.
Gripsholms slott. Officiell vägledning. [49 

rev uppl]. Sthm 1973.
Joh. Fredrik Höckert. — Svenskt Biografiskt 

lexikon 1973, h 95, s 657—659.
Eugéne Jansson. — Svenskt Biografiskt lexi

kon 1973, h 96, s 125—127.
August Jernberg. — Svenskt Biografiskt lexi

kon 1973, h 97, s 172—174.

Förste intendent Eva Nordenson
Avdelningen för konstbildning. — Medde

landen från Nationalmuseum 97 (1973), s 
35—37.

Kommissarie f utst Jesu liv i konsten (tills 
m U lf G. Johnsson).

Om konstbildning. E tt samtal mellan Ingela 
Lind, Carlo D erkert och Eva Nordenson. 
— Det gamla museet och utställningarna. 
En konstbok från Nationalmuseum. 1973, 
s 90— 111.

Studiematerial t utst Jesu liv i konsten (tills 
m Patrik  Reuterswärd o Gunnar Dahmén).

Foldrar o faktablad t årets utställningar.
Föreläsn i konstvetenskap vid Uppsala uni

versitet. — Handledare i museiteknik f 
Yrk-kurser o andra utbildningskurser.

Inled vid Nordiska museets symposium: 
Museispråket — hur går det fram?

Led av NM  företagsnämnd.
Styrelseled i Svenska slöjdföreningen, Sam- 

arbetsnämnden f konstföreningarna i

Stockholm (SAN), Stockholms Forum, 
Samfundet Sverige-Finland, Stiftelsen 
Nyckelviksskolan, Kommittén f kulturellt 
samarbete i Europa.

Associate member of ICOM.
Deltagit i sjätte museipedagogiska konfe

rensen i Stockholm.
Föredr o visn.
Medv i Sveriges Radio.

Förste bibliotekarie Gunhild Österman
Svensk konsthistorisk bibliografi 1971. — 

Konsthistorisk tidskrift 42 (1973), s 147— 
164. (Tills m Karin Melin-Fravolini.)

Vice ordf i De vetenskapliga bibliotekens 
tjänstemannaförening (VBT) o Stockholms 
stads konstnämnd f socialroteln. Suppl i 
Stockholms stads museinämnd.

Konservator Gunnar F. Schiller
O rdf i svenska sektionen av Nordiska kon

servatorförbundet. — Fellow of the In ter
national institute for conservation of 
historic and artistic works (IIC ) samt led 
av dess styrelse i London. — Led av 
Nämnden f konservatorsutbildningen i 
Sverige o av dess arbetsutskott.

NKF:s representant i ledningsgruppen för 
försöksverksamhet med samnordisk kon- 
servatorsutbildning under sekretariatet för 
Nordiskt kulturellt samarbete. Deltagit i 
dess sammanträden i Köpenhamn o 
Stockholm. Deltagit i N K F:s förbunds
råds sammanträde i Ärhus.

Led av organisationskommittén för IIC - 
N K F joint international congress 1975 
med sammanträden i London o Stock
holm.

Föredr o visn.

Assistent Å ke Sidwall
Kommissarie f Fotografiska museets utst: 

Fotografier från Lima D alarna (tills m 
S. D. Bellander, Kerstin  B ernhard o Sven  
Johansson).

Delt i Fotomusei- och fotohistorikersympo- 
sium i Borgå, Finland.

Intendent Lars Sjöberg
Medv v ordnandet av utst H antverket på 

Stockholms Stadsmuseum m anl av Stock
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holms Tapetscrareförenings 75 års jubi
leum.

Medv s arkitekturhistorisk o teknisk rådgi
vare v renovering av rumsinredningar i 
Rosenhaneska palatset på Riddarholmen f 
Byggnadsstyrelsen.

Original, förvanskning eller kopia, problem 
vid renovering av gamla sittmöbler. —- 
K at t Antikutställningen i Östermans m ar
morhallar.

Led av styrelsen f Föreningen för svensk 
hemslöjd.

Kurser, föredr o visn.

Kontorist Gunilla Skawonius
O rdf i sektionen f arkiv o museer inom 

Akademitjänstemännens förening (ATF) 
t o m  15 mars 1973.

Intendent Björn Springfeldt
Kommissarie f MM utställn. Yngre ameri

kansk kunst, tegninger og grafik. (Vand
ringsutst.)

Red MM utst-kat nr 111: New York Col
lection for Stockholm, samt kommissarie 
f utst.

Red MM utst-kat nr 112: Floden och sko
gen, samt kommissarie f utst.

Red MM utst-kat nr 113: Salvador Dali, 
samt kommissarie f utst.

Red utst-kat f NUNSKU-utställningen 
Svenska bilder i Flelsingfors, Amos An
dersons konstmuseum, samt kommissarie f 
utst (tills m Ragnar von Holten).

Föredr o visn.
Tjänsteresa t Berlin.

Förste Intendent Gunnel Sylvan Larsson
Förord t  NM  utst-kat 374: 10X 10, 500 år 

europeisk keramik.
Föredr f Blivande museimäns förening 

(BMF).
Associate member of ICOM.

Förste Intendent Bo Wennberg
Avdelningen för äldre måleri och skulptur. 

— Meddelande från Nationalmuseum 97 
(1973), s 15— 18.

Red Äldre utländska målningar och skulp
turer. Supplement 1972 till 1958 års kata
log (tills m U lf Abel).

Utställningar i Nationalmuseum — en till
bakablick och en översikt. — Det gamla 
museet och utställningarna. En konstbok 
från Nationalmuseum. 1973, s 20—50.

Red NM  utst-kat 369: Maya, samt kommis
sarie f utst.

Frans H als’ dam porträtt. — K ontakt med 
Nationalmuseum [14] (1973), s 15—27.

Tidningsartiklar (Frans Hals).
Styrelseled i Stiftelsen Carl och Olga Mil- 

les* Lidingöhem. — Medl av the ICOM  
committee of conservation o av Nämnden 
f konservatorsutbildningen i Sverige. — 
Jurym edl i Stiftelsen M artin Nilssons fond 
f inköp av konstverk t  Södermanlands 
länsmuseum.

Tjänsteresor t  London, Paris o Oslo.
Förste intendent Dag W idman
Avdelningen för konsthantverk. — Medde

landen från Nationalmuseum 97 (1973), s 
21—24.

Förord i kat t NM  utställn: Das schwedische 
Zimmer, samt tjeckisk uppl, Svédsky byt.

Medl av arbetsgrupperna f utst Persisk konst 
i Sverige (tills m Bo Gyllensvärd, Helena 
Lutteman o K arin Ådahl), Böhmiskt glas 
genom tiderna (tills m Helena Lutteman) 
samt Das schwedische Zimmer (tills m H e
lena Lutteman).

O rdf i Svenska slöjdföreningen. — Vice ordf 
i föreningen f N utida svenskt silver. — 
Led av direktionen f Hallwylska museet, 
av styrelserna f föreningen Handarbetets 
vänner o f M ärta Måås-Fjetterström AB, 
av elektorsförsamlingen f Svensk bok
konst, Svenska slöjdföreningens opinions- 
nämnd, av Svenska institutets referens
grupp för form, arkitektur och fysisk 
planering o the ICOM  committee for 
museums of applied art.

Medl av juryn f Träslottet, W illy M aria 
Lundbergs kvalitetshus, Arbrå.

Föredr o visn.
Studieresor t Öst-Berlin, Dresden, Prag, P a 

ris o Oslo.

Intendent Margareta W inqvist
Den engelske Robinson Crusoes sällsamma 

öden och äventyr genom svenska språket. 
Stockholm 1973. (Skrifter utgivna av 
Svenska barnboksinstitutet. 2.)
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Förste intendent Jan Wirgin
Kommissarie f ÖM utst Porslin från K’ang- 

hsi.
K’ang-hsi porcelain exhibition in Stock

holm. — Oriental art 19 (1973): 3, s 333— 
335.

Temmoku, A study of the ware of Chien, 
by James Marshall Plumer. Review. — 
Journal of Oriental studies 11 (1973): 2, 
s 257—258.

Docent i östasiatisk konstvetenskap vid 
Stockholms universitet. — Censor vid Kö
penhamns universitet. — Sekr i Svensk

japanska sällskapet. — Styrelseled i För
eningen östasiatiska museets vänner.

Föreläsn i östasiatisk konstvetenskap vid 
Stockholms universitet. — Föreläsn On 
art collecting and connoisseurship in the 
Sung dynasty vid Sung symposiet. — Före
läsn om Japansk keramik på Japanska am
bassaden i Stockholm samt vid Kulturen 
i Lund.

Föredr o visn.
Deltagit i symposium över Sung perioden i 

Kina anordnat av Stockholms universitet.
Studieresor t  Geneve, London o Köpen

hamn.
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NÄM NDER O C H  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 direktör Rolf Deinoff, 
museidirektören är sekreterare.

Moderna museets inköpsnämnd
Inköpsnämnden för anslaget till inlösen av 
svenska konstnärers arbeten består av konst
nären Lennart Gram (suppleant konstnären 
Birgit Ståhl-Nyberg) och skulptören Pye 
Engström (suppleant professor Asmund Ar- 
lc) samt museidirektören.

Företagsnämnden vid  Nationalmuseum
Museets representanter i företagsnämnden är 
överintendenten Dahlbäck (suppleant förste 
intendent Widman), förste intendent Bjur- 
ström (suppleant förste intendent Johnsson) 
och byrådirektör Ljungberg (suppleant kam
rer Wassdahl). Personalrepresentanter är 
förste intendent Nordenson (suppleant in
tendent Abel), assistent H alidén (suppleant 
kansliskrivare Lerne) och museitekniker The- 
lander (suppleant museiassistent Anderberg).

Nämnden har sam m anträtt den 8 mars, 6 
juni, 27 september och 5 december.

Föreningen Nationalmusei Vänner
På inbjudan av Konung Gustaf VI Adolf 
höll föreningen för 62:a året i följd sitt 
ordinarie årsmöte på Stockholms slott den 
11 maj. En lä tt förkylning hindrade dock 
Konungen att närvara, i stället deltog 
H .K .H . Kronprinsen, som under året in trätt

som medlem i föreningen. Föreningens sty
relse består efter årsmötet av bankdirektö
ren, friherre Carl de Geer, ordförande,
H .K .H . Prinsessan Christina, grosshandlaren 
Wilhelm Josephson, fru Elisabeth Malm
ström och direktör Johan Throne-Holst, sek
reterare och skattmästare samt ordförandens 
ställföreträdare. Suppleanter blev greve 
Gustaf C:son Bonde, direktör H enry Wal- 
lenberg, fru Anne-Charlotte von Eckerman 
och hovtandläkaren Max Wibom. Förening
ens avgående ordförande överläkaren Carl 
Sandström utsågs till hedersledamot.

Den 15 september avled föreningens grun
dare och hedersordförande Konung Gustaf 
VI Adolf. I sitt testamente förordnade han 
ett legat på 1 million kronor till föreningen. 
På konungens födelsedag den 11 november 
anordnade föreningen tillsammans med N a
tionalmuseum en minneshögtid i Rikssalen 
på Stockholms slott. En byst av konungen, 
u tförd av skulptören Peter Linde, överläm
nades därvid av föreningen som gåva till 
museet.

Föreningens årspublikation för 1973 — 
Årsbok för statens konstsamlingar X X  — 
har behandlat ”Det gamla museet och u t
ställningarna” med intendenten U lf Abel 
som redaktör. Publikationen ”K ontakt med 
Nationalmuseum” har redigerats av bibliote
karie Yvonne Frendel.

Under maj månad anordnade föreningen 
en utrikesresa till Italien, som på grund av 
det stora deltagarintresset fick dubbleras, 
med professor Patrik  Reuterswärd som le
dare.

Föreningens medlemsantal uppgick den 31 
december 1973 till 1 371.

Föreningen Moderna Museets Vänner
Föreningens styrelse har bestått av Gerard 
Bonnier, ordförande, K. G. Bejemark, Jan  
Ekman, Greta Helms, Daniel H jorth, K. G.
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H ultén, Olle Kåks, U lf Linde, Christian 
Rooth, Gunilla Åkerman, Karin Eklöf och 
C atharina Åhlund.

Föreningens årsmöte hölls den 22 maj på 
Lidingsberg, Lidingö. I januari ordnades en 
resa till Oslo för juniorerna, i maj en konst
resa till Wien och Prag samt i oktober en 
resa till Östergötland.

Föreningens medlemsantal uppgick 1973 
till 1 337, varav 411 juniorer.

Gripsholmsföreningen av år 1937 
Föreningens styrelse har bestått av landshöv
ding Mats Lemne, ordförande, ståthållaren 
Sixten W ohlfahrt, vice ordförande, rektor 
Gösta Karlsson, sekreterare, bankdirektör 
Carl-Axel N orrdell, skattmästare, överinten
dent Bengt Dahlbäck, överintendent Stig 
Fogelmarck, förste intendent U lf G. Johns
son, slottsarkitekt Axel Kandell, direktör 
Äke Karlström, riksantikvarien Roland Påls- 
son, expeditionschefen Jan  Stiernstedt och 
general Raoul Ärmann.

Föreningen höll den 19 maj sitt årsmöte 
på Gripsholms folkhögskola. Landshövding 
Lemne överlämnade därvid porträtt, som 
enl. Kungl. M aj:ts beslut den 11 maj 1973

skulle införlivas i statens porträttsam ling 
som en hedersbevisning till de avbildade. 
Gåvorna finnas närmare redovisade i ny- 
förvärvsförteckningen.

Föreningen Östasiatiska museets Vänner 
Föreningens styrelse har bestått av ambassa
dör Tage Grönwall, ordförande, ingenjör 
Werner Schmidt, sekreterare, bankdirektör 
Hans Beck-Friis, skattmästare, museidirektör 
Bo Gyllensvärd, intendent Gustaf Hille- 
ström, doktor N at. Wessén, intendent Jan 
Wirgin, fru Brita Kjellberg och docent Claes 
Ramel.

Föreningens årsmöte hölls den 10 maj 
1973, varvid museidirektören med anledning 
av 10-årsjubiléet på Skeppsholmen gav en 
återblick av museets utveckling under denna 
tid. Gåvor och donationer presenterades och 
resp. givare avtackades. I samband med års
mötet invigdes två jubileumsutställningar 
”Porslin från K ’ang-hsi” samt ”Japanska 
träsnitt 300 år” .

Gåvor till museet redovisas i nyförvärvs- 
förteckningen.

Föreningens medlemsantal uppgick den 31 
dec. 1973 till 494 medlemmar.
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DONATORER TILL KONSTSAM LINGARNA 1973

H.M. Konung Gustaf VI Adolf
Arrhenius, Eva, fröken 
Attalai, Gabor, konstnär
Bianchini, Biancha, fru 
Bjuke, M argareta, fru 
Blomqvist, Ruben, typograf 
Borglind, Ella, fru 
Boström, Ragnhild, fil. lic.
K. Byggnadsstyrelsen
Christiansson, Carl, arkitekt SIR
De la Gardie, Pontus, greve 
Den Danske Radeerforening 
Derkert, Siri, konstnär
Ehrensvärd, Carl August, greve 
Ekberg, Börje, herr 
Ericsson, Georg, dir. och fru
Forseth, Einar, professor 
Fratelli Fabbri Editori 
Föreningen för Grafisk konst
Gjötterberg, Eddy, herr 
Granström, M argareta, fru 
Gripsholmsföreningen 
Gullberg, Elsa, fru
Vänner till H ilding Hallnäs 
von Heijne, Ebba, fru 
Johannes Hellners familj 
Hummel, David, dr
Jerken, Greta, fru 
Judd, Don, konstnär
Kjellberg, Carl Cison, gen.-konsul och fru 
Klinckowström, H arald, konstnär

Lagerwall, Karin, fröken 
Lannefors, Elsa, fru 
Lindgren, Birger, fil. dr 
Linköpings Grafiska Sällskap 
Livstedt, Åke, fil. kand.
Lundberg, Gunnar W, fil. dr 
Lundgren, Tyra, konstnär 
Lutteman, Sven, borgmästare 
Löwenhielm, Crispin, kammarherre
Möbelmontage AB
Föreningen Nationalmusei Vänner 
Donatorer till New York Collection 
AB Nordiska Kompaniet 
N ordm ark, M ärta, fru 
Nosé, Yotaro, Mr 
Nym an, Olle, professor
Rathsman, Siri, konstnär 
Rosin, Anna, fröken 
Rörstrands porslinsfabrik AB
Sandström, Carl, överläkare
Stavenow, Brita, fru
Stockholms stads hantverksförening
D onator till Unga tecknarstipendiet
Weaver, Paul, dr och Mrs 
Galerie Wendelin Niedlich 
Westerlund, Yvonne, fru 
W etter, Maja, fru 
D rottning Victorias Vilohem 
Widman, Dag, förste intendent
Zethraeus, A. H ., bankir
Jocke Åkerbloms dödsbo
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C. F. von Breda: 
Greve Jakob Gustaf 
De la Gardie 1799

släktens historia direkt förenade konstverken och konsthantverksföremålen, 
levde dock vidare och förverkligades av brorsonen Axel De la Gardie och 
hans maka Malvina som genom sina testamentariska förordnanden skapade 
förutsättningen för detta föremålsfideikommiss. Redan år 1848 hade Axel 
De la Gardie genom arv och inlösen mot löfte att sammanhålla dem blivit 
ägare av samlingen familjeporträtt, konsthantverksföremål och handteck
ningar samt det nu till Lunds universitetsbibliotek överlämnade De la Gar- 
dieska biblioteket. Efter Axel och Malvina De la Gardies död överfördes den 
del av fideikommissegendomen som förvarades på Hamiltonhouse till Maltes- 
holms slott. Där fanns den till år 1934, då gården genom arv tillföll familjen 
Palmstierna. Detta år överlämnades fideikommissegendomen till släktens då
varande huvudman greve Pontus De la Gardie på Borrestad, där den fanns 
samlad till hans död år 1969. Samlingens olika kategorier har därefter inven- 
tarieförts på Nationalmuseums respektive avdelningar för slottssamlingar, 
teckning och grafik och konsthantverk.

Den De la Gardieska donationen utgör en av de mest betydande porträtt
samlingar, som överlämnats till statens konstsamlingar under senare tid. 
Förutom porträtt i olja, pastell och gouache innehåller den en medaljong av 
J. T. Sergel, några medaljer, ett par anträd och en bataljmålning med in-
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fogade porträtt. Konstnärligt är samlingen av växlande kvalitet, alltifrån det 
yppersta till kopior och mer naiva konstnärsalster, som ofta är fallet med 
familjesamlingar av detta slag. Samlingen som helhet utgör konst- och kul
turhistoriskt ett viktigt dokument över äldre tiders krav på såväl kvalitet 
som pietet och speglar direkt de konstnärliga strävanden som utmärkte t. ex. 
rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie i hans samlargärning.

Den nuvarande samlingen torde, som ovan nämnts, vara ett verk av excel
lensen Jakob Gustaf De la Gardie under 1700-talets slut och 1800-talets bör
jan. Genom köp av enskilda och på auktioner lyckades han återföra eller 
förvärva verk, som hade anknytning till släktens storhetstid vid 1500-talets 
slut och under 1600-talet. Enligt hans egen katalog över samlingen, när den 
fanns på Löberöd, står t. ex. antecknat att det äldsta konstverket, ett stam
träd med Gustav Vasas anor, hade inköpts från den Ekebladska familjen, där 
den förvarats i flera generationer. Anträdet, som är målat i gouacheteknik, 
har troligen som för sättsblad ingått i en lagbok, kan daterats till tiden strax 
före 1564.

Ett huvudverk inom det svenska 1600-talsmåleriet utgör det stora dubbel
porträttet av greve Magnus Gabriel De la Gardie och hans maka Marie
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G. B. Tiepolo: Herdarnas till
bedjan. Lav. pennteckning

Eufrosyne av Pfalz-Zweibriicken. Detta har enligt K.-E. Stenebergs forsk
ningar visat sig vara målat av holländaren Hendrick Munnichhoven år 1653. 
I samlingen ingår även ett porträtt av rikskanslerns yngre broder Pontus 
Fredrik iförd en dräkt, som han burit vid en av drottning Kristinas karu
seller. Detta har tillskrivits den franske målaren Cornelis Picolet. Ett par 
inträngande porträtt av mer lokal karaktär visar rikskanslern och hans maka 
på äldre dagar och har tillskrivits den i Östergötland verksamme konstnären 
Richard Sylvius.

Som prov på samlingens 1700-talsporträtt bör i främsta rummet nämnas 
Gustaf Lundbergs pastell av generallöjtnanten Pontus Fredrik De la Gardie, 
då det tillhör konstnärens bästa porträtt och sannolikt utförts under Pontus 
Fredriks parisvistelse vid 1700-talets mitt. Av de yngre porträtten kan främst 
nämnas de 1799 av Carl Fredrik von Breda signerade målningarna av sam
lingens grundare Jakob Gustaf De la Gardie och hans andra hustru Kristina 
Amalia Sparre af Söfdeborg.

Sin nuvarande karaktär fick teckningssamlingen i början av 1800-talet då 
hos Jacob Gustaf De la Gardie (1768— 1842) förenades dels 232 teckningar,
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Vittore Carpaccio: Fi
gurstudie. Lav. penn
teckning
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som stammade från dennes svärfar, greve Gustaf Adolf Sparre (1746—U94)’ 
dels fem—sex hundra blad som utgjorde en gåva av hertig Albert av Sachsen- 
Teschen (1738—1822). Gustaf Adolf Sparre hopbringade sannolikt sin sam
ling företrädesvis under en resa till Nederländerna och Frankrike 1768—1770 
samt under en vistelse i Paris 1780. Det finns naturligtvis möjligheter att 
delar av materialet också kommer ur ett äldre svenskt bestånd.

Under sin tid som svensk ambassadör i Wien 1799— 1801 blev De la Gardie 
nära vän med hertig Albert, vilken var grundaren av den ryktbara Albertina- 
samlingen 1 W ien, och fick  med sig teckningssam lingen som en generös av
skedspresent. 397 av de blad som genom hertig Albert kom till Borrestad utgör 
i sin tur resterna av den mycket omfattande samling som efterlämnades av 
Prince Charles de Ligne (1759— 1792) och som sammanfördes i en katalog 
av Adam Bartsch, tryckt 1794. Samlingen skulle säljas som en enda post på 
auktion i Wien den 4 november 1794 men auktionen blev aldrig av. På ett 
sätt som fortfarande ej är känt övertogs hela materialet av hertig Albert som 
alltså två år senare var beredd att låta en stor del av teckningarna vandra 
vidare till greve Jacob Gustaf De la Gardie. Det intressanta är att vi, med 
hjälp av De la Gardies exemplar av auktionskatalogen, i detalj kan fastställa
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Dryckeskanna av silver. Troligen baltiskt arbete, 
1600-talets senare hälft

vilka nummer som kommit till Stockholm. Man har nästan lika stora möjlig
heter att rekonstruera den del som nu finns i Wien och det är naturligtvis en 
frestande tanke att en gång i en utställning försöka sammanföra blad ur de 
båda samlingarna. Mycket tyder på att flertalet av de teckningar som inte 
kunnat hänföras vare sig till Sparre eller de Ligne likaledes härrör från hertig 
Alberts samling. Omfattningen av den testamentariska gåvan gör emellertid 
att hithörande problem ännu ej kunnat lösas.

Det säger sig självt att hertig Albert inte skänkte bort det bästa av sin sam
ling och mycket lär aldrig gå att med säkerhet identifiera. Det är framför allt 
det sena 1500-talet och 1600-talet i Italien och Nederländerna som dominerar 
materialet och identifikationsarbetet kräver stora insatser av en rad specia
lister. Redan de fynd som tidigare besökare gjort och som den nu avslutade 
preliminära katalogiseringen resulterat i ger emellertid vid handen att teck- 
ningsavdelningen fått sitt mest betydande tillskott i detta århundrade. Sam
lingen innehåller sålunda blad av Carpaccio, Savoldo och Giovanni Battista 
Tiepolo, av Rubens, Jordaens och Rembrandt för att endast nämna de mest 
namnkunniga.

Den De la Gardieska donationen har tillfört avdelningen för konsthant
verk ett sextiotal nya föremål, förtecknade bland avdelningens nyförvärv.
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Bland betydande verk i denna kollektion bör en konfektservis av sköld- 
padd, utförd i Tyskland eller Frankrike vid 1600-talets mitt nämnas. Bland 
ringar, ur, dosor och textilier finns vidare bl. a. en medalj av guld med ett 
profilporträtt i låg relief av Gustaf III omgivet av en ram av lagerblad i blå- 
grön emalj. Detta svenska arbete från 1770-talet gavs av kungen till greve 
Pontus De la Gardie i hans egenskap av fadder till kronprinsen. Där finns 
också ett ur, ett s. k. Nurnbergerägg, med boett av slipad bergkristall, ett 
franskt arbete från omkring 1650, en troligen baltisk dryckeskanna från 
1 600-talets slut av silver med driven dekor samt en liknande kanna utförd av 
mauserbjörk. Bland möblerna finns ett skåp av ebenholz med målade sten
bilder, förmodligen utfört i Tyskland under 1600-talets förra hälft. Slutligen 
bör också nämnas en liten men god samling vapen, där en hjullåsbössa med 
elfenbensinläggningar från början av 1600-talet samt Magnus Gabriel De la 
Gardies ceremonisvärd från 1671 speciellt bör framhävas.

Per Bjurström 
Lars Sjöberg 

Dag Widman
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Några konstböcker från Nationalmuseum

Nationalmusei skriftserie:
1. Svenskt sjuttonhundratal. En stilhistorisk undersökning av Carl H ern- 

marck. 1954. Pris kr.28:—.
2. P. A. Hall. Sa correspondance de famille. Ed. par Karl Asplund. 1955. 

Pris kr. 20:—.
3. Kung Praktiks och drottning Teoris jaktbok. Le livre des deduis du 

Roi Modus et de la Reine Ratio. Konsthistoriskt kommenterad av 
Carl Nordenfalk. 1955. (slut)

4. Richard Bergh och Nationalmuseum. N ågra dokument. Av Gunhild 
Österman. 1958. Pris kr. 22:—.

5. Erwin Panofsky: A mythological painting by Poussin in the N atio 
nalmuseum, Stockholm. 1960. Pris kr. 25:—.

6. Bibliographia Osvaldi Siren. Sammanst. av Gunhild Österman. 1960. 
Pris kr. 20:—.7. Per Bjurström: Giacomo Torelli and baroque stage design. 2 rev. ed. 
1962. (slut)8. Ulla Ehrensvärd: Svenska arkitekturritningar i Eremitaget och andra 
samlingar. 1962. Pris kr. 10:—.

9. Björn H . Hallström : Russian architectural drawings in the N ational
museum. 1963. Pris kr. 20:—.10. L’A rt en France et en Suéde 1693—1718. Extraits d ’une correspon
dance entre 1’architecte Nicodéme Tessin le jeune et Daniel Cronström 
publ. par R. A. Weigert et C. Hernm arck. 1964. Pris kr. 69:—.

11. Patrik  Reuterswärd: The two churches of the H otel des Invalides. A 
history of their design. Avec un resumé en fran^ais. 1965. Pris kr. 
37.— .12. Queen Christina of Sweden. Documents and studies. Ed. by Magnus 
von Platen. 1966. (Analecta reginensia. 1.) Pris kr. 90:—.

13. J. Q. van Regteren Altena: Les dessins italiens de la reine Christine 
de Suéde. 1966. (Analecta reginensia. 2.) Pris kr. 40:—.

14. Per Bjurström: Feast and theatre in Queen Christina’s Rome. 1966. 
(Analecta reginensia. 3.) Pris kr. 95:—.15. Opuscula in honorem C. Hernm arck 27.12.1966. [Tr.] Kobenhavn 
[1966]. Pris kr. 50:—.16. Holger Frykenstedt: Poetens historia. Carl August Ehrensvärd och 
Johan Gabriel Oxenstierna — konstellation i vänskapens och poesiens 
tecken. English summary. 1969. Pris kr. 125:—.17. Gunnar Jungm arker: Carl Gustaf Pilo som tecknare. 1973. Pris kr. 
70:—.



Årsbok för Svenska statens konstsamlingar:
1. Antoine W atteau och andra franska sjuttonhundratalsmästare i N a

tionalmuseum. Red. Carl Nordenfalk. 1953. (slut)
2. M ästerverk i Nationalmuseum. Konsthantverk. Red. Carl Hernmarck. 1954. (slut)
3. Svenska mästartecknare. Sergel, M artin, Ehrensvärd. Red. Gunnar 

Jungmarker. 1955. (slut)
4. Gripsholm. E tt slott och dess konstskatter. Red. Boo von Malmborg. 

1956. N edsatt pris inb. kr. 12:50.
5. Moderna Museet. Red. Bo Wennberg. 1957. (slut)
6. Antik konst. Red. Oscar Antonsson. 1958. (slut)
7. Kinesisk konst. Red. Bo Gyllensvärd. 1959. (slut)
8. Spanska mästare. Red. Pontus Grate. 1960. N edsatt pris hft. kr. 8:—.
9. 50 år — 50 mästerverk. Red. Bo Wennberg. 1961. Nedsatt pris inb. kr. 19:—.

10. Venetianskt. Red. Bo Lindwall. 1962. N edsatt pris inb. kr. 11:—.
11. Guldåldern i dansk konst. Red. Bo Lindwall. 1963. (slut)
12. Skulptörer. Red. Bo Lindwall. 1964. (slut)
13. Drottningholm. Red. Boo von Malmborg. 1966. (slut)
14. Svenskt konsthantverk från sekelskifte till sextiotal. Red. Dag Wid- man. 1967. Pris inb. kr. 36:—.
15. Höjdpunkter i norsk konst. Red. Bengt Dahlbäck. 1968. Pris inb. kr. 36:—.
16. Carl Larsson och Nationalmuseum. Red. Bo Lindwall. 1969. (slut)
17. Carl Gustaf Tessin och konsten. Red. Per Bjurström. 1970. N edsatt pris inb. kr. 21:25.
18. Finskt sekelskifte. Red. Eva Nordenson. 1971. Pris inb. kr. 38:25.
19. Gustaf III. Red. U lf G. Johnsson. 1972. Pris inb. kr. 39:10.
20. Det gamla museet och utställningarna. Red. U lf Abel. 1973. Pris inb. kr. 42:—.
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