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TILL KONUNGEN.

År 1912 kom mer städse att stå som ett m ärkesår i National
musei historia. Genom Eders Kgl. Maj:ts nådiga proposition till 
Riksdagen angående lönereglering för Nationalmuseum m. m. h a r
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det ordinarie anslaget, som hittills utgått med 60,850 kronor, höjts 
med 53,450 kronor, så att detsamma från och med 1913 års början 
utgår med 114,300 kronor. Genom denna förhöjning ha dels 
musei tjänstem äns och betjäntes löneförmåner väsentligt förbättrats, 
dels de olika anslagskraven för samlingarnas ökande, vård och 
underhåll blivit bättre tillgodosedda. För alla dessa förm åner 
bedja Nationalmusei tjänstem än och betjänte härm ed att till Eders 
Kg]. Maj:t få framföra sin underdåniga tacksägelse.

Utrymmesfrågan kvarstår dock fortfarande olöst. För att Natio
nalm useum  skall kunna som sig bör fylla sin höga uppgift i den 
fosterländska konstens, kulturens och konstforskningens tjänst är 
det dock ett oeftergivligt villkor att denna fråga erhåller en snar 
och tillfredsställande lösning. I detta avseende ber jag att ännu 
en gång få erinra om nämndens underd. skrivelse av den 31 maj 
1902, som innehåller ett detaljerat förslag till utrym m esbristens 
avhjälpande, och där såsom närm aste steget framhålles i en ut
förlig motivering önskvärdheten av att den nedre våningen i 
nationalmuseibyggnaden, som nu disponeras av statens historiska 
museum och dess under Kgl. vitterhets-, historie- och antikvitets
akadem iens inseende ställda samlingar upplätes för konstsam lin
garna. I näm nda skrivelse heter det bland annat: Sveriges national
museum hotar att bliva ett stort magasin, där svenska statens 
dyrbara konstsam lingar magasinerats, snarare än ett museum, 
där samlingarnas dekorativa och konsthistoriska anordning borde 
vara ägnad att skärpa blicken för konstens verk och därm ed in
verka uppfostrande och förädlande på den allm änna smaken.

Detta skrevs för ett tiotal år sedan och hade redan då fullt 
berättigande. Vad under, om samlingarnas nuvarande anord
ning läm nar så mycket övrigt att önska och blir i m ångt och 
m ycket föremål för berättigat klander från sakkunnigt håll.

Eders Kgl. Maj:t täcktes i nåder vidtaga nödiga åtgärder för 
utrym m esbristens snara avhjälpande. Det är hög tid på att något 
göres, och jag ber att få upprepa vad som i avseende härpå 
sades i min årsberättelse för 1910:

»Konsten har under de senare åren i allt högre grad blivit en 
kulturm akt i det moderna samhället. Icke minst gäller detta vårt 
land. Också har kravet på ökade uppoffringar från statens sida 
för konständam ål av andra civiliserade stater erkänts vara ett be



rättigat, för att icke säga ett oavvisligt krav. En bekräftelse härpå 
gives i de stora anslag, som i de flesta av dessa stater på senare 
åren anvisats särskilt för uppbyggandet av nya eller tillbyggandet 
av de gamla konstmuseerna. — Den svenska staten är i detta av
seende en efterbliven stat. Det är nu närm are femtio år sedan 
Nationalmuseum öppnades. Under denna tidrym d ha konstsam 
lingarna, som sagt, ansenligt vuxit, allt större och större skaror 
såväl av vårt eget folk som ock av främ lingar ström ma varje år 
till museet, där trängseln med varje år ökats och utrym met i 
följd härav med varje år m inskats såväl för själva samlingarna 
som för allmänheten. Det bland folket stigande konstintresset 
icke mindre än vår moderna svenska konsts starka, och glädjande 
uppsving fordra att något göres från statens sida för att avhjälpa 
dessa missförhållanden.»

Genom nådiga beslut den 10 juni och den 20 september 1912 
har Kgl. Maj:t bemyndigat chefen för Kgl. ecklesiastikdepartemen
tet att tillkalla högst fem sakkunniga för att inom departementet 
biträda med utarbetande av förslag till de ändringar i de för 
Nationalmusei konstavdelning gällande stadgar, som påkallades 
av den nya statens tilläm pning eller eljest kunde anses behövliga 
eller önskvärda.

Med anledning härav har herr statsrådet för ändam ålet till
kallat kanslern för rikets universitet greve A. F. Clrson W acht
meister, intendenten vid Nationalmuseum C. L. Looström, skrift
ställaren Tor Hedberg, professorn vid Kgl. konsthögskolan Alfred 
Mauritz Bergström och artisten Karl Nordström och anm odat de 
sakkunniga att sam m ankom m a i ecklesiastikdepartem entet lörda
gen den 12 oktober 1912 kl. 11 f.m.

Den 14 december 1912 avgåvo de sålunda tillkallade sakkun
niga sitt förslag, vilket dock ej under året föranlett något Kgl. 
Maj:ts beslut.

Aven under det nu senast gångna året har Nationalmuseum haft 
att glädja sig åt en mängd värdefulla gåvor av konstföremål och dona
tioner i penningar. De förra framgå av här följande redogörelse för 
samlingarnas tillväxt under året. Vad penningdonationerna angår 
må nämnas, att arvingarna efter framlidne bankiren Carl Adolf 
Weber, kapten John Mauritz Klingspor och fru Milda Klingspor, 
f. W eber, samt rådm annen Carl Axel Rundquist och It u  Helena
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Rundquist, f. Weber, i skrivelse av den 27 mars 1912 i enlighet 
med de av denne deras broder och svåger i lifstiden gjorda u tta
landen och till fullgörande av hans önskningar såsom gåva till 
Nationalmuseum överlämnat ett belopp av 50,000 kronor med 
föreskrift, dels att detta kapital skall av Nationalmusei näm nd 
särskilt förvaltas under benämning W eberska fonden, dels ock 
att fondens avkastning skall enligt beslut av Nationalmusei 
näm nd årligen eller å andra tider, som denna näm nd äger be
stämma, användas till inköp av konstverk eller konstindustriella 
föremål.

Genom testamente av den 2 december 1905 har framlidne kom 
m erserådet friherre Hugo Rehbinder (f d. 24 maj 1912) förordnat, 
a tt Nationalmuseum skall efter hans och hans efterlämnade m akas 
friherrinnan Märta Rehbinders, f. Ranér, död erhålla utom  några 
porträtt (se i det följ.) ett belopp av 20,000 kronor för att använ
das till kompletterande av samlingen av äldre svenska porträtt.

Vidare har vice konsul Helge Axelsson Johnsson ställt till för
fogande ett belopp av 10,000 kronor för inköp av ett av Antoine 
Pesne målat porträtt i knästycke framställande drottning Lovisa 
Ulrika som kronprinsessa samt friherrinnan Louise Falkenberg, 
f. Ekm an, överlämnat 3,000 kr. för inköp å den s. k. pansarbåts- 
auktionen av ett större gravyrverk (se i det följ.).



Samlingarna,

Skulptursamlingen (Göthe, Brising) liar ökats med 5 nr, 
varav 3 genom köp och 2 i gåva.

A . K ö p .

Juli 1. Eriksson, Christian, svensk, f. 1858:
Lappen Johan Thuuri, huvud i brons, sign. Chr. 

Er. 1911. N. M. nr 1047. Statsinköp.

Sept. 10. Sergel, Johan Tobias, svensk, f. 1740, f  1814:
Axel Fersen d. ä., byst i marmor, sign. Sergell f. 

1783. N. M. nr 1048.

» » Eldh, Carl Johan, svensk, f. 1873:
Ung flicka, staty i gips, sign. C. J. Eldh 1912. N.

M. nr 1049. Statsinköp.

B. G å vo r .

Ju li 1. Av änkefru professorskan E. Molin:
, Sergel, Johan Tobias, svensk, f. 1740, f  1814:

Okänd herre, porträttbyst i bränd lera, sign. Sergell f.
N. M. nr 1046.

Sept. 10. Av konstnären Anders L. Zorn:
Eldh, Carl Johan, svensk, f. 1873:

»Ungdom», grupp i brons, sign. C. J. Eldh 1911. 
N. M. nr 1050.

Skulptursamlingen har under året haft den sällsporda lyckan 
att förvärva två vackra originalarbeten av vår störste skulptör, 
Johan Tobias Sergel. Bägge två äro byster, den ena i bränd lera, 
den andra i marmor.
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Lerbysten, som en gång förmodligen tillhört Sergels lärjunge 
B. E. Fogelberg och med säkerhet skulptören J. P. Molin, vars 
änka skänkt arbetet till Nationalmuseum, är den äldre af de två.

Pl. 1. PORTRÄTTBYST 1 BRÄND LERA: o k ä n d  m an a f J. T. 
Sergel. H. 59. Gåva av professorskan E. Molin.

Sannolikt härstam m ar den från konstnärens ungdomsår i Rom. 
Själva leran tyckes vara densamma, som vi känna från de Ser- 
gelska proportionsm odellerna (i Nationalmuseum) till Faunen, 
Diomedes m. fl. Dit pekar också den sobra och fasta men ändå
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så känsliga och levande formbehandlingen. Och så karatäristi- 
ken av personen! Intet spår av falsk försköningskonst i rokokons 
eller i empirestilens anda, eller över huvud taget något manér. 
Det individuella tycket hos den unge m annen är för ingen del 
bortidealiserat utan kommer levande fram, frankt, enkelt, samlat 
och helt i den knappa, strängt plastiska formen, som försmår alla 
pittoreska smådetaljer. Korteligen, bysten står i allra främsta 
ledet av Sergels porträttverk (Pl. l).

Vem porträttet framställer, har man ännu icke lyckats utröna. 
Allt vad man vet är, att han är en Sergel vid den tiden när
stående person. Ty m ästaren h ä rjä m te  sin signatur bakpå bysten 
inristat: »Amicus amicum» (vännen har avbildat vännen)! Så 
brukade han nämligen ibland anteckna på porträtt, som han mo
dellerade av sina förtrogna vänner, t. ex. Carl August Ehrensvärd 
och Elis Schröderheim.

M armorbysten åter framställer riksrådet greve Axel von Fersen 
d. ä. Den är enligt signaturen huggen och mejslad 1783, men 
bysten modellerades redan 1780, såsom fram går av de gipsexemplar, 
som finnas dels i museets egen samling (nr 858), dels på Stafsund 
hos friherre Klinckowström, samt av uppgifterna i Gustaf Johan 
Ehrensvårds Dagboksanteckningar. Får man tro Ehrensvärd — 
och han var ju  intim bekant med skulptören — skulle Sergel 
med särskilt intresse utfört detta arbete. Härom vittnar ock bysten 
själv. Ty den är onekligen konstnärligt intressantare än flertalet 
av de porträttarbeten, som hovet och societeten beställde av ho
nom efter hans hem kom st från Italien 1779.

Sergel ger oss en magnifik bild av »den store partimannen», 
ingalunda ålderdomsskröplig — såsom man möjligen skulle väntat 
av Ehrensvårds ord, att åldern haft en »synbar inverkan på greve 
von Fersens i förra tider så vackra och manliga ansikte» — utan 
manligt kraftfull, lugn och behärskad, och med mycket person
ligt tycke i anletsdragen, vilket endast dämpas något av d en n a  
»festivitas» i uppfattning och stil, som tillhör Sergels idealise- 
ringskonst. Och m arm orbehandlingen är i sin säkra men klassiskt 
försynta elegans alldeles briljant (se framför allt nedre delen av 
ansiktet), såsom man kan vänta av den entusiastiske m arm or
älskare som Sergel var (Pl. 2).

Varken Christian Eriksson eller Carl Johan Eldh är något
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nytt nam n i Nationalmuseum, men de ha nu ytterligare blivit 
representerade av några goda och karaktäristiska arbeten. Den 
förres porträtthuvud av lappen Johan Thuuri, den märklige för-

Pl. 2. PORTRÄTTBYST 1 VIT CARRARAMARMOR: AXEL v.
FERSEN. D. Ä. Av J. T. Sergel. II. 77.

fattaren, är ett litet mästerstycke i fin karaktäristik och livfull 
formbehandling. Och Eldhs bronsgrupp och gipsfigur represen
tera vackert hans konst från en sida, som kanske är hans bästa, 
nämligen naiviteten, den enkla, sunda, flärdlösa naturkänslan.
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Till skulptursamlingens årskrönika hör slutligen, att Carl Milles? 
stora geniala bronsgrupp »Vingar», som inköptes 1911 men ome
delbart efter gjutningen avsändes till världsutställningen i Rom, 
därifrån återvänt och uppställts i Nationalmusei nedre förstuga 
mitt för ingångsporten.

T a v e ls a m lin g e n  (Göthe) har ökats med 34 nr, därav 13 ge
nom köp och 21 såsom gåva. Av dessa ha med huvudsamlingen 
(»galleriet») i Nationalmuseum införlivats 20 nr, med samlingen 
av miniatyrer, pasteller m. m. 4 nr; 10 ha överförts till förrådet.

A. K öp .

Jan. 26. Tirén, Johan, svensk, f. 1853, f  1911:
»Lappgosse med lasso», oljemålning å duk. N. M. 

nr 1737.

Ju li 1. Andersson, Acke, svensk, f. 1859:
»Huvudskär», oljemålning å duk, sign. Acke 1910. 

Hufvudskär. Sverige. Statsinköp. N. M. nr 1742.

» » Lindström, Rikard M., svensk, f. 1882:
»Sommar», oljemålning å duk, sign. Rikard Lind

ström. Statsinköp. N. M. nr 1743.

» » von Hennigs, Gösta, svensk, f. 1866:
»Karneval», oljemålning å duk, sign. G. v. H. 1909. 

Statsinköp. N. M. nr 1744.

Sept. 10. Edelfelt, Albert, finne, f. 1854, f  1905:
»Vilodag», oljemålning å duk, sign. A. Edelfelt 1889. 

N. M. nr 1752.

» » Bergström, Alfred, svensk, f. 1869:
»En gårdsflygel», oljemålning å duk, sign. Alfred 

Bergström 1908. Statsinköp. N. M. nr 1746.

» » Smith, Vilhelm, svensk, f. 1867:
»Marknad», oljemålning å duk, sign- W. Smith. 

Statsinköp. N. M. nr 1747.
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Sept.

»

»

Okt.

Dec.

B .

Mars

April

10. Bauer, John, svensk, f. 1882:
»Vill vallareman», teckning med färg, sign. John  

Bauer 1910. N. M. tavelsamlrs kat. Bih. n r 341.

» »Ett skogstroll», teckning med färg, sign. John
Bauer. N. M. tavelsamlis kat. Bih. nr 342.

» Omslag till tidningen »Jul» 1911: Maria med bar
net, teckning med färg. N. M. tafvelsamks kat. Bih. 
nr 343. *

29. Pilo, Carl Gustaf, svensk, f. 1711, f  1793:
»Kain och Abel», oljemålning å duk. N. M. n r 

1753. Inköpt av museimedel med bidrag av förenin
gen »Nationalmusei vänner».

» Norstedt, Reinhold, svensk, f. 1843, f  1911:
»Från Drottningholm», oljemålning, sign. Reinhold 

Norstedt. N. M. nr 1754.

7. van Mytens, Martin, d, y., f. i Stockholm av holländsk 
börd, f  i W ien 1770:

Självporträtt, oljemålning. Förr. nr 308, Gripsh. 
nr 1860.

G åvor .

1. Av föreningen »Nationalmusei vänner»:
Piero di Cosimo, italienare, f. 1462, f  1521:

Maria med barnet och den lille Johannes, tem pera- 
målning. N. M. nr 1738.

17. Av änkefru Matilda Davidsons, f. Meyerson, a r
vingar:

Cederström, Gustaf O., svensk, f. 1845:
»Värvare», oljemålning, sign. G. Cederström 19. N. 

M. nr 1739.
» Av änkefru Matilda Davidson, f. Meyerson, i testa

mente :
Lundgren, Egron S., svensk, f. 1815, f  1875: 
»Neapolitanska frukthandlare», oljemålning, sign. 

Egron Lundgren. N. M. Förråd nr 297.
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April 17. A y  änkefru Augusta Kastman, f. Berwald, i testa
mente:

von Breda, Carl Fredrik, svensk, f. 1759, f  1818: 
Porträtt av fru Helena Klingström, oljemålning, 

sign. Breda 1795. N. M. nr 1740.

Maj 7. Av f. d. bruksförvaltaren Gustaf Elzvik:
Nordgren, C. Vilhelm, svensk, f. 1804, f  1857: 
Fam iljeporträtt, oljemålning, sign. V. Nordgren 18A5. 

N. M. Förråd nr 298.

Ju li 1. Av konstnären Charles E. Hallberg, svensk, bosatt i 
Chicago :

En av honom utförd oljemålning, »Sommarmorgon 
vid Michigan-sjön», sign. C. Hallberg 1911. N. M. 
nr 1741.

» » Av föreningen »Nationalmusei vänner»:
Hammershoj, Vilhelm, dansk, f. 1864:
Interiör med läsande dam, sign. V. H. N. M. 

nr 1748.

Ju li 1. Av anonym givare:
von Schulzenheim, Ida E. D. svenska, f. 1859: 
Kaniner, oljemålning, sign. I. von Schulzenheim 1902. 

N. M. nr 1749.

Sept. 10. Av H. K. H. Prins Eugen:
En av honom utförd oljemålning med Stockholms

motiv »Det dagas». N. M. nr 1745.

» 2> Av föreningen »Nationalmusei vänner»:
Skovgaard, Joakim  F., dansk, f. 1856:
»Ormen talar», scen ur paradiset, oljemålning, sign. 

I. S. 1911. N. M. n:r 1750.

» » Av konstnären Anders L. Zorn:
Sjöberg, Axel J., svensk, f. 1866:
»Begravning i skärgården», oljemålning, sign. Axel 

Sjöberg. N. M. nr 1751.
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Sept. 10. Av prokuristen G. Meyers dödsbo:
Okänd flamsk m ålare i van Hemessens art, 1500 - 

talets slut:
»Glatt sällskap", oljemålning på trä. N. M. Förråd 

nr 300.

» » Martin, Elias, svensk, f. 1739, f  1818:
En grotesk figur från Gustaf III:s tid, oljemålning. 

N. M. Förråd nr 301. Gripsh. nr 1852.

Okt. 29. Av envoyén greve Herman W rangel:
van Egmont, Justus, flamländare, f. 1601, f  1674: 
Porträtt av drottning Kristina 1654, oljemålning. 

N. M. Förråd nr 302. Gripsh. nr 1853.

» » Av konsul Helge Ax:son Johnson:
Pesne, Antoine, fransman, f. 1683, f  1757:
Porträtt av sedermera drottning Lovisa Ulrika, 

oljemålning, sign. A. Pesne 17 H . N. M. Förråd nr 
303. Till Drottningholm.

» » Av f. d. kommerserådet friherre Hugo Rehbinder i
testamente:

Krafft, Per d. ä., svensk, f. 1724, f  1793:
Porträtt av Jakob Sahlgren (f 1753), oljemålning. 

N. M. nr 1755.

» » Hoffman, Jonas, svensk, f. 1728, f  1780:
Porträtt av Asmund Palm, oljemålning. N. M. nr 

1756.

» » Martin, Elias (?), svensk, f. 1739, f  1818:
Porträtt av Beata Sofia Rålamb, pastell. N. M. 

Förråd nr 304.

» » Modern kopia efter okänd 1600-tals mästare:
Porträtt av friherre R. H. Rehbinder (f 1709). N. M. 

Förråd nr 305. Gripsh. nr 1857.
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Okt. 20. Hallblad, Erik, svensk, f. 1720, f  1814:
Porträtt av hovkam reraren Carl Fredrik Ljungman, 

oljemålning. N. M. Förråd nr 306. Gripsh. nr 1858.

Pl. 3. MARIA MED BARNET OCH DEN LILLE JOHANNES. 
T em peram åln in g  av Piero d i Cosim o. D. 65.
Gåva av »N ationalm usei vå iin er .

Okt. 20. Av änkefriherrinnan Märta Rehbinder, född Ranér: 
Hallblad, Erik, svensk, f. 1720, f  1814:
Porträtt av den förres m aka Hedvig Kristina Lan- 

dén, oljemålning. N. M. Förråd nr 359. Gripsh. nr 
18077

c
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Även under år 1912 ha målningssamlingens förvärv varit både 
många och till arten växlande.

Bland de utländska m ålningarna förtjänar i första rum m et att 
näm nas Piero di Cosimos »Maria med barnet och den lille Johan 
nes», vilken också är den äldsta utav dem.

Den italienska avdelningen i målningsgalleriet är som bekant 
mycket fattig på representanter för ungrenässansens måleri. Strängt 
taget finns det ej mer än en, nämligen den rätt stora men illa 
farna tavla som framställer de tre konungarnas tillbedjan av 
Kristusbarnet och tillskrives Siena-artisten Matteo di Giovanni 
(f 1495).

Piero di Cosimo är visserligen en senare artist (f. 1462, f  1521), 
men han står i alla fall med ena foten kvar i den äldre perio
den, just på övergången till vad man kallar den nya tiden; efter 
allt att döma är hans härvarande tavla m ålad i 1400-talets sista 
årtionde.

Piero var florentinare. Sitt konstnärliga tillnam n »di Cosimo» 
fick han efter sin lärare Cosimo Rosselli, även han en florentinare 
av erkänd talang, om också ingalunda av högsta rang inom den 
på första rangens konstnärer rika skolan. Rosselli var en av 
dem som av påven fått det ärofulla uppdraget att m åla fresker 
på väggarna i själva Sixtinska kapellet i Rom. Här fick den 
unge Piero hjälpa sin lärare 1482—84. Enligt Morelli skall han 
ha m ålat hela ena sidan i kompositionen »Kristi bergspredikan».

Det var väl några år efter återkomsten till Florens som Piero 
utförde vår rundm ålning (Tondo), en Madonna-komposition i F ilip
pino Lippis anda.

Kompositionen flyter ihop i m juka, behagliga linjer, och m ål
ningen lyser med ett milt och klart, gulaktigt ljus i ett färgackord, 
vari rött och grönt äro de dominerande tonerna. Tavlan är gan
ska väl konserverad och gör ett mycket äkta intryck i sin älsk
värda naivitet (Pl. 3).

Bland de övriga äldre förvärven av utländsk börd m ärkas 
»Gladt sällskap», ett arbete från 1500-talets slut av en okänd 
flamländare, som går i J. S. van Hemessens art utan att dock 
äga dennes konstnärliga kvalitet. De båda drottning-porträtten, 
Kristinas av Justus van Egmont och Lovisa Ulrikas av Antoine 
Pesne, äro skickligt målade, men äga dock övervägande histo-
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Pl. 4. DROTTNING KRISTINA.
O ljem ålning av Justus van E gm ont. H. 113. B. 87. Gåva av envoyén  
greve H erm an W rangel.

risk t intresse, vadan deras lämpligaste platser äro de historiska 
porträttgallerierna på Gripsholm och Drottningholm.

2
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Porträttet av drottning Kristina överensstämmer i huvudsakliga 
delar med Paul Pontius’ kända gravyr. Var originalmålningen 
funnits har hittills varit obekant. Tack vare vår konstintres
serade minister i London greve Herman W rangel, som igen
kände porträttet, som utbjöds i den engelska konsthandeln såsom 
»okänd dame», har det nu upptäckts därstädes och av honom 
överlämnats som gåva till statens konstsamlingar. Det fram ställer 
drottningen kostymerad som Pallas. Enligt en å Pontius’ gravyr 
befintlig inskrift är originalet målat i Antwerpen år 1654, vilket 
år drottningen också gästade denna stad på sin nedresa till Rom 
efter tronavsägelsen. Konstnären har då blivit bekant med henne 
och fått porträttera henne (Pl. 4).

J. van Egmont var till börden holländare men slöt sig tidigt 
till Antwerpen-skolan och fick den äran att samarbeta med dess 
lysande chef P. P. Rubens, bland annat på den stora serien av 
tjuguen bilder ur Maria av Medicis historia, vilka utfördes för 
hennes Luxembourg-palats och nu finnas i Louvre. Kristina- 
porträttet visar också en i Rubens’ skola tränad artist, som 
m ålar med rask och bred pensel i mustiga toner och med 
denna savoir faire som eleverna lärde sig i m ästarens ateljé. 
Huruvida nu tavlan är det ursprungliga originalet eller en 
replik är svårt att avgöra. Att den direkt visar tillbaka på 
Justus van Egmont är säkert, och den har sitt givna historiska 
intresse däruti, att den är utförd av en konstnär som själv 
sett drottningen.

Porträttet av drottning Lovisa Ulrika är, såsom signaturen an
giver, målat av den i Paris år 1683 födde fransmannen Antoine 
Pesne, som år 1710 antogs till hovmålare i Rerlin och mest är 
känd såsom Fredrik den stores och hans syskons konterfejare. 
Av denna anledning har Gripsholmssamlingen icke m indre än 20 
arbeten av honom, däribland åtminstone 5 porträtt av Lovisa 
Ulrika. Till dessa har nu kommit ytterligare ett, signerat och 
daterat 1744, d. v. s. samma år som hon gifte sig med den 
svenske kronprinsen. Porträttet är enligt traditionen ursprungli
gen en gåva av henne till d. v. svenske ministern i Berlin fri
herre Carl Rudensköld, som vid preussiska hovet skötte om form a
liteterna vid hennes förlovning. Porträttet är av givaren, vice 
konsul Helge Axelsson Johnsson, bestämt att införlivas med sam-
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Pl. 5. DROTTNING LOVISA ULRIKA SÅSOM KRONPRINSESSA.
O ljem ålning av A ntoine Pesne 1744. II. 143. B . 110.
Gåva av k on su l H elge A xelsson  Johnsson. - -
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lingarna på Drottningholm, där det kom mer att placeras i den 
del av slottet som Lovisa Ulrika låtit tillbygga.

Ur den samtida danska skolan har museet förvärvat ett par 
intressanta målningar av två utav skolans mest fram stående konst
närer, som hittills icke varit representerade i vårt galleri, nämligen 
Vilhelm Hammershoj och Joakim  Skovgaard; bägge dukarne äro 
gåvor av föreningen Nationalmusei vänner.

Hammersliojs tavla visar en interiör med en figur (målarens 
hustru). Motivet är så obetydligt som möjligt: vardagsrum m et i 
en dansk borgerlig våning i tidig 1800-tals stil, möblerna äro få, 
färgskalan grå, dämpad och sval.

Ehuru Hammershoj målat både porträtt och annat, är det i 
dylika gammaldags interiörer som han är egendomligast och mest 
olik alla andra samtida målare. Med sina ytterst diskreta medel 
förm år han som ingen annan att skildra den stillhet, den tystnad, 
det minnestyngda vemod, som kan vila över ett dylikt gamm al
dags, lialvödsligt hem. Målaren däm par sina få färger till det 
yttersta och tål inga starka kontraster. M änniskofiguren själv 
— nästan alltid ensam — är icke huvudsaken i dessa interiörer, 
utan det är själva den underligt gripande vemodsstämningen, 
eller, om man så vill och koloristiskt sett, ljuset, belysningen, 
den bleka dagern, som faller in från ett av de stora empire- 
fönstren, kallt, dämpat, men med en sällsam klarhet, och lockar 
fram en mängd fina nyanser i grått, hvitt och svart.

En sådan stämningsfull interiör är också vår lilla tavla. Dock 
koncentrerar sig här det m åleriska intresset alldeles avgjort på 
bakgrunden — tavlans bästa parti — där det lilla pianot står 
med en porslinsskål på locket och en gravyrtavla i förgylld ram 
över sig på väggen, en liten »stilleben»-grupp i bokstavlig mening, 
som belyses av den bleka dagern från sidan.

Hammersliojs tavla lär vara målad för en 8—10 år sedan. 
Skovgaards paradis-scen åter är daterad 1911.

Joakim  Skovgaard är son till den framstående landskapsm ålaren 
P. Kr. Skovgaard och äldre bror till Nils Kristian, med vilken 
senare han samarbetat i en 1891 utförd landskapsmålning, som 
Nationalmuseum äger. Ända sedan 1878 är han känd och upp
skattad som en framstående och originell figur- och landskaps
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målare. Men hans storverk är, som bekant, hans först i senare år u t
förda monumentala utsmyckning av Viborgs dom kyrka i Danmark.

I vår stafflitavla har konstnären för skildringen av lustgården 
säkerligen lånat motiv från Java, som han under de senaste åren 
besökt. Lianprydda träd och andra tropiska trädgrupper inram a 
en blomsterrik äng, där Eva sitter och hör på ormens tal. Varma 
och mustiga gröna, röda och blå färgtoner sam m ansm älta i ett 
rikt ackord. Och över den praktfulla växtvärlden lyser en djup
blå himmel mellan bolmande, varmfuktiga moln. En tropisk 
lustgård! Det är detta landskap, som mer än själva figurgruppen 
är huvudsak i tavlan och ger densamma sitt m åleriska intresse.

Albert Edelfelts finska interiör »Vilodag», två skärgårdsgubbar 
som hålla söndagsvila i sin stuga, är daterad 1889 (Pl. 9). Den här
stam m ar således från hans mellersta period, den tid, då han bli
vit modern parisare på allvar med sin vackra »Ett barns likfärd», 
som medaljerades på 1880 års salong, men på samma gång och 
tillsvidare övergivit »historiemålningen» för att skildra det finska 
allmogelivet i genuint nationell anda. Han hade nu helt arbetat 
sig in i det moderna, »blonda», luft- och ljusmåleriets teknik.

Vår tavla är visserligen icke ett av konstnärens större eller 
mest betydande arbeten, hon är i alla fali, konstnärligt sett, mera 
betydande än de tre arbeten, som museet hittills äger av hans 
hand: Viktor Rydbergs porträtt i olja, akvarellen Drottning Blanka 
samt en grisaille i olja »Kristus tvår lärjungarnas fotter».

De svenska förvärven av äldre, icke moderna dukar utgöras 
till större delen av ett antal porträtt, målade av P. Krafft d. ä., 
C. F. von Breda, J. Hoffman, E. Martin m. fl. Bland dem kan 
särskilt framhållas det vackert målade porträtt av köpm annen 
Jakob Sahlgren, som P. Krafft utfört och som kom mer att på ett 
mycket fördelaktigare sätt representera honom i museet än hittills 
varit fallet. Även det nästan m onokrom a porträttet av en fru 
Klingström, m ålat av v. Breda i England 1795, förtjänar om näm 
nas för sin måleriska kvalitet (Pl. 8). Det porträtt av köpm an
nen Asmund Palm, som Jonas Hoffman m ålat omsorgsfullt men 
något hårt och torrt, är säkerligen dock den bästa porträttm ålning 
som denne utfört (Pl. 7). Hittills är Hoffman representerad i 
museet blott genom ett m indre betydande stilleben.



En större intressant figurmålning är den »Kain och Abel» av 
Carl Gustav Pilo, som tillhört Sävstaholmssamlingen och som är 
ett motstycke till den s. k. »Caritas romana», som museet redan 
äger (N. M. nr 1122). Pilo skall ha fört bägge dessa dukar med 
sig, då han 1772 återvände från Köpenhamn till Sverige. De 
likna varandra i karaktären i det hela, särskilt vad färgbehand
lingen beträffar. Dock äger Caritas romana icke något så vackert 
m ålat parti som Abels på m arken liggande, av grönblek dager 
belysta döda kropp. Tavlan inköptes först av näm nden, men 
skänktes därefter av greve Carl Trolle Bondes sterbhus till Natio
nalm useum  (Pl. 6).

Bland de moderna men redan med döden avgångna svenska 
m ålarna, hvilka nu företrätts med nya arbeten, bör särskilt Rein
hold Norstedt nämnas. Vårt galleri äger förut av hans pensel 
två jämförelsevis stora och brett målade dukar, »Höstlandskap» 
av 1891 och »I hagen» av 1898. Den nu förvärvade tavlan åter, 
ett höstmotiv från Drottningholm, som är ungefär samtida med 
eller något äldre än den förstnäm nda (den utställdes i Göteborg 
1891), är en mindre duk, som dock eller kanske just därför så 
ypperligt representerar den intima och finkänsligt pittoreska konst 
i Barbizonskolans anda, som är Norstedts allra starkaste sida.

Bland levande svenska målare träffas flera, som redan förut äro 
representerade i galleriet: Gustaf Cederström, prins Eugen, Alfred 
Bergström, Vilhelm Smith och Axel Sjöberg, men även ett antal 
nya nam n: Acke Andersson, Rikard Lindström, Gösta von Hen- 
nigs, John Bauer, Ida von Schulzenheim och svensk-amerikanen 
Charles Hallberg.

Äldst bland alla dessa är »Karl XII:s likfärds» skapare, Gustaf 
Cederström. Hans nu förvärvade målning »Värvare» är daterad 
1879. Det är en av dessa halvstora historiska genretavlor, 
som konstnären m ålat till omväxling med sina stora historiska 
dukar och vari han skildrat det karolinska krigarsläktet med 
denna förståelsefulla sympati och denna trohet i tidsfärg, som 
gjort honom till karolinernas målare framför alla andra svenska 
målare.

Af prins Eugen äger galleriet förut tvänne landskap »Sommar
natt» och »Det lugna vattnet» — bägge två med motiv från den vilda



PL 6. KAIN OCH ABEL.
O ljem ålning av  Carl Gustav P ilo . II. 170. B . 130. Gåva av greve  
Carl T rolle B ondes sterbhus.

naturen, där man ej finner spår av m änniskor eller kultur. Den m ål
ning, som konstnären nu på nämndens begäran haft godheten för-
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ära galleriet, visar honom från en ny sida. »Det dagas» är en 
Stockholmsvy, tagen från hans egen bostad på Valdemarsudde. 
Det är tidigt på morgonen. Solen har nyss gått upp, men m orgon
diset vilar ännu som en tunn slöja över södra bergen, »staden» 
och vattnet och ger en blåviolett dager åt hela nejden. Detta 
ljusspel har m ålaren fängslat på duken i mjuka, fina och känsliga 
toner, såsom den penselns Stockholms-poet han är — jäm te myc
ket annat (Pl. 10).

Bland nykom lingarnas arbeten kan särskilt fram hållas Acke 
Anderssons »Huvudskär». Den är en av den icke längre unge 
men mycket mångskiftande konstnärens mognaste naturbilder. 
F risk t och briljant är den målad.

Ehuru  ett arbete av en fullt originell konstnär har den ett visst 
m ycket modernt tycke, som ställer den i släktskap med andra på 
konstnärsförbundets utställning förvärvade målningar: Axel Sjö
bergs, Rikard Lindströms och Gösta von Hennigs.

Ingen av dessa målningar, ehuru realistiska till ämne eller 
motiv, äro realistiska bilder i den mening, att de så troget och 
ingående som möjligt återge naturens former och färger. Alle
samm ans visa de en stark dragning åt det dekorativa, som är så 
utm ärkande för en stor del av det modernaste måleriet. Fram för 
allt i färgen. Se t. ex. på Ackes blåa vatten, Axel Sjöbergs isyta 
och himmel. Och G. von Hennigs’ stora »Karneval» är närm ast 
att betrakta som ett slags dekorativ affischkonst.

Bland årets nykom lingar må till sist nämnas den unge John 
Bauer, som ensamt företräder illustrationskonsten bland alla dessa 
stafflitavlor och som nu med ett par teckningar med färg presen
terar sig som en sagoskildrare med fantasi och verklig naivitet.

Omflyttningar. Redan under förra året (se årsber. för 1911, 
sid. 30) företogos en del omflyttningar och undanflyttningar i 
målningsgalleriet, framtvungna av det trånga utrymmet. Av samm a 
anledning ha i år ännu mera genomgripande anordningar m åst 
vidtagas. Omflyttningarna ha denna gång gällt ett par hundrade 
tavlor. Vi skola här nämna de viktigaste förändringarna.

Naturligtvis är det i främsta rum m et de moderna svenska du
karna som kräva större plats. T. ex. Hanna Paulis 1911 inköpta stora
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tavla »Vänner» har alltsedan inköpet länge måst placeras framme 
på golvet i en av salarna, emedan ingen väggplats var disponibel.

Men det kan ej hjälpas: vår nu så blomstrande inhem ska mål- 
ningskonst måste naturligtvis i första hand ha plats i ett National
museum, hur påkostande än offrandet av andra värdefulla konst
alster må kännas. Denna gång har decimeringen gått ut över 
en del äldre italienska, nederländska och tyska tavlor samt en del 
av gipsavgjutningssamlingen.

Stackars italienare! Den som minnes den italienska avdelningen 
vid tavelsamlingens installering i det nya Nationalmuseum 1866 
vet, att italienarna ensamma för sig fyllde en av de fyra stora 
avlånga salarna i galleriet jäm te de tillhörande fem kabinetten. 
Efter några årtionden, då den nordiska avdelningen svällt ut, in
skränktes (1898) de till omkring hälften av den »italienska» salen, 
som nu avdelades genom en provisorisk skärm. Efter ytterligare 
någon tid (1906) måste denna skärm borttagas, för att hela salen 
skulle kunna upplåtas åt de svenska dukarna, på samma gång 
de mindre italienska tavlorna måste samm anpackas i ett enda 
kabinett. De större dukarna, reducerade till antalet, anordnades 
då i den halvskum ma passagen till den stora nederländska salen.

Nu har den italienska samlingen måst så att säga sprängas, i 
det att några av de större dukarna, de som icke rentav magasi
nerats, flyttats ner i mellanvåningen bland gipserna. Ett slags 
ersättning ha dock de mindre och halvstora italienarna fått, där
igenom att tre kabinett (i stället för blott det enda förut) upplåtits 
åt dem vid sidan om den stora f. d. italienska salen.

Onekligen har denna samling av mindre italienska målningar, 
kabinettstycken, vunnit i intresse genom att nu ordnas i tre na
turliga och historiska grupper. I första kabinettet finner man 
sålunda sammanförda 1400- och 1500-talets m ålningar, bland vilka 
de nyss förvärvade arbetena av Piero di Cosimo (»Madonnan med 
barnet») och »G iovan n i B e llin is  skola» (»Den döde K ristus») göra 
sig bem ärkta och väsentligen bidraga till att höja hela sam lin
gens nivå.

I nästa kabinett idel 1600-tals-tavlor: bolognesare, naturalister 
jäm te några spanjorer; och i det tredje kabinettet 1700-tals-mål- 
ningar ur den venetianska skolan, denna grupp av de bägge Tie
polos, Canalettos Piazettas, Fontebassos m. fl:s arbeten (till
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en stor del inköpta av Carl Gustaf Tessin på 1730-talet), som nu 
utgöra en liten utsökt specialitet inom museets utländska samling.

Pl. 7. ASMUND PALM.
O ljem ålning av Jonas H offm an. H. 88. B. 70. Testam ente av  
kom m erserådetfriherre H ugo R ehbinder.

Den mest genomgripande förändringen har dock vidtagits i de 
följande, åt öster belägna rummen.

Genom att borttaga en från museets början befintlig skärmvägg
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har man släppt in något mera ljus i den ovan näm nda skumma 
passagen; och största delen av detta genomgångsrum, ävensom

Pl. 8. DAMPORTRÄTT.
O ljem ålning av Carl Fredrik  von Breda. II. 91. B. 70. T estam ente av  
frn A ugusta  Kastm an, f. Berw ald.

det bredvid liggande, av stora fönster åt sydost belysta, större 
rumm et, där italienare samt de äldre nederländarna och tyskarna
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hittills fyllde väggarna, har man överlåtit åt moderna svenska 
målningar.

Tendensen att samm anhålla tavlorna i naturliga grupper har 
man, så vitt möjligt, sökt genomföra.

Varje besökare i tavelgalleriet känner, vilka vackra och rika 
grupper som i den stora moderna salen bildas av Zorns och 
Liljefors’ arbeten. I samma sal har nu Josephsons »David 
och Saul» sammanförts med samme konstnärs två stora porträ tt
bilder till en grupp. I den merom näm nda »passagen» har så an
bringats ett större antal af vad man skulle kunna kalla 1880— 
1890-talets »blonda dukar» med Skånbergs stora Venedigstavla som 
centrum : landskap av Skånberg, P. Ekström, A. Bergström, C. 
Flodm an m. fl., figurtavlor av R. Lundberg, Eva Bonnier, H anna 
Pauli m. fl., och på en särskild skärmvägg har placerats en grupp 
för sig av »stiliserade» landskap av K. Nordström, N. Kreuger 
och Axel Kulle d. y.

I det näm nda ljusa rum m et åt sydost äntligen har H anna 
Paulis stora »Vänner» fått en fast plats — tavlan fyller nästan 
ensam en hel vägg — och som en figurstark motvikt på m ot
satta väggen har man satt Richard Berghs porträtt av Eva Bonnier 
samt de bägge tavlorna av W ilhelmson.

De äldre nederländska och tyska tavlorna ha således m åst ge 
vika. Men hellre än att magasinera dessa intressanta grupper, 
vilka äga så värdefulla num m er som exempelvis Jan Massys’ och 
Cranachs målningar, har man tillgripit den djärva, för att icke 
säga förtvivlade, utvägen att flytta ned dem i m ellanvåningens 
stora gipssal.

Åt fönstersidan till har man tagit bort från väggar och golv 
en mängd nu allt för närgångna och heterogena gipsavgjutningar 
(grekiska, assyriska, moderna), byggt upp ett par skärmväggar 
från kolonnerna till fönsterväggen och på dessa skärm ar satt 
upp de gamla tavlorna, som här fått god belysning, under det att 
de större målningar, som måst sättas på själva fönsterväggen, 
naturligtvis blivit m indre väl lottade i detta hänseende.

En egenhet hos de moderna målarna, vilken spelar en viss 
roll i utrymmesfrågan, är att, på samma gång de i regel behandla 
m indre motiv än de föregående konstnärssläktena, de använda 
större dukar. Dessa taga därför större plats. Några siffror be
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lysa detta. F ranska måhiingssalen i Nationalmuseum fylles av 
88 målningar och den nederländska af 74, medan i den ena 
(äldre) svenska salen blott 60 fått rum  och i den andra (nya) 
svenska blott 55. I den ovannäm nda »passagen» sutto förut 71 
gamla tavlor, nu få knappast 40 moderna rum  därstädes. Vad

Pl. 9. VILODAG.
O ljem ålning av Albert Edelfelt. H. 60. B. 76.

de egentliga kabinettstavlorna beträffar gäller som regel, att de 
gamla nederländska och franska m ålningarna icke äro hälvten så 
stora som de moderna svenska- *)

*) Mera genomgripande omflyttningar ocli nyanordningar, som skulle medföra 
dryga kostnader, ha undanskjutits i förhoppning på utrymmesfrågans snara och 
fullständiga lösning (se ovan).



H a m lte c k i i in g s s a i i i l in g e n  (Granberg, Gauffin) har ökats 
med 127 num m er (däribland 2 skissböcker), varav 67 genom köp 
och de övriga genom gåvor.

A. K ö p .
Jan. 26. Zoll, K.: Karl XII vid Narva och Utkast till porträtt 

av E. och N. Angerstein, blyertsteckningar, 2 nr.

Mars 1. Liljefors, B.; I snöväder (rävar), tuschlavyr, 1 nr.

Sept. 10. Lemke, J. F.: Fallen soldat, rödkrita, 1 nr.

» » Gillberg, C. G.: Apollo som segrare, och karrikerat
porträtt av en utländsk diplomat, lavyrer, 2 nr.

Okt. 29. Tollin, F.: Profilporträtt av Aug. Blanche och porträtt 
av V. F. Dalman och L. J. Hierta, pennteckningar, 
samt Utsikt från engelska trädgården i Genève, 
lavyr, 3 nr.

» » Mazér, C, P.: Album med teckningar från Ryssland
och Kina, tills. 146 bl., blyerts, 2 nr.

» » Ahlberg, J.: Porträtt av O. Ahlberg, tuschlavyr i sil
huettform, 1 nr.

» » Martin, E.: Londonska gatutyper, utsikter över Riddar-
holmen, Ladugårdslandet och Hova, Svea (allegori), 
Engelsk kyrka m. m., pennteckningar och akvareller, 
lavyrer, 13 nr.

> » Adelcrantz, C. F.: 2 st. predikstolar (den ena Maria
kyrkas), lavyrer, 2 nr.

» » Rehn, J. E.: Ätterna Löwenhielms, v. Fersens, v. Knor-
rings, Cederflychts och Ekeblads vapen, lavyrer; 
karrikerade porträtt av N. v. Rosenstein och J. L. 
Odhelius, pennteckningar; porträtt av språkm ästa
ren G. Raibaud, rödkrita; allegori över kriget, och 
romerska landskap med ruiner m. fl. bl., lavyrer 
m. m., 14 nr.
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Okt. 29. Qvarnström, G. G.: M orgonrodnaden, buren av dagen, 
samt Jungfru Maria och Maria Magdalena, blyerts, 2 nr.

Okt. 29. Printzensköld, G.: Gamla värdshuset vid Albano, skrap- 
pappersteckning, 1 nr.

Dec. 7. Forain, J. L.: Familjescen, svartkrita, 1 nr.
» » Palmstedt, E.: En samling arkitekturritningar,tusch, 21 nr.

Pl
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B . G åvor .
Mars 1. Överlämnade från Drottningholms slott:

Okänd fransk konstnär: Leda med svanen samt
Faun med get, lavyrer, 2 nr.

» » Av arkitekt Axel Lindegren:
4 st. av givaren utförda exteriörer av franska kyrkor, 

blyerts, 4 nr.

April 17. Av fru Maria Redin, f. Lindström:
Picart, B.: aktfigur; Bouchardon, J. Ph.: genie; 

Lemke, J. F.: ryttarstudier, rödkrita, och »Attaque de 
Copenhague», lavyr; Oudry, J. B.: 2 landskap med 
figurer, svart- och vitkrita; Esselens, J .: flodlandskap, 
lavyr och pennt.; Allou, G.: Josef såld av sina bröder, 
svartkrita; Müller, A. E.: Elis Schröderheim, blyerts; 
Breda, C. Fr. v.: borgmästare Ullner som död; Belan
ger, L.: 2 engelska vyer; Martin, E.: ham nparti; Sergel, 
J. T.: porträtt av M. T. Arndt, svartkrita, och Aga
memnon bortrövar Briseis, rödkrita; Masreliez, L.: 4 
mytologiska kompositioner, pennt.; Lauréus, A.: ita
liensk bondkvinna, akvarell, och rom erskt landskap, 
lavyr; Monier, Hj.: gatuscen från London, lavyr; 
Berger, J.: hertigen av Leuchtenberg, akvarell; Krafft, 
P., d. y.: portr. av gr. J. A. Sandels och okänd man, 
svartkrita: Åkerström, J.: Leda med svanen, blyerts; 
Desprez, J. L.: Ur Gustaf Vasa, pennt.; Ehrensvärd, 
C. A.: 6 st. pennteckningar; Gillberg, C. G.: ekstudie, 
blyerts; Ekm an, R.: Första lysningsförhöret och Lappar 
på jakt, akvareller; Dahl, J. Chr.: norskt landskap, 
akvarell; W ahlbergson, E., Wickenberg, P., Anderson, 
N., Lindholm, L. A., Hertzberg, A. G., och Malmström, 
A.: manliga och kvinnliga aktfigurer, svartkrita; Palm, 
G. V.: landskapsstudier, blyerts, m. m., 55 nr.

Årets förvärv av handteckningar omfattar, såsom vanligt, nästan 
uteslutande arbeten av äldre mästare, men dessa äro såväl u t
ländska som svenska. Av de utländska bladen äro de förnämsta 
två franska från 1729 av J.-B. Oudry (Pl. 11 & 12), utförda 
med svart- och vitkrita på gråblått papper och i flyktiga men ele-
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ganta drag framställande älskande par i det gröna — den ena en 
kvasiherdescen. Av ringare intresse är fransm annen Gilles Allous 
likaledes med vit- och svartkrita på gråblått papper tecknade kom
position »Josef såld av sina bröder», en äkta fransk-akademisk 
genomsnittsframställning, liksom en J.-Ph. Bouchardon tillskriven 
genie, stötande i basun, och B. Picarts Manlig akt, båda rödkrits- 
teckningar, den senare från 1724. En anspråkslös holländsk 
kanalbild i pennteckning och lavyr härrör från den i senare delen 
av 1600-talet verksamme amsterdamske köpmannen-landskaps- 
m ålaren Jacob Esselens. En ultramodern svartkritsritning av den 
raffinerade parisiske tidningstecknaren J.-L. Forain ger en i raska 
drag på papperet nedkastad genrebild med en viss hum oristisk 
anstrykning — en interiör med en tjock m atrona, som med hän
derna i sidorna anförtror sig åt den ivrigt lyssnande läkaren 
rörande den ett stycke därifrån stående dottern, vars yppiga 
former synas ge anledning till vissa m isstankar. Övergång till 
den svenska skolan bildar Joh. Fil. Lemke, vilken, ojämn som 
målare, var en mycket skicklig tecknare, varom musei förutva
rande samling av rödkritsteckningar av hans hand nogsamt bär 
vittnesbörd. Bland de nu inkom na bladen är det yppersta den 
nästan franskt eleganta studien i rödkrita av en fallen officer med 
starkt tycke av Karl XII. Till detta blad sluta sig några ryttar- 
studier, likaledes i rödkrita, och en i tusch laverad »Attaque de 
Copenhague la nuit . . . douze fevrier 1659».

Bland svenskarna må främst näm nas J. T. Sergel, vars stora 
samling bandteckningar i museum under året fått ett par tillägg: 
rödkritsteckningen »Agamemnon berövar Akilles hans älskarinna 
Briseis» och ett svartkritsporträtt av tyske arkäologen M. F. Arndt. 
Den likaledes rikhaltiga samlingen av den mångsidige hovinten
denten Jean E. Reims teckningar och lavyrer har erhållit en värdefull 
tillökning, bestående av för dekorativt ändam ål i lavyr utförda 
vapensköldar för ätterna von Fersen, Löwenhielm, von Knorring, 
Ekeblad och Cederflycht, emblem för Musiken och M ålarkonsten, 
ypperliga, karrikerade, penntecknade porträtt i helfigurer av lands
hövding Nils von Rosenstein (pl. 14) och den ofta porträtterade asses
sor Odhelius (pl. 15), ett präktigt rödkritsporträtt av f. d. infanteri
officeren, sedermera språkm ästaren vid Uppsala universitet Gaspard 
Raibaud, i helfigur, sittande, fördjupad i en bok, en allegori över
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kriget, rom erska landskap med ruiner, varibland en alldeles utsökt 
lavyr (pl. 13), m. m. En serie pennteckningar, lavyrer och akvareller 
av den produktive Elias Martin, av vars hand redan förut m ycket

Pl. 11. ÄLSKANDE PAR I EN PARK.
T eck n in g  i svartkrita förhöjd m ed vitt, av J. B. Oudry år 1729. II. O. 214. B. O. 282. 

Gåva av fru Maria R edin, f. L indström .

finnes i museum, är av växlande värde, somliga blad flyktigt ut
förda, andra fullt genomarbetade. Här träffas om varandra utsikter 
över Ladugårdslandet och Riddarholmen, londonska gatutyper, en



allegori med Svea och svenska lejonet, små genrebilder, månskens- 
landskap, karrikatyrer, bilder från engelska ham nar och varv, 
o. s. v. L. Masreliez företrädes av några mytologiska komposi
tioner i pennteckning, J. L. Desprez av en teckning ur »Gustav 
Vasa», C. A. Ehrensvärd av några små lavyrer och pennteckningar. 
E tt par vackert laverade predikstolar, den ena för Maria kyrka, 
tillskrivas traditionellt Adelrcrantz, och från A. E. Müller härrör 
sannolikt ett porträtt i blyerts av Elis Schröderheim. Av Jonas 
Åkerström ses en blyertsteckning »Leda med svanen». Erik 
Palmstedts tuschpenna har riktat musei samling av arkitekturrit
ningar med ett antal blad av växlande intresse ■— mest planer. 
Bland dessa teckningar förekommer dock en av särskilt in tresse: 
»Portiquen i Hennes Kongl. Höghets Princessans Palais», daterad 
1788. L. Belanger representeras av två vackra landskapslavyrer 
med engelska motiv (det ena från Richmond) och C. Fr. von Breda 
av ett blyertsutkast, borgmästare Ullner såsom död.

Till en senare generation hör m arinm ålaren J. Cli. Berger, som 
d. 12 sept. 1836 på resa med ångaren Gylfe till Stettin i akvarell 
avbildat den då nittonårige hertig Max. Eug. Jos. Nap. av Leuch
tenberg, sedd i profil, sittande i aktern, iklädd röd mössa och 
sysselsatt med att avteckna en seglare. Finnen Rob. Ekman  före
trädes även av två akvarellblad: Första lysningsförhöret och Lap
par på jakt; av norrm annen J. Chr. Dahl ses, likaledes i vatt- 
färg, ett för honom karakteristiskt norskt landskap, och porträtt
m ålaren C. P. Mazér lär man fördelaktigt närm are känna genom 
två album med blyertsteckningar från Ryssland och Kina — land
skap, byggnader och framför allt typer, skickligt tecknade och 
trovärdiga. Den olycklige Ferd. Tollin bidrar till de nya  förvärven 
med ett ypperligt, penntecknat porträtt av August Blanche (pl. 16) 
och två något karikerade helfigursporträtt av de två publicistiska 
antagonisterna L. J. Hierta och V. F. Dalman (pl. 17 & 18). Musei 
samling av akadem iska aktbilder har ökats med åtskilliga i svart
krita elegant utförda manliga och kvinnliga modellstudier av E. 
Wahlbergson, P. Wickenberg, N. Anderson, L. H. Lindholm , A. G. 
Hertzberg och A. Malmström.

Till handteckningarna bör också räknas en förträfflig silhuett 
av okänd hand, framställande den högt ansedde, av tysken G. 
D. Matthieu, svenskarna J. T. Sergel, L. Pasch d. y., m. fl. förut
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avbildade överståthållaren frih. Carl Sparre — enligt samtida på
skrift »fullkomligt likt».

G ra v y r -  o c li p la i is c h v e rk s a m lin g -e n  (Looström, Granberg, 
Gauffin) har ökats med 560 nr, varav 251 nr genom köp och de 
övriga genom gåvor.

A.  K ö p .
Jan . 26.

» »

» » 
Mars 1.

» »
» »
» »

Okt. 29.

» »

Dec. 7.

Zorn, A.: Nyare etsningar, 23 nr.
Anckers, N., Bergman, A., Bergsten, E., Bergström, S., 

Béve, E., Björkman, E., Burmeister, G., Luck, C. C., 
Nordensten, R., Sahlén, A., Schwab, E., Schonberg, 
T., Sparre, L., Strååt, Hj., Sundström, H., Thor, J., 
Åslund, A.: etsningar, akvatinter, litografier, träsnitt, 
m. m., inköpta å Grafiska sällskapets utställning, 27 nr.

Haid, J. J-, och Heckenaur, L.: Kopparstick, 2 nr.
Nordhagen, J.: Biskop Bang, kall nål; presidenten 

Berner, etsning, 2 nr.
Cardon, J.: Litograferade porträtt, 170 nr.
Joubert och De Launay: Kopparstick, 2 nr.
Faithorne, W., d. y., Smith, J. W illiam R., Simon, J., 

Faber, J., d. y., Vertue, G.: mezzotinter efter por
trättm ålningar av M. Dahl, 6 nr.

Hårdh: Stockholmsvyer, efter teckningar av F. Tollin, 
12 nr.

Torquatus a Frangopani »Panegyricus seternaturse glo- 
rise invictissimo semper hostiura trium phatori . . . 
Johanni Christophoro Königsmarchio . . .», 4 dir i 
1 bd med 4 stora kopparstick, 1 porträtt och 12 
kopparstick i texten. Amsterdam 1663. Fol. Perga
mentsband med guldpressning. 1 nr.

Munch, E.: 1 etsning, 2 litografier. Forain, J. L.: 1 
etsning, 1 radering. Brangwyn: 1 etsning. Bucy, 
Ans.: 1 färglitografi, 7 nr.

B. Gå v o r ,
Jan. 26. Av Föreningen för grafisk konst:

Haglund, R., Hallén, A., Larsson, C., Hällgren, E., 
Molin, Hj., Thor: etsningar, 6 nr.
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Mars 1. Av fröken Anna Linderskjöld;
Kjölström: Ax. Joh. Lindblom, kopparstick, 1 nr.

April 17. Av fru Maria Redin, f. Lindström:
Daddi, Dreffel, Hardtm ann, Vasi, Merian, Kraus,

Pl. 12. ÄLSKANDE PAR I EN PARK.
T eckn ing i svartkrita förhöjd ined vitt av J. B. Oudry 1729. II. O. 289. B. 0 .297 . 

Gåva av fru Maria R edin , f. L indström .

Ghisi, Volpato, Larmessin, Pierron, W ard, Wille, Ber- 
nigeroth, Männl, Vogel, Bause, Almfeit, Geringius, 
Åkerland, Ruckman, Berndes, m. 11.: kopparstick, m. 
m., 85 nr.
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April 17.

Ju li 1.

Sept. 10.

Okt. 29.

Dee. 7.

Av friherrinnan Louise Falkenberg, f. Ekm an:
Recueil d’Estampes des plus célèbres tableaux de la 

Galerie Royale de Dresde. Praktverk i fol. Omtryck 
efter 1753 års uppl.

Av föreningen Nationalmusei vanner:
120 japanska färgträsnitt och 17 japanska, illustre

rade böcker i 39 band, 137 nr.

Av professorskan E. Scholanders dödsbo:
Lastman, Delff, Savery, m. fl., kopparstick ur Aca

démie de l’Espée de G. Thibault; Fletcher & Boitard: 
venezianska vyer. efter Canaletto, kopparstick, 9 nr.

Av mr Charles D. Sherborn (London):
Exlibris, graverade av givarens far, Charles W. Sher

born, 70 nr.

Av bruksägaren Arvid Reuterskiöld:
Rota, M.: Yttersta domen, kopparstick, 1 nr.

Tillflödet av svenska grafiska blad har icke varit ringa. Dit 
höra bland äldre kopparstick Isak Kjölströms bild av prosten Ax. 
Joh. Lindblom — plåten till sonens, ärkebiskop Jac. Ax. Lind
bloms av J. F. Martin graverade porträtt har även under året 
förvärvats —, J. G. Ruckmans av naturforskaren Olof Swartz, 
J. F. Martins av generalamiralen H. av Trolle och A. U. Bernde* 
av finnen H. G. Porthan; bland akvatintaporträtten Erik Åker
lands av kirurgen P. av Bjerkén d. ä. och J, F. Martins av biblio 
tekarien C. C. Gjörwell. Bland andra nyförvärvade gamla svenska 
blad må näm nas Wolfgang Hartmanns kopparstick »Then konungs
liga Residens- och Hufwudstaden Stockholm» i såväl gammalt 
tryck som nytryck, prästen-kopparstickaren Erik Geringius’ blad 
med Torstensson’ska vapnet och allegoriska figurer, samt en annan 
dilettant, kapten Lor. Almfelts karikatyr över 1809 års revolution. 
Men även hela serier moderna svenska grafiska blad ha förvärvats, 
såsom 23 nyare etsningar av Zorn — porträtt av änkedrottning 
Sofia, grossh. E. Liljewalch, sir Ernest Cassel, Aug. Strindberg, fru 
Gerda Lundequist, kanslirådet Hugo Tigerschiöld, fru Aurore 
Klintberg och furst Troubetzkoy, genrebilderna »Städerskan», »Na-
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ken modell, betraktande en tavla», »Tre badande kvinnor», »Vid 
bråddjupet», m. fl. — samt en hel mängd på Grafiska sällskapets

utställning i Akademiens för de fria konsterna lokaler i januari 
inköpta blad, såsom Nils Anckers »Lotsbåt», etsning på m juk 
grund, A. Bergmans »Marskväll» och E. Bergstens »Flickporträtt»,

Pl. 13. ROMERSKT LANDSKAP MED RUINER.
T usch lavyr av Jean E. Rehn. II. O. 2G2. B. O. 388.
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båda etsningar, S. Bergströms träsnitt: »Filipstad» och »Vinter
landskap», E. Béues linoleumfärgsnitt »Vattenspegling» och »Vid 
arbetet», raderingarna »Höst» av E. Björkman och »Från Gott
land» av C. C. Luck , Gabr. Burmeisters »Porträtt» (torr nål) samt

P enn teck n ing av Jean E. Reim .

hans etsningar »Under gamla herrgård sträd.», och »Den gamla 
kvarnen», A. Sahléns färgträsnitt »Juninatt», Eigil Schwabs ets
ningar »Grimas», »Ågren» och »Porträtt» samt T. Schonbergs: »Si
gurd von Kock» och »Självporträtt», Hj. Strååts akvatinter »Vid 
tatfeln» och »Vinterkväll», Harriet Sundströms träsnitt »Plöjning» 
samt Louis Sparres färglagda litografi »London bridge» och Jo
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hansson Thors litografier: »Självporträtt», »Gråväder», »Soldis», 
och »Afton», motiv från Skåne.

Till dessa moderna svenska blad sluta sig signerade exemplar 
av Rob. Haglunds, Arne Halléns, E. Hällgrens, Carl Larssons och

Pl. 15. MEDICINALRÅDET J. L. ODHELIUS.
P en n teck n in g  av Jean E. R ehn.

Hj. Molins för Föreningens för grafisk konst årspublikation 1911 
utförda etsningar.

Den litografiska samlingen har för övrigt erhållit ett utom 
ordentligt rik t tillskott genom inköp av den framstående porträtt- 
litografen Johan Cardons forna, nästan fullständiga samling av 
egna arbeten, alla i utsökta, av konstnären med blyerts daterade 
avtryck, däribland några unika och många sällsynta blad. Även
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arbeten av andra äldre svenska litografer ha tillkom mit, såsom 
C. Jarleson Ekenstedts porträtt av konung Karl Johan och hans 
närm aste, Fredrik Bloms och C. J. Billmarks utsikter från D jur
gården och G. Söderbergs porträtt av Carl Silfverskiöld. Men 
även åtskilliga utländska litografer äro företrädda bland årets 
förvärv, såsom bland fransmännen Lassalles porträtt av fin ske pro
fessorn C. G. Hällström, Delarnes, Leveillés, och Picharás av Na
poleon III vid olika åldrar, Deuerias två motstycken »La reine 
Christine et Monaldeski» och »Rousseau et M:me de W arens»
— båda lika elegant utförda som absolut ohistoriskt uppfattade
— samt E. Pirodons förträffliga reproduktion av J. Höckerts i 
museet i Lille förvarade »Gudstjänst i svenska Lappm arken», med 
målarens egenhändiga påskrift. Tyskland representeras i den 
litografiska avdelningen av nya arbeten av Bartsch, Bause, Feckert, 
Fleischmann, Michaelis och Völlinger. De ur konstnärlig synpunkt 
förnämligaste litografier, som under året inkommit, äro norrm an
nen Edvard Munchs praktfulla blad »Eva Mudico och Bella Ed
wards» och »Kvinna med långt hår och brosch» samt italienaren 
Anselmo Bucgs fårgmättade »Stadsvy».

En särskild grupp inom gravyravdelningen, som under de senare 
åren särskilt uppm ärksam m ats: utländska stick efter svenska 
konstnärers arbeten, har ökats med flera intressanta saker, såsom 
tyskarna L. Heckenauers kopparstick efter David Richters porträtt 
av den svenskfödde, berömde medalj gravören Raimund Faltz och 
J. J. Haids efter Georg Desmarées’ bild av historiem ålaren Joh. 
Ad. Schöpf, fransm ännen Jouberts och De Launags stick efter 
porträttm ålningar av P. A. Hall och Alex. Roslin samt engels
m ännen John Faber d. g:s, William Faithorne d. g:s, J. Simons, 
John Smiths, G. Vertues och R. Williams’ mezzotinter och stick 
efter porträttm ålningar av vår i London verksamme landsm an 
Mikael Dahl.

Bland nyheterna i musei samling av utländska grafika ses åt
skilliga urgamla blad, såsom italienarna Daddis stick efter Poli- 
doro di Caravaggios »Antik sjöstrid», G. Ghisis efter Michelange
los fresker i Sixtinska kapellet, Martino Rotas efter samme m ästa
res »Yttersta domen» och Antonio Salamancas efter en detalj av 
samma målning, träsnitt av Vicentino, kopparstick av Vasi, m. 
11. att förtiga. Gamla nederländska namn äro Cornelis Drebbels



— genrebilder efter H. Goltzius — samt andra, såsom Nicolaes 
Lastinans, Salomon Saverys och Andries Stocks m. fl:s illustratio
ner till »Académie de 1’Espée de Girard Thibault»,

Bland under året inkom na verk av senare generationers gra
fiska konstnärer må här blott näm nas sådana av fransmännen

PL. 16. AUGUST BLANCHE.
P en n teck n in g  av Ferd. T ollin .

Nie. de Larmessin d. y. efter Boucher, J. A. Pierron efter Lafrensen 
och Trinquesse, Ch. S. Pr adier efter Debret, E. Castan efter Dedreux, 
tyskarna Jac. Männl efter An. Caracci, J. M. Bernigeroth efter D. 
Klein, B. Vogel efter Ivupetzky, J. G. Wille efter C. Netsclier och 
Tocqué och Nordheim efter Trum bull, engelsmännen W. Ward
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efter Morland, Bellin efter Herbert, H. Fletcher efter Canaletto 
o. s. y. Genom gåva av konstnärens son har museum blivit

oC ** ̂

Pl. 17. LARS JOHAN HJERTA.
P enn teck n ing av Ferd. T ollin .

ägare af en 70 nr stark samling ex-libris, graverade av engels
mannen Ch. W. Sherborn. Norska blad äro en etsning, »Kyssen», 
av Edvard Munch — mer kännetecknande för hans konst än de
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•ovan näm nda två litografierna — samt två porträtt av biskop 
Bang och presidenten Berner, resp. kallnål-radering och etsning 
av Joh. Nordhagen. De förnämligaste årsförvärven av modern 
grafik äro dock engelsmannen Fr. Brangwyns storslagna etsning 
»Skeppsbyggnad», fransm annen J. L. Forains pikanta kallnål- 
radering »Spelsalen», hans saftiga etsning »Advokaten* samt bel
gierna M. van der Loos och J. Célos fårgetsningar »Töväder i 
Mecheln» och »Den döda staden (Brügge)».

En betydelsefull tillökning har gravyrsamlingen erhållit genom 
Föreningen Nationalmusei vänners storartade gåva av 17 böcker 
{i 39 band) japanska träsnittstryck och 120 dylika tryck på lösa 
blad, varaf ett fåtal svarttryck, de övriga trefärgs- och mång- 
färgstryck, samtliga av föreningen inköpta ur professor Oscar 
Björcks samling. Nationalmuseum, i vars gravyrsamling förut 
endast m ästarna Yeshi, Hokusai, Utamaro, Hiroshige och Kuni- 
yashi voro företrädda med ett färgträsnitt vardera, äger därför nu 
en aktningsbjudande och med mycken smak sam m anbragt kollek
tion japanska träsnittstryck, om spännande den sista blomstrings- 
perioden (omkr. 1750— omkr. 1850). 1600-talsm ästarna i svarttryck, 
Moronubo och Moroshige, saknas tyvärr och av denna konstnärs
krets träffar man blott den något senare, av Moronubo påverkade 
Sukenohu, den elegante skildraren av det täcka könet, med en av 
sina berömda i svarttryck fram ställda böcker om kvinnornas liv.

Den äldste här förekommande behandlaren av trefärgstrycket 
är Kiyomitsu med ett par blad ur skådespelarnas liv. Med Haru
nobus enda, mycket älskvärda, men mindre representativa blad 
»Tre gossar rullande en väldig snöboll», Koriusais hum oristiska 
blad »Gammal kines, drömmande att han av en djävul frestas att 
besöka de vackra innevånarinnorna i ett grönt hus», »Kavalleri 
och infanteri i handgemäng» och »De 7 lyckogudarna på ny- 
årsskeppet» samt Shunshos bok »Sanju-Rokkasen» (36 dikter) och 
hans »Två damer, av vilka den ena bär en stor ask», äro vi 
inne på det fruktbara flerfärgstrycket. Till samma grupp hör 
Shunshos av Kiyonaga påverkade elev Shumman med ett p rak t
blad, »Dansande unga damer». Av Kiyonagas berömdaste lärjun
gar råkas den i den ovan nämnde m ästarens Yeshis riktning 
arbetande Yesho, den utomordentligt rik t företrädde Utamaro 
och Toyokuni.
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Av Yesho ses blott »Damer plockande blommor under blom 
mande fruktträd», men Japans Boucher, den kvinnoälskande 
kvinnoskildraren Utamaro lär man grundligt känna genom hans 
ryktbara kokottbok »Händelserna under året i de gröna husen»
■— hans yppersta v e rk —, »Rökande damer vid en bärstol», »Sit
tande oiran med upplöst hår», »Unga, på pilgrimsfärd stadda 
damer, med uppskörtade kläder vadande vid en havsstrand», o. 
s. v. Av Toijokunis högt skattade tavlor ur skådespelarnas liv ses 
ingenting, men han företrädes i stället av sitt 1808 utgivna, be
röm da arbete i två delar »Nutidens seder, kvinnor ur alla yrken», 
en av Japans erkänt vackraste böcker.

Hokusai, den modernare, för västerlandet lättfattligare och där 
också synnerligen populäre konstnären, representeras i samlingen 
dels genom flere böcker, såsom en fullständig serie i 15 band av 
hans ryktbara verk »Mangwa» (Tecknade infall»), »Fugaku-Hiak- 
kei» (»Hundra vyer av Fuji»), romanen »Chosai-Zekku», m. fl., 
dels av en genrebild, ett fiskstycke, ett par stilleben o. s. v. Hans 
fram stående lärjungar Sadahide och Gakutei ha att uppvisa, den 
förre 12 blad illustrationer till en historisk roman, den senare ett 
par böcker, av vilka den ena omfattar 40 landskap och den andra, 
»Kyoku-Jimbutsu-Shu» innehåller såväl diktarporträtt som figurer 
i landskap. Toyokunis elev Kunisada, som redan betecknar det 
begynnande förfallet, bidrager med illustrationer till rom aner, så
väl i bokform som på lösa blad, skådespelareverket »Haigu-Sanju- 
Rokkwasen» och ett par karaktäristiska triptyker, såsom »Skåde
spelare i sina klädloger».

Mästaren i landskapsskildring Hiroshige är synnerligen m ång
sidigt företrädd, såsom genom 28 blad landskap med scener ur 
militärlivet, sin berömda bok »Tokaido Fukei sogwa» (vyer av 
de 53 stationerna vid Tokaido), en annan bok med utsikter från 
Yedo, en tredje med gatu- och landskapsmotiv, de utsökta bladen 
»Aftonstämning med sträckande vildgäss» och »Hav med sträc
kande tranor», mästerliga bilder ur fiskarnas liv, den förtjusande 
triptyken »Festtåg av unga flickor, som, bärande parasoll, tåga 
ut mot ön Enoshima» o. s. v., o. s. v. — såsom synes en lika 
rik som omväxlande samling japanska träsnittstryck, till vilkas 
förvärvande musei gravyravdelning är att lyckönska.
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Intendenten har under året avslutat lappkatalogiseringen av 
äldre svenska gravyrer. Amanuensen Granberg har fortsatt be- 
skrifningen av de franska gravyrerna samt inventariefört och 
katalogiserat årets ovanligt rika accession av handteckningar och 
gravyrer. E. o. amanuensen Gauffin har avslutat beskrivningen 
av Scholanders akvareller med utländska motiv och påbörjat 
lappkatalogiseringen av de spanska gravyrerna.

K o n s ts lö jd s a ix i l in g e n  (Looström, Folcker).

Tillökningen under året utgör tillsamm ans 719 nummer, av 
vilka 24 förvärvats genom köp samt 695 erhållits i gåva.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:
1

Vid 1911 
års slut

Tillväxt
1912

Summa

Keramiska föremål ................................. 5,833 ! 28 ! 5,861
i  Glas............................................................... 920 2 922

Emalj .......................................................... 591 1 592
Guld och silver.................... ..................... 588 2 590
Ur ............................................................... 374 374
Oädla metaller .......................................... 1,033 619 1.652
Möbler, träföremål ................................. 674 j — 674
Elfenben o. d............................................... 177 64 241
Sten............................................................... 255 — 255 ii
Textilkonst.................................................. 1,062 — 1,062
Diverse ..................................................... 620 3 623

Summa 12,127 719 12,846

A . Inköp.

Jan. 26. Kopp av kinesiskt porslin med grevliga Ugglas ka 
vapnet.

Sept. 10. Grupp (moder med sitt barn) i fajans i färger. Sign. 
Stockholm.

» » Ask af fajans i form av en duva. Sign. (Marieberg).
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Okt.

Dec.

»

»

»

B.

Jan.

Mars

Maj

Juli

29- Bägare av glas, rikt slipad dekorering med emblemer 
och inskrifter syftande på slaget vid Helsingborg 1710. 
Svenskt arbete.

7. Skri vtyg av fajans i rokokoformer dekor, i blå camaïeu. 
Sign. (Marieberg).

» Dosa av fajans, dekor, i tuschmålning. Sign. (Marie
berg).

» Stekkupa av fajans, dekor, i blå camaïeu (klöver
mönster). Sign. (Rörstrand).

» Stekkupa av fajans med dubbelmonogram under adlig 
krona, violett camaïeu. Sign. (Rörstrand).

> En samling japansk keramik, 14 föremål i stengods, 
porslin och fajans, Seto, Raku, Kenzan, Banko, Toza, 
Satsuma m. fl.

» Bägare av glas med Hedvig Eleonoras namnchiffer. 
Svenskt arbete.

» Fat av fajans dekorerat med blommor i violett. 
Sign. (Königsberg).

G åvor,

26. Av grosshandl. Semmy Josephson:
Fat av kinesiskt porslin, rik t dekorerat, s. k. »famille 

verte ».
17. Av herr John Hoving:

Vas av kinesiskt porslin, rikt dekorerad, s. k. »famille 
verte ».

7. Av major Axel B. von Schinkel:
Tallrik av kinesiskt porslin, dekor, i färger med adliga 

ätterna Cedercreutzs och Campbells vapen.
1. Av Föreningen Nationalmusei vänner:

En samling japanska svärdsprydnader: tsuba, fuchi, 
kashira, menuki, kozuka, ett svärd, en dolk samt 
netzukes m. m., tillsammans 682 nr.
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Juli 1.

Sept. 10.

» »

Dec. 7.

Av Föreningen Nationalmusei vänner:
Nautiluspokal i silver med emalj och ädla stenar, 

kom ponerad av Agi Lindegren, utförd av C. G. Hall
bergs guldsmeds-a.b.
Av direktör C. U. Palm :

Fat i kinesiskt porslin, dekor, med Alexander Ros
lins och hans hustrus namnchiffer.

Av herr H. Ankarstrand:
Sakeflaska av japansk satsumafajans.

Av fru J. A. Alsing, Köping:
Vas av stengods, gravfynd från Japan.

Av grevinnan Ghr. di Casa Miranda:
Fingerring av guld med emalj och stenar, 1600-talet. 
Necessaire i vernis m artin med sax, kniv, plån och 

penna. Ludvig XVI:s stil.
Em aljplatta: antikiserad porträttbyst i färger inom 

bronsram. 1500-talets stil, modern.
Käppknapp av elfenben i form av en m ansbyst med 

trekantig hatt. 1700-talets mitt.
Vas av elfenben i rikt skulpterat renässansmönster. 

1800-talets senare del.

» » Av stadsm äklaren H. Schultz:
Sigillstamp av brons. Italienskt biskopssigill från 

1400-talet.

Årets så väl till storlek som beskaffenhet förnäm sta tillskott 
till konstslöjdavdelningen är den av föreningen Nationalmusei 
vänner skänkta stora samlingen av japanska svärdsprydnader.

Det år 1876 utfärdade förbudet för japanerna att i fredstid bära 
svärd  har haft till följd, att dessa svärdsprydnader gjorts till före
mål för samlande och i massor översvämmat den västerländska 
konstm arknaden. Att det icke är svärden i deras helhet utan 
endast deras löstagna sirater, som samlas — något som kan före
falla rätt pietetslöst — beror bland annat därpå, att svärdsklingans 
m ontering i Japan  är så väsentligt olika mot i västerlandet. 
Genom blotta uttagandet av en liten träplugg lossas klingan från

4



PL. 18. JAPANSKA SVÄRDSPRYDNADER I JÄRN OCH BRONS.
Gåva af »N ationalm usei vänner .
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fästet och detta sönderfaller i sina beståndsdelar. Till varje klinga 
— vars utsökta beskaffenhet var ägarens största stolthet — fanns 
också i de flesta fall ett flertal för olika tillfällen avsedda mon
teringar. De viktigaste av svärdsprydnaderna äro: tsuban, motsva
rande våra värjors parerplåt, kashira, som ersätter vår kavelknopp, 
fuchi, ett beslag kring kavelns nederdel och menuki, ett par små- 
beslag på själva kaveln. Härtill komma kozuka eller svärdskniven, 
som har sin plats i skidan på kavelns ena sida, och kogai, svärds- 
nålen, som är placerad på kavelns andra sida, båda med sina 
skaft stickande upp genom för ändam ålet gjorda hål i tsuban.

PL. 19. JAPANSKA PRYDNADSFÖREMÅL (NETZUKES) AV ELFENBEN M. M.

Det förnämsta skälet varför alla dessa olika smådelar av det 
japanska svärdets utstyrsel blivit så eftersökta af samlare är 
emellertid, att japanerna vid deras prydande nedlagt all sin ut
sökta smak, all sin överlägsna konstfärdighet. Alla dessa parer- 
plåtar, knivskaft o. s. v. utgöra i själva verket en den rikaste 
provkarta på den japanska m etallteknikens oändliga resurser. 
Omväxlingen av dekorationsmotiv, av utföringssätt, av färg- och 
formeffekter är sådan att, ehuru det rika m aterialet redan är 
vetenskapligt uppdelat efter skolor och riktningar och ehuru vissa 
återkomm ande typer här och var kunna iakttagas, det dock är 
en stor sällsynthet att finna två lika bland dessa massor av föremål.
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Samlingar av japanska svärdsprydnader finnas num era överallt 
så väl i museer som i enskild ägo. Den princip, efter vilken . 
dessa olika samlingar äro anlagda, är ganska växlande. Den ena 
söker sin tyngdpunkt i de äldsta primitiva järnsm idena, den andra 
i de m oderna praktarbetena i brons och diverse metall-legeringar, 
en lägger an på mängden, en annan på den utsökta dyrbarheten. 
Den museisamling, som såväl genom antalet som genom beskaf
fenheten av sitt innehåll är den mest betydande, torde vara den 
i Hamburgs konstslöjdmuseum.

PL. 20. FAT AV KINESISKT PORSLIN.
F am ille  verte 1700-talet. Gåva av herr Sem m y Josephson .

Den samling, som nu kommit i Nationalmuseets ägo och som 
om fattar ej m indre än 600 nummer, har förut tillhört professor 
Oscar Björck.

Professor B. har under ett antal år med mycken iver samlat 
japanska konstföremål av olika slag, men koncentrerat sig på 
svärdsprydnaderna och på färgträsnitten (vilken samling också, 
tack vare Nationalmusei vänners frikostighet, nu införlivats med 
museets gravyrsamling).

Han har härvid haft förmånen att äga goda förbindelser och 
har ägt blick för det konstnärligt värdefulla, omständigheter som
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komma till synes i hans samlingars kvalitet. Vad svärdspryd- 
naderna beträffar, förskriver sig en stor del av dessa från en 
så ansedd expert och framstående samlare som herr Tadamasa 
Hayashi, vilken ända från Japankultens första fram trädande i 
Paris på 1880-talet spelade en ledande roll som auktoritet och 
bland annat hade stor andel i Louis Gonses förträffliga arbete 
»L art japonais». Hayashi blev senare, då den bekante S. Bing 
upphörde med sin japanska konsthandel, den förnämste i det facket 
i Paris och avslöt på ett glänsande sätt sin bana i Frankrike så-

PL. 21. FAT AV KINESISKT PORSLIN.
1700-talet, ur A lex R oslins servis.

som kejserlig kommissarie vid världsutställningen 1900. Han åter
vände sedan till sitt fädernesland, där han för några år sedan 
avled. Redan under sin vistelse i Paris hade Hayashi samlat 
svärd sp ryd n ad er , valda m ed  d en  ja p a n sk a  exp erten s u rsk iljn in g  
och smak. En del av dessa skänkte han 1894 till Louvre, en 
annan och större del såldes på auktion i Paris 1902, varvid 
museer och enskilda samlare kämpade om dessa utsökta små 
konstverk. Men ännu vid den trägne och kräsne samlarens från- 
fälle funnos en stor mängd av svärdsprydnader bland hans efter
läm nade samlingar, och det är en stor del av dessa, som profes
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sor Björck lyckats åtkomma och som utgöra grundstommen av 
hans samling. Även från en mängd andra håll är denna rik 
tad. Den är icke ensidigt anlagd åt något visst håll utan belyser 
på ett synnerligen gott, om också ej alldeles fullständigt sätt de 
japanska svärdsprydnadernas historiska och konstnärliga utveck
ling. Den utgör således ett värdefullt tillskott till museets konst- 
slöjdavdelning. Det är endast att beklaga, att den på grund 
av det bristande utrym m et för närvarande icke kan i sin helhet 
lämpligen exponeras.

Bland årets gåvor må i detta samm anhang nämnas en även

PL. 22. GRUPP AV FAJANS. 
R örstrand 1740-talet.

PL. 23. DOSA AV FAJANS.
M arieberg, E hren reiclis period  (1758—1706).

av Nationalmusei vänner skänkt s. k. nautiluspokal i förgyllt silver 
med emalj och ädla stenar, ett av Agi Lindegren kom ponerat och 
av C. G. Hallbergs verkstad utfört vackert prov på modern guld
smedskonst.

I övrigt bestå gåvorna till övervägande del av det ostasiatiska 
konsthantverkets alster, ett ganska tydligt tecken på, huru  intresset 
inom samlarevärlden för närvarande är inriktat på dessa. Av herr 
Semmy Josephson har sålunda skänkts ett vackert och ovanligt 
fat av kinesiskt porslin, famille verte, och av herr J. Hoving 
en vas i samma art.



Majoren Ax. B. von Schinkel har överlämnat en kinesisk tall
rik av porslin med ätterna Cedercreutzs och Campbells va
pen, en ganska sällsynt pjäs, och direktör C. U. Palm har givit ett 
särskilt från personhistorisk synpunkt högst intressant föremål, 
nämligen ett kinesiskt fat med Alexander Roslins och hans hustrus,

PL. 2 4 . BÄGARE AV GLAS. MITTMEDALJONGEN. 
T ill m in n e  av slaget v id  H älsingborg den 28 febr. 1710. H. 19.

Susanne Girousts namnchiffer. Fatet får sitt ännu större värde 
däri, att det förvärvats från Roslins sonsons son artisten G. Roslin, 
som lever bosatt i Versailles och med högsta pietet sam lar m in
nena av sin store förfader. Sitt förnäm sta värde för en konst- 
slöjdsamling har det emellertid däri, att det utgör ett synner
ligen vackert prov på keram isk dekoration i Ludvig XVI:s stil
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— m önstret skall, enligt familjetraditionen, kom ponerats av Ros
lin själv.

Bland övriga gåvor må nämnas grevinnan di Casa Mirandas, av 
åtskilliga bibelots, varibland en fingerring i guld med emalj och 
stenar, från 1600-talet, har största intresse och värde.

PL. 25. BÄGARE AV GLAS. ENA SIDOFÄLTET. 
T ill m in n e  av slaget v id  H älsingborg den 28 febr. 1710.

Årets inköp ha med det obetydliga anslag som stått till buds 
och konstm arknadens num era så högt uppdrivna priser, som 
nästan omöjliggöra förvärvet av dyrbarare föremål, delvis in 
riktats på tillvaratagandet av mindre föremål av äldre svensk 
tillverkning.

Det intressantaste av dessa är en grupp i fajans: moder med 
sitt barn, signerad Stockholm, och således förskrivande sig från
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Rörstrandsfabrikens tidigare tid. Den lilla gruppen, som tydligen 
ä r studerad efter naturen, gör i all sin naivitet ett mäktigt konst
närligt intryck. Den är utan tvivel ett unikt arbete av någon 
bland fabrikens skickligare modellörer och har således även ett 
högt kuriositetsvärde (pl. 22).

Ett nästan lika stort intresse har en liten rund dosa i fajans 
med en signatur som visar, att den förskriver sig från den tid, 
då J. L. Ehrenreich ännu var föreståndare för Mariebergsfabriken. 
Den är dekorerad med herdescener och landskapsm otiv i tusch, 
elegant och rokokomässigt, och som dessa signerade dosor i fajans 
äro ytterst sällsynta — museet äger ett par signerade från Rör
strand, men hittills endast en från Marieberg —' är den lilla vackra 
pjäsen även från denna synpunkt ett gott förvärv.

Det prydliga skrivtvget med sina högst karakteristiska rokoko
form er av en icke alldeles ovanlig Mariebergstyp har den ganska 
sällsynta egenskapen att vara alldeles oskadat. Det är från 
Pierre Berthevins direktörstid (l 767—69) och, att döma av signe- 
ringen, dekorerad av »blåritaren» Gabr. Lindlöf.

E tt stort runt fat av fajans med strödda blomm or i violett från 
fabriken i Königsberg är det första prov på denna ytterst säll
synta fabrikation som samlingen äger. Det har ett så mycket 
större intresse, som denna fabrik förestods av Joh. L. Ehrenreich 
(Mariebergsfabrikens grundläggare), sedan han läm nat fabriken i 
Stralsund. Så väl i dekorering som i pjäsens datering 12/ 10 85 
m ärkas reminiscenser från Ehrenreichs Mariebergstid. Signaturen 
är HE, Hofrath Ehrenreich, vilken titel han mottog innan han 
läm nade Sverige och på vilken han synes ha satt ett synnerligen 
stort värde.

Den rika och intressanta samlingen av svenskt glas har under 
året riktats med några mycket goda nummer.

Det ena är en större bägare, lika m ärklig för sin konstnärliga 
utsm yckning som för sitt historiska intresse. Kring kanten om- 
gives den av en ytterst karakteristisk lam brequin, och därunder 
sitta tre stora medaljonger; nederst går runtom  en bred bordyr, 
allt i rikt slipat arbete. Mittmedaljongen har Karl XII:s nam n
chiffer under kunglig krona, flankerat av troféer och omgivet av 
inskrifter. Av dessa, liksom av de båda sidomedaljongernas inne-

♦
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håll, framgår, att bägaren utförts till minne av Magnus Stenbocks 
seger vid Hälsingborg den 28 februari 1710. (Pl. 24 och 25).

I den ena medaljongen ses Hälsingborg och Kronborgs slott, 
skilda åt genom sundet. Ur molnen från danska sidan sträckes 
en hand med en nyckel för att öppna den svenska stadens portar, 
men från svenska sidan kommer en beväpnad arm, som sårar fiende
handen till blods och riktar värjspetsen mot Kronborg. Runtom 
står: »Du sölt nicht begehren deines nechsten Haus». Den andra

PL. 26. BÄGARE AV GLAS. H. 11. 
Med I led v ig  E leonoras nam nchiffer.

medaljongen har uppgifter på de landstigna fiendernas antal samt 
på deras döda, sårade och fångar. Pjäsens historiska värde är 
således stort, men dess konstvärde som naturligtvis är det vä
sentliga för vårt museum, är ingalunda mindre. Detta värde kan 
närm are bestämmas vid jämförelse med en annan bägare av 
glas, som även under året inköpts. Denna, som har samma form 
som Hälsingborgsbägaren, har egendomligt nog också samma 
lam brequinbård samt dessutom Hedvig Eleonoras chiffer i kar
tusch under kunglig krona. Det tunna, klingande godset och den
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lätt svängda formen tala för att de äro svenska, något som ju 
även kan anses framgå av deras kungliga namnchiffer. Men den 
typiska och för båda lika lam brequinbården, den karakteristiska 
Ornamentiken och slipningen peka på en gemensam upphovsman 
och det torde kunna anses ganska säkert, att denne är Kristofer 
Elsterman, riksänkedrottningens »glassnidare». (Pl. 26).

Denne var — såsom d:r J. Bottiger i sin monografi: Hedvig 
Eleonoras Drottningholm meddelat — sysselsatt i drottningens 
tjänst från 1692 och var verksam ännu 1714. Bland de av honom 
utförda arbetena näm nas flerstädes i räkenskaperna pokaler och 
bägare med drottningens namnchiffer.

H. M. Konungen har vid årsslutet låtit till museet överföra 
hängbården till Fredrik II:s tronhimm el. Denna bård har allt 
sedan 1880-talets början varit uppsatt som väggfris i konungens 
(d. v. kronprinsens) arbetsrum  på Stockholms slott.

Den praktfulla tronhim m eln, utförd år 1586 av den brabantske 
m ålaren och tapetvävaren Hans Knieper på beställning av konung 
Fredrik II av Danmark*, medfördes som bekant av Carl X Gus
taf från Kronborgs slott i danska kriget år 1659. Gjorda under
sökningar ha givit vid handen, att himmeln, sedan den fått sin 
förvaringsplats i Stockholms slotts husgerådskamm are, sannolikt 
aldrig kommit till användning utan legat nedpackad ända till 
dess den år 1868 av Carl XV överlämnades till Nationalmuseum. 
Till en början förvarades den därstädes i K. livrustkam m arens 
lokal (n. v. gravyrsalen) upphängd i två flata väggskåp. Det var 
först år 1884, då n. v. avdelningen för konsthantverk inrättades, 
som den fick sin riktiga anordning såsom himmel och ryggstycke. 
Vid överlämnandet år 1868 följde emellertid hängbården icke 
med, utan fick i stället senare den användning, som den ända 
hittills haft. Sedan den vackra bården genomgått en nödig re
paration å föreningen »Pietas’ »s atelier, skall den anbringas på 
sin plats runt om himm eln och kom mer det utomordentligt dyr
bara och praktfulla konstverket att först då visa sig i sin verk
liga och ursprungliga skepnad.

Bården, som har en bredd av 36 cm. och en längd av sam 

* L. Looström: »Konung Fredrik II:s av Danmark tronhim m eli Nationalmu
seum», i Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen år 1885, pag. 45—59.
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m anlagt 13.60 meter, har ursprung
ligen varit i två delar, en kortare 
för den åt väggen vända sidan av 
himm eln, en längre för de tre öv
riga.

Den visar delvis sankna orna
m entik som ryggstyckets övre och 
undre bårder, med elefanterordens 
insignier och det sammanslingrade 
F. S. (Fredericus Secundus) i kar- 
tuscher såsom huvudmotiv, vartill 
kom m a havsnymfer såsom sköld- 
hållare, bågskyttar, ekorrar och 
papegojor, allt infattat i en rik or
nam entik av bandmotiv, blomslin
gor, fruktgirlander och festoner. 
Färgerna överensstämma naturligt
vis med tapeten i dess helhet och 
särskilt är guldtråd rikligt använd 
i bottnarna.

Boksamlingen (Göthe). Hela 
ökningen för året utgör 244 num 
mer, varav tidskrifter (hela år
gångar) och årsberättelser 74, all
m än konsthistoria 30, arkitektur 6, 
skulptur 2, måleri 18, handteck
nings- och gravyrkännedom  2, konst
slöjd 8, kataloger, lexika och di
verse 104.

Samlingen har fått mottaga gå
vor av:

Ministère de l’instruction publique 
et des beaux arts (Paris), General
verwaltung der königlich. preus- 
sischen Kunstsammlungen (Ber
lin), Rijks Verzamelingen van Ge- 
schiedenis en Kunst (Haag), Danska PL

. 
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kultusm inisteriet (Köpenhamn), Kgl. ecklesiastikdepartementet, 
Riksarkivet, Kgl. biblioteket, Kgl. akademien för de fria kon
sterna; Kgl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Svenska 
slöjdföreningen, Svenska teknologföreningen, Sveriges allmänna 
konstförening, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, Ves- 
tergötlands fornminnesförening; Nordiska museet (Stockholm), 
Kgl. livrustkam m aren, Grafiska sällskapet (Stockholm), redak
tionen av Ord och bild; museer och utställningar i Basel, 
Bern, Bremen, Chicago, Cincinnati, Detroit, Dresden, Filadelfia, 
F rankfurt am Main, Genua, Hannover, London, S:t Louis, Madrid, 
New York, Oldenburg, Toronto (Canada), W ashington; Helsing
fors, Köpenhamn, Kristiania, Trondhjem ; Göteborg, Hälsingborg, 
Lund, Malmö, Stockholm; konsthandlarne Heinemann, H. Helbing, 
F. Muller & C:o, C. J. W awra, H. Bukowski; författarne Ch. 
Sedelmeyr, Justus Brinkmann, C. Doucet, O. Kolsrud, C. U. Palm, 
W. Roch, R. Stettiner; bankiren C. A. W ebers dödsbo, samt mu- 
séets tjänstemän.

Depositioner och flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum, 

a. Målningar.

Jan. 26. Av konstnären Axel Törnem an:
Skisser till väggmålningar i Riksdagens andra kam 

mare. (3 större i akv., 1 mindre i akv., 1 större i olja). 
Återlämnad.

Av d:r F. R. Martin:
Gammal kinesisk målning från 700-talet e. Kr. i tusch 

och färg, fram ställande en helig man. Återlämnad 
den 1 mars.

Mars 1. Av konstnären Carl Milles:
Herodias bärande Johannes döparens huvud på ett 

fat. Oljemålning av Lukas Cranach d. ä. (tysk). Åter
läm nad den 16 april.
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April 16. Av fröken Agnes Branting:
Porträtt av fröken Agnes Branting. Oljemålning av 

A. Zorn. Återlämnad.

Maj 7. Av direktör Thorsten Laurin:
Stilleben, oljemålning av A. Vollon. Interiör med 

naken kvinna, oljemålning av Louis Legrand. Åter
lämnade.

b. Konstslöjdsföremål.

April 16. Av fröken Agnes Branting:
Hautelissevävnad av Licium, återgivande ett av A. 

Zorn m ålat porträtt av fröken Branting. Återlämnad.

B. Deponerade från Nationalmuseum.

a. Skulpturförem ål:

Dec. 7. Till sällskapet Iduns porträttutställning i Konstakade
mien till firande av dess femtioårsjubileum: Adolf
Nordenskiöld. Porträttbyst i m arm or av Valter Rune
berg. (N. M. n:r 710). Återlämnad.

b. Oljemålningar:

Till Sällskapet Iduns porträttutställning:
Edvard Rosenberg. Oljemålning av Em il Österman. 
(N. M. n:r 1573). Återlämnad.

Samtidigt överflyttades tillfälligt »En skål i Idun», oljemålning 
av A. Zorn, vilken av sällskapet Idun är deponerad i National
museum. Återlämnad.

C. Deponerade å Gripsholm.
Sept. 10. Av friherrinnan Clara Fleetwood f. Sandströmer:

4 större och 12 mindre porträtt av svenska män och 
kvinnor från 1600- och 1700-talet. Oljemålningar.



PL. 28. RIKSDROTSET GREVE PER BRAHE D. Y. (1602 + 1680).
O ljem ålning. H. 231. B. 164.
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D. Till Gvipsholm ha flyttats:

Juli 1. Per Brahe d. y. (N. M. förr. n:r 282, Gripsh. n:r 1843).
Elsa Gyllenstjerna. Oljemålning. (N. M. förr. n:r 284, 
Gripsh. n:r 1845).

Per Brahe till Terna. Oljemålning. (N. M. förr. n:r 290, 
Gripsh. n:r 1851). Alla tre tillhörande den 1911 för
värvade samlingen av Braheporträtt.

Gustaf Vasa. Oljemålning. (Gripsh. n:r 566, flyttad 
till Nationalmuseum 1911 för granskning).

Okt. 29. Två porträtt av två damer Jennings. Oljem ålningar 
av Scheffel. (N. M. förr. n:r 294—5, Gripsh. n;r 1854—5).

Porträtt av A. H. Ulfklou. Pastell av G. Lundberg(?) 
(N. M. förr. n:r 264, Gripsh. n:r 1834).

Grotesk gubbe. Oljemålning av Elias Martin (N. M. 
förr. n:r 301, Gripsh. n:r 1852).

Porträtt av drottning Kristina (N. M. förr. n:r 306, 
Gripsh. n:r 1853). Oljemålning av van Egmont.

E . Till Drottningholm ha flyttats (från Gripsholm ):

Okt. 29. Papegoja. Oljemålning av D. Kock (Gripsh. n:r 625).
Vit kakadora. Oljemålning av D. von Köln. (Grips

holm n:r 626).
Papegoja. Oljemålning av D. Kock (Gripsh. n:r 627). 
Två papegojor. Oljemåln. av Greta Horn f. Gyllen

stjerna (Gripsh. n:r 628).
Fågel på gren. Oljemåln. (Gripsh. n:r 629).
Tre småfåglar. Oljemålning av D. Kock (Gripsh. 

n:r 630).
Papegoja och andra fåglar. Oljem. av D. von Köln. 

(Gripsh. n:r 631).
Murmeldjur. Mops. M örkbrun filfras. Två hundar. 

Två hundar. Oljemålningar av Ehrenstrahl (n:r 827, 
828, 830, 834, 835).
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F. Till Ulriksdal ha flyttats:

Okt. 29. Karl XV. Oljemålning av Gertner (dansk. N. M. n:r 
1187).

Drottning Lovisa. Oljemålning av Amalia Lindegren 
(N. M. 1188).

Kronprinsessan Lovisa. Oljemålning av Amalia Lin
degren (N. M. 1189).

Statens konstsamlingar å  de kgl. lustslotten.

Gripsholm. Statens konstsam lingar på Gripsholms slott ha, så
som av föregående redogörelse för gåvor och inköp framgår, un
der året vunnit en synnerligen stor tillväxt. Så har Justus van 
Egmonts porträtt av drottning Kristina, vilket skänkts av envoyén 
greve Herman Wragnel, jäm likt gåvobrevets bestämmelse flyttats 
dit, vidare Scheffels båda porträtt av systrarna Jennings (gåva av 
C. A Webers arvingar), samt de av framl. kom merserådet frih. Hugo 
Rehbinder genom testam entariskt förordnande överlämnade por
trätten av generallöjtnanten friherre Reinhold Henriksson Reh
binder (f 1709), Elias Martins porträtt av Beata Sofia Rålamb 
(f. 1748, f  1793), gift 1765 med landshövdingen friherre Clas E. 
Silfverhjelm, samt Erik Hallblads porträtt framställande slotts- 
kam reraren på Gripsholm Karl Fredrik Ljungman (f. 1722, f  1794), 
särskilt bekant såsom intresserad vårdare av konstsam lingarna 
därstädes och såsom författare till den första tryckta beskrivning 
över konstsamlingarna på Gripsholms slott (Stockholm 1755). 
Även porträttet av hans maka Hedvig Kristina Landén (f. 1734, 
f  1787), målat av samma Hallblad, har införlivats med samlin
gen, till vilken det skänkts av änkefriherrinnan Märta Rehbinder, 
f. Banér. Från den Rehbinderska samlingen kom mer även ett 
egendomligt porträtt, framställande en äldre man i hel figur, ut
pyntad med en del ordensband, m ålat av Elias Martin och san
nolikt visande någon skådespelare under den sengustavianska ti
den i någon komisk roll.

Ännu ett lyckligt förvärv för Gripsholm ssamlingen har under 
året gjorts genom ett å Helbings auktion i München inköpt själv
porträtt av Martin van Mijtens d. y. (f. i Stockholm 1695, f  i 
W ien 1770). I auktionskatalogen fanns porträttet avbildat och

5
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PL. 29. PORTRÄTTMÅLAREN MARTIN VAN MIJTENS D. Y. (1695-1-1770). 
Självporträtt. O ljem ålning. H. 46. B. 36.

upptaget såsom okänd man, målad av okänd liand. I museum 
igenkändes det dock lätt såsom Mijtens’ porträtt, varför anbud 
gjordes å detsamma. Den omständigheten att såväl porträttet 
som målaren voro i München okända gjorde, att det bortslogs 
billigt, för endast 341 riksm ark. Det framställer den ryktbare
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målaren i en överdådigt rik dräkt med den stora guldmedalj om 
halsen, som han vid ett besök i Stockholm år 1730 fick av konung 
Fredrik I. Mijtens blev som bekant hovm ålare i Wien och di
rektör för därvarande konstakadem i samt stod i hög gunst hos 
kejsarinnan Maria Teresia, som flera gånger satt för konstnären.

Porträttet finnes graverat av Johan Gottfrid Haid 1756 och blir 
nu en prydnad i samlingen av svenska konstnårsporträtt i Grips
holmsgalleriet. (Pl. 29).

Såsom i förra årsberättelsen (sid. 26 och 27) nämndes, har den 
för Gripsholm avsedda samlingen av äldre Brahe-porträtt börjat 
undergå en välbehövlig restaurering. Tre av desamma hava för- 
liden sommar blivit färdiga och överflyttade till Gripsholm, näm 
ligen helfigursporträtten av Per Brahe d. y. (Gripsholm n:r 1843), 
Per Brahe till Terna (n:r 184l) och grevinnan Elsa Brahe, f. 
Gyllenstjerna, (gift med överstemarskalken greve Abraham Brahe 
t  1630). Dessa tre ha nu uppsatts i det nybildade Braherum- 
met på slottet.

Några större omplaceringar av konstverken å Gripsholm ha ej 
under året ägt rum. De i den förra ståthållarebostaden på slottet 
förut förvarade porträtten ha dock till större delen uppsatts i mot
svarande serier i de respektive våningarna, från vilka mindre värde
fulla porträtt i sådana fall bortflyttats.

Rörande deposition på Drottningholms slott av en del mindre 
djurm ålningar m. m. från Gripsholm är i det föregående redo
gjort (sid. 64).

En ny, av mig reviderad upplaga av vägledningen genom Grips
holms slott har under året utkommit, innehållande även planer 
och illustrationer.

Åsättandet av nya etikettlappar av förgylt bly under porträtten 
har fortgått, och ha omkring 200 sådana under året försetts 
därmed.

I skrivelse av den 3 maj till riksm arskalksäm betet har jag 
framhållit, att, då Gripsholms slott sannolikt komme att under 
sommaren besökas av ett större antal resande än hittills något 
år varit fallet och då enligt mig läm nad uppgift lustresor komme 
att dagligen anordnas till detsamma, det vore av största vikt att 
en större personal anställdes under sommaren för de dyrbara 
samlingarnas bevakning. Med anledning härav träffades över
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enskommelse mellan ståthållareämbetet därstädes om härför läm p
liga åtgärder. Då desamma förorsakade större kostnader än h it
tills plägat utgå för slottets bevakning och dessa utgifter bestre
dos av inflytande förevisningsmedel, visade desamma vid årets 
slut än mindre behållning än under de senare åren varit fallet.

En del mindre tavlor ha ur säkerhetssynpunkt fastskruvats 
sinsemellan med bräder, varjämte en del andra åtgärder ur samma 
synpunkt vidtagits.

Drottningholm. Mycket arbete med tavlors nedtagning och återupp- 
sättning har förorsakats av slottets fortgående invändiga reparation 
och värmeledningens införande. Så anmälde ståthållareäm betet 
i början av året, att Oscar I:s contemporains-sal, ävensom två av 
paviljongerna, skulle vara utrym da före den 1 mars, varför de 
stora i den förstnämnda inboaserade porträtten måste undanflyt- 
tas. Även i andra delar av slottet har dylikt arbete m åst utföras. 
Allteftersom reparationerna i de olika lokalerna fullbordats, ha 
konstverken återuppsatts, varvid den kronologiska synpunkten 
varit i de flesta fall, om möjligt, den för anordningarna bestäm 
mande.

Den i förra årsberättelsen (sid. 66) om näm nda reparationen av 
de i Drottningholm sparken uppställda bronserna har slutförts och 
arbetet blivit vederbörligen besiktigat och godkänt. Besiktnings- 
instrum entet finnes bilagt protokollet i förvaltningsärenden av den 
23 aug. 1912.

För gåvor och depositioner har i det föregående (sid. 62) redo
gjorts.

Nationalmusei nämnd. Doktor C. D. av W irsén, som i 
m era än 30 år varit ledamot av nämnden, i vars arbeten han 
med stort intresse deltagit, avled den 15 juni 1912. Till hans 
efterträdare förordnades d. 12 juli 1912 dittillsvarande supplean
ten i näm nden skriftställaren Georg Nordensvan tills vidare under 
en tid av tre år, varjämte skriftställaren Carl G- Laurin förordna
des att i Nordensvans ställe vara suppleant i nämnden.

Nämnden har under året haft 10 samm anträden, därav ett den 
13 maj på Säfstaholms slott, tillsammans med styrelsen för »Na
tionalmusei vänner» (H. K- H. Kronprinsen, direktör Thorsten
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Laurin och d:r J. Kruse), i och för eventuellt inköp ur därva- 
rande samlingar. Vid sam m anträdet voro även amanuenserna
G. Göthe och Olof Granberg på kallelse närvarande. Därvid 
uppsattes på förslag till inköp för Nationalmuseum dels ett mans- 
portrått av Giovanni Cariani, dels Pietro da Cortonas båda por
trä tt av Erik Dahlberg och hans lärjunge Cronstjerna, dels Carl 
Gustaf Pilos Kain och Abel. Sedan därefter samlingen jäm likt 
framlidne greve Fredrik Botides testamente sålts i sin helhet till 
hans broder greve Carl Trolle Bonde på Trolleholm, inledde na
tionalmuseum underhandlingar med honom om inköp av näm nda 
arbeten. Han förklarade då, att Cortonas båda porträtt ej voro 
till salu utan komme att stanna i hans släkt, och hänvisade vad 
de övriga båda tavlorna anginge till hans i Stockholm varande 
ombud. Innan underhandlingarna m ed'näm nda om bud avslutats, 
sålde emellertid ägaren — ombudet ovetande —■ Cariani-tavlan, 
varefter Pilos Kain och Abel efter greve Trolle Bondes kort där
efter timade frånfälle av hans stärbhus överlämnades som gåva 
till Nationalmuseum.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter valda av K. akademien 
för de fria konsterna ha under året varit porträttm ålaren Emil 
Österman och medaljgravören Erik Lindberg, med landskapsm åla
ren professor Gottfrid Kallstenius och bildhuggaren Carl Milles så
som suppleanter.

Av svenska konstnärer, som utfört arbete, vilket blivit åt sta
ten på förslag av dess inköpsnäm nd inlöst, hava för året blivit 
valda till ledamöter konstnären Pelle Svedlund och e. o. am anu
ensen Karl W åhlin, med konstnären Vilhelm Smith och skrift
ställaren Carl G. Laurin såsom suppleanter.

Inköpsnäm nden har sam m anträtt den 11 mars samt den 4, 20 
och 30 juni.

Vid sam m anträdet den 4 juni (å Konstnärsförbundets utställ
ning) uppsattes å underdånigt förslag till inlösen för statens räk 
ning:

»Sommar», oljemålning av Rikard Lindström. Pris 900 kr.;
»Lappen Thuuri», bronshuvud av Chr. Eriksson. Pris 1,500 k r . ;
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»Hufvudskär», oljemålning av J. A. G. Acke. Pris 3,000 kr.;
»Karneval», oljemålning av Gösta von Hennigs. Pris 3,000 kr.

Vid sam m anträdet den 20 juni (å Svenska konstnärernas u t
ställning) :

»Marknad», oljemålning av Vilhelm Smith . Pris 2,000 kr.
»En gårdsflygel», oljemålning av Alfred Bergström. Pris 1,500 kr.
»Vill vallareman», »Ett skogstroll» och »Omslag till Jul», teck

ningar med färg av John Bauer. Pris tillsam m ans 850 kr.

Vid sam m anträdet den 30 juni (å Konstnärsförbundets utställ
ning):

»Ung flicka», staty i gips av Carl Eldh. Pris 2,000 kr.

Samtliga ovanstående inköpsförslag ha vunnit Eders Kungl. 
Maj:ts bifall.

T j ä n s t e m ä n n e n  (semester och vikariat). Intendenten har be
gagnat sig av en och en halv månads semester, under vilken 
intendentsbefattningen författningsenligt upprätthållits av am anu
ensen Göthe.

Jäm likt § 32 i för Nationalmuseum gällande nådiga stadgar 
har jag den 2 december 1912 ingått till Kungl. Maj:t med anmälan 
att jag den 2 februari 1913 fyller 65 år, varför jag enligt samma 
§ då vore skyldig att från intendentsbefattningen avgå.

Med anledning härav ingick Nationalmusei näm nd i en den 7 
december s. å. daterad skrivelse till Kungl. Maj:t med anm älan, 
»att näm nden som närm ast vore förtrogen med de stora förtjän
ster intendenten Looström om Nationalmuseum inlagt och som 
kunde vitsorda att han ännu med obruten kraft förmådde ägna 
sig åt musei ledning ansåge sig böra meddela, att det skulle vara 
näm nden mycket kärt, om Kungl. Maj:t tills vidare fortfarande 
ville anförtro intendenten Looström chefskapet för Nationalm u
seum». Skrivelsen har icke under år 1912 föranlett något E. K. 
Maj:ts beslut.

Konservator Jaensson har åtnjutit 1 månads och 10 dagars ho
nom av näm nden beviljad tjänstledighet.
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Amanuensen Göthe har (se ovan) i en och en halv månad inne
haft intendentsförordnande. Han har i en m ånad åtnjutit semes
ter. Hans amanuensbefattning har under hans intendentsförord
nande uppehållits av e. o. amanuensen Folcker och under hans 
semester i 3 veckor av e. o. amanuensen Gauffin och i 1 vecka 
av e. o. amanuensen Folcker.

Amanuensen Granberg har i en månad åtnjutit semester. Hans 
befattning har under tiden uppehållits i 2 veckor av e. o. am anu
ensen Folcker och i 2 veckor av e. o. am anuensen Gauffin.

E. o. amanuensen Folcker, som tjänstgjort 3 dagar i veckan, 
har på grund av sjukdom åtnjutit 3 veckors tjänstledighet. Han 
har i 1 vecka uppehållit am anuensen Göthes och i 2 veckor 
amanuensen Granbergs befattningar (se ovan).

E. o. amanuensen Wåhlin har, liksom de närm ast föregående 
sju åren, varit tjänstledig. Med understöd av statsmedel har 
W åhlin under två m ånader uppehållit sig i Paris och London 
för konststudier.

E . o. amanuensen Brising, som tjänstgjort 3 dagar i veckan, 
har i sammanlagt 21/2 m ånader varit tjänstledig för hälsans vår
dande m. m. samt i 5l/2 m ånader för fortsatta konsthistoriska 
studier i Italien.

E . o. amanuensen Gauffin, som tjänstgjort 3 dagar i veckan, 
har i 3 veckor uppehållit am anuensen Göthes och i 2 veckor 
amanuensen Granbergs befattningar (se ovan). Han har varit 
tjänstledig i sammanlagt 1 m ånad för hälsans vårdande m. in. 
samt i 3 m ånader för studieresa till Paris med understöd av 
Lam mska stipendiet.

E .  o. a m a n u e n s e n  W e t t e r  g r  en  har under året varit tjänstledig 
för enskilda angelägenheter.

Utgivna arbeten från Nationalmusei konstavdelning år 1912;
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1911. Under

dånig berättelse avgiven av Nationalmusei intendent. 80 sid., 
n:r 36 av Meddelanden från Nationalmuseum.
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F ührer durch die Kunstsammlungen des Nationalmuseums. 75 s.
Med 53 bilder i texten.

Gripsholms slott. En vägledning för besökande. Med planer
och illustrationer. 23 sid.

Tjänstem ännen vid Nationalmuseum ha dessutom under året
offentliggjort:
L. Looström; Meddelanden från Kgl. akademien för de fria kon 

sterna 1912. 92 sid. med 3 pl.
——, »Zorns» I Konst 1912, sid 58, 59. Svenskt-historiskt kine

siskt porslin. I Konst 1912, sid. 11— 13, 27—29. Säfsta- 
holm. I Svenska slott och herresäten, sid 198—209.

------, Magnus Eidem, Berättelser ur den äldre glasindustriens
historia. För svenska glasarbetare återgivna. — Svenska 
kyrkor. Konsthistoriskt inventarium  utg. av Sigurd Cur- 
man och Johnny Roosval. (Bokanmälningar i Svenska slöjd
föreningens tidskrift 1912, sid. 49—52).

G. Göthe: Två svenska memoarverk. Nordisk tidskrift 1912, sid- 
56—64.

O. Granberg: Inventaire général des trésors d ’art en Suède, dressé 
et publié par Olof Granberg. Tome IL 112 sid., 100 pl. 4:o.

------, Vem har målat den stora Törnekröningen i Nationalm u
seum? I Konst och konstnärer 1912, sid. 40—41.

------ , En m ärklig gammaltysk tavla. I Konst 1912, s. 26—27.
E. G. Folcker: Redigerat Svenska slöjdföreningens tidskrift.
K. W åhlin: E rnst Josephson. En minnesteckning. II. 1879—1906. 

294 s. Sveriges allmänna konstförenings publikation XX, 4:o
------, E rnst Josephson 1851— 1906. En minnesteckning. P rak t

upplaga av föregående I — II, med fotogravyrer och be
skrivande katalog, tryckt i 300 ex.; 188 +  294 s. 4:o 1912

------? Konst. I svensk kalender, 1913, sid. 117—129. Uppsala 1912.
K . W åhlin: Redigerat Ord och bild, 21:a årg.
L. Kjellberg: Das neue angebliche Parthenonfragm ent in Stock

holm. I Mittheilungen des K. deutschen archäologischen 
Instituts, Röm. Abth. 1912. S. 94—96.

----- -, Il »trono» Ludoviso e il monumento corrispondente. I den
italienska arkeologiska tidskriften Ausonia VI 1912, s. 101— 
108.

------, Die Giganter bei Homer. I Eranos 1912, s. 195—198.
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H . Brising: Hellenisk idrott. Olympiska spelen i det gamla Grek
land. Med 80 illustrationer. Stockholm 1912. 64 sid. 8:o.

------ , Den brokiga pelargången. Stockholm 1912. 162 s. 8:o.
A. Gauffin: Prins Eugen som Stockholm snaturens skildrare. Ord 

och bild 1912, s. 1— 10.
—— , Grafiska sällskapets retrospektiva utställning. I Konst och 

konstnärer 1912, s. 1—21.
------ , Några intryck från skånska konstnärslagets 10:e utställning.

I Konst och konstnärer 1912, s. 65—68.
E . Wettergren: Carl Milles. I Dikt och studie, m innesskrift ut

given av ästetiska föreningen i Uppsala. Uppsala 1912. 
Sid. 68—76.

------ , Anders Zorn. I Julstäm ning 1912, sid. 13—20 (övers, i
Sweden).

F ö r e v is n in g a r .  På uppdrag av intendenten har d:r Göthe d. 
19 och 26 januari samt den 2 februari för allmänheten förevisat 
den svenska målningssamlingen, amanuensen O. Granberg den 
23 och 30 januari samt den 6 februari den nederländska mål
ningssamlingen, amanuensen E. Folcker d. 20 och 27 jan. samt 
3 febr. konstslöjdavdelningen samt am anuensen H. Brising den 
23 och 30 jan. samt 6 februari den antika skulptursam lingen. 
Dessa förevisningar, som genom notiser i pressen delgåvos all
mänheten, vunno stor tillslutning. Dessutom ha tjänstem ännen 
biträtt vid förevisningar för skolor, m ilitär, turistsällskap m. m. 
i samlingarna, varjämte deras arbetstid alltm er och mer tagits i 
anspråk för upplysningar rörande insända eller uppvisade konst
verk.

T jä n s te r e s o r .  Intendenten har i och för vård och tillsyn av 
de staten tillhöriga, under hans överinseende ställda konstsam 
lingarna på de kungl. lustslotten företagit tjänsteresor till Grips
hohn 15 dagar, nämligen den 19 febr-, åtföljd av konservatorn, 
i och för vidtagande av säkerhetsåtgärder till skydd för tavel- 
samlingen, den 4 april och 9 maj i samma ärende, den 23 maj, 
den 12— 15 juni med anledning av ny upplaga av »Vägledningen» 
i därvarande samlingar, den 17—19 juli och 31 ju li — 1 aug. 
dels för att vidtaga anordningar för det blivande »Brahe-rummet», 
dels för att utvälja av intendenten för H. Maj:t Konungens konst
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samlingar begärda tavlor till prydande av Drottningholms slott, 
den 26 sept. i samma ärende samt den 21 okt. för tillsyn och 
vård, ävensom för ekonomien; till Drottningholm 5 dagar, näm 
ligen den 27 febr. på framställning av ståthållareämbetet, den 4 
ju li för besiktning av en del bronser i parken m. m., den 5 och 
24 sept. för omhängning av en del tavlor i anledning av värm e
lednings införande, och den 24 okt., åtföljd av am anuensen Göthe, 
i och för anordningar beträffande de med anledning av slottets 
restaurerande nedtagna tavlorna; till Ulriksdal den 21 sept. för 
att meddela den nyantagna vaktm ästaren där nödiga instruk
tioner samt för tillsyn.

Amanuensen Göthe har för katalogarbeten besökt Gripsholm 4 
dagar (5, 6, 9 och 10 aug.), Drottningholm 3 dagar, nämligen den 
27 juni för att övervaka flyttandet av två bronsgrupper, den 20 
aug. för granskning av lagningar å bronsgrupper i parken samt 
den 24 okt. (se ovan).

Konservatorn har på uppdrag av intendenten och för nedtag- 
ningar, restaureringar och återuppsättningar av tavlor vistats å 
Gripsholm 31 dagar och å Drottningholm 36 dagar.

Extra anslaget för undersökning av konstsamlingar
n i. m . Aman. Nils Sjöberg har på uppdrag av mig under året un
dersökt och förtecknat ett stort antal konstsam lingar i olika delar 
av landet (Skåne, Gottland, Västergötland, Södermanland m. fl.), 
över vilka lappkataloger därefter utarbetats av det vid sam lin
garna anställda kvinnliga biträdet, som också fortsatt katalogise- 
ringen av brevsamlingen, ordnat och uppgjort förteckning över 
museets samling av klichéer, upprättat katalog över tillväxten i 
fotografisamlingen (omkr. 700 n:r), av vilka omkr. 300 tillhöra 
den av den bekante samlaren Jacques Doucet i Paris på egen be
kostnad tagna samlingen af fotografier efter museets franska hand
teckningar, vilka fotografier han överlämnat som gåva. Dess
utom har hon fortsatt lappkatalogiseringen av porträttsam lingen.

Jacques Lamms donationer. Juryn för utdelande av Jacques 
Lamms pris, denna gång bestående av intendenten vid National
museum, amanuensen G. Göthe och e. o. amanuensen E. G.



Folcker, tillerkände den 1 juni enhälligt detta pris, som uppgick 
till kr. 1,310: 96, åt överintendenten d:r John  Bottiger för hans 
arbete »Philipp Hainhofer und der Kunstschrank Gustaf Adolfs in 
Upsala».

Nationalmusei nämnd tilldelade den 1 juli e. o. amanuensen 
Axel Gauffin det Lam m ska resestipendiet för att i Paris fortsätta 
bearbetandet av den franska handteckningssamlingen i National
museum samt för att i Frankrike, Spanien och Italien fullfölja 
gjorda förarbeten till monografier över Roslin och W ertmuller.

Stipendiebeloppet utgjorde 851 kr. 21 öre.

Restaurering av tavlor. Konservator C. W. Jaensson har 
restaurerat det stora porträttet av P. Brahe d. y., som förvärvats 
från Östanå för Gripsholm (Gripsh. n:r 1843), samt regenererat 
tolv porträtt i Gustaf III:s divan i samma slott.

På Drottningholm har han restaurerat följande porträtt:
A. Pesne — drottning Sofia Dorotea av Preussen.
Ehrenstrahl — prins Ulrik, Karl XI:s son.
P. Hilleström d. ä. — Gustaf III:s offentliga spisning, 

samt i samm anhang med slottets inre restaurering rengjort eller 
lagat en större mängd af dess tavlor: alla porträtten i Oscars- 
salen, altartavlan i kapellet, två djurstycken av Ehrenstrahl, dörr- 
överstycken m. fl.

Även ett antal m ålningar i Nationalmuseum har genom Jaens
son undergått en lättare rengöring eller lagning, nämligen N. M. 
n:r 363, 471, 507, 579, 677, 753, 1181, 1498, 1592, 1688, 1724, 
1725, 1753.

Den under år 1911 beslutade restaureringen av Ehrenstrahls 
stora målning »Ulrika Eleonora d. ä:s kröning» (Drottningholm) 
är ännu icke slutförd.

Fröken Hilda Råberg har restaurerat två av de 9 Braheporträt- 
ten från Östanå, nämligen Elsa Gyllenstjernas och Per Brahes 
av Terna (Gripsh. n:r 1845, 1841). Nämnden har beslutit att låta 
restaurera även de övriga sex, men denna på grund av de gamla 
dukarnas tillstånd mycket krävande restaurering är ännu icke 
avslutad.
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S ä k e r h e t s å tg ä r d e r .  På hem ställan av mig har Kgl. överinten- 
dentsäm betet låtit sätta järnluckor för de mindre fönsteröppnin
garna åt norra sidan av museibyggnaden samt järnbeslå dörrfodren 
kring alla de dörrar i lilla trappan åt Skeppsholmen, vilka ej 
förut varit försedda med sådant skydd.

För förstärkande av nattbevakningen under året särskilt i be
traktande av en del förhållanden, som väntades bli rådande i 
huvudstaden i samm anhang med de Olympiska spelen, har jag 
hos E. K. M. gjort framställning om extra anslag, vilket i nåder 
beviljats. I samm anhang härm ed har jag utfärdat förnyad in
struktion för nattbevakningen.

På av mig gjord framställning har Stockholms stads brandchef, 
åtföljd av första brandlöjtnanten, i min närvaro d. 15 juli besik
tigat museibyggnaden, särskilt dess vindar och brandredskap, och 
därvid föreslagit en del åtgärder, som också sedermera vidtagits.

På av mig i skrivelse av den 13 aug. 1912 föreslagna villkor 
har brandchefen övertagit underhållet av den mellan National- 
museibyggnaden och vederbörande polisvaktkontor dragna s. k. 
polislinien.

Under året ha 223 mindre tavlor fastskruvats med varandra 
medelst bräder och 19 st. med järntenar, varjämte ytterligare 54 
m ålningar täckts med glas, allt för att hindra åverkan och för
svåra bortförandet av mindre tavlor- 1 samm anhang härm ed hade 
jag i mars uppdragit åt amanuensen Göthe att i sam råd med 
konservatorn efter verkställd granskning av säkerhetsåtgärderna 
inkom m a med yttrande, huruvida de ansågo ytterligare sådana 
åtgärder vara av behovet påkallade, varefter dessa den 22 mars 
inkom m o med hemställan att ytterligare 2 tavlor m åtte förses 
med glas, och att ett tjugutal tavlor fastsattes med bräder, vilket 
skett.

S tu d ie r  o c h  k o i) ie r in g . F ritt tillträde till samlingarna har 
under året beviljats 665 personer, varav 450 män och 215 
kvinnor.



Motsvarande siffror under de närm ast föregående åren voro:

1911 1910 1909 1908 1907

Män .................................... . ........................... 235 257 241 215 208

Kvinnor ............................................................ 211 206 234 205 223

Tillsam mans 446 463 475 420 431

Efter uppgivet ändam ål fördelas dessa för år 1912 sålunda:

Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen........................... 47 26 73

Teckning i skulptursamlingen ....................... 6 1 7

» i konstslöjdsam lingen ................... 84 110 194

Studier i allmänhet ........................................... 313 78 391

Tillsam m ans 450 215 665

De personer som erhållit denna tillåtelse äro:
i

Män Kvinnor Summa

Konstnärer, teck n are ........................................... 72 54 126

Lärjungar vid konsthögskolan ....................... 64 20 84

» » övriga högskolor ................... 22 5 27

» » tekniska skolan-....................... 68 102 170

» av enskilda konstnärer ............... 9 11 20

Yrkesidkare................................................. .............. 37 4 41

Skriftställare och konstvänner (därav N at-

musei vänner 166) ............................................ 178 19 197

Tillsam m ans 450 215 ! 665
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Av under året kopierade m ålningar komma på:

a) italiensk-spanska sko lan ............ 11 kopior efter 9 konstverk
b) nederländsk-tyska » ............ 22 » » 15 »

c) franska » ............ 18 » » 10 »
d) dansk-norska » ............ 11 * » 7 »
e) svenska » 105 » » 54 »

Tillsammans 167 kopior efter 95 konstverk

Av de kopierade konstverken ha nr 1607 Braskkulla av Zorn 
återgivits 7 gånger, nr 1376 Rävfamilj av Liljefors 7 gånger, nr 
1678 Orrspel i mossen av Liljefors 7 gånger, samt nr 1472 Ut
sikt från Engelsberg av Arborelius, nr 1567 Fiolspelare av Fr. 
Hals, nr 63 Cxv:s saml. av S. Bourdon och nr 1739 Värvningen 
av G. Cederström vardera 5 gånger.

B e s ö k e n  på de olika m ånaderna fördelas å söckendagar sålunda:

M å n a d Fridagar Bet.-dagar j
!

Med frikort Summa

r ' 1 ■ 1 "J m
Januari ............................. 3,651

1
487 239 4,377

F ebruari........................... 2,367 372 589 3,328
Mars ................................. 3,045 393 375 3,813
April ................................. 2,668 563 461 3,692

i

Maj ..................................... 2,590 567 852 4,009
Juni .................................... 3,944 1,088 740 5,772
J u l i ..................................... 8,077 2,923 392 11,392
Augusti ....................... . 5,466 1 1,243 175 7,784
September ........................ 3,376 1,067 366 4,809
Oktober ........................... 2,477 658 646 3,781 i
November ....................... 2,459 377 525 3,361
December .................... . 1,936 215 273 2,424

Summa 42,056 10,853 5,633 58,542

Besöken å sön- och helgdagar torde enligt en ungefärlig räk 
ning under året uppgått till 140- å 150,000, varigenom totalan
talet besökande under år 1912 kan beräknas till i run t tal öfver 
200,000 personer.



Ekonomi. Sammandrag av räkenskapen 1912.

Behållning 
från 1911

Inkomster
1912

Summa

12,000: — 61,900: — 73,900: —

10,740: 68 26,733: 24 37,473: 92

873: 18 5,426: 50 6,299: 68

442: 20 2,038: 75 2,480: 95

961: 10 1,119: 58 2,080: 68

— 360: 66 360: 66

25,017: 16 97,578: 73 122.595: 89

415,095: 48 25,024: 54 440,120: 02

100,087: 97 4,503: 19 104,591: 16

11,083: 20 433: 20 11,516: 40

10,819: 86 426: 88 11,246: 74

7,480: 76 5,191: 29 12,672: 05

16,013: 17 52,024: 41 68,037: 58

560,580: 44 87,603: 51 648,183: 95

A. A l lm ä n n a  medel.

Ordinarie statsanslag...........................

Övriga statsanslag ...............................

Förevisningsmedel ...............................

K atalogm edel...........................................

G ripsholm sm edel...................................

Provision å försäljningen av foto

grafier i nationalmuseum ......... .

B. E n sk i ld a  medel.

J. S. Gieseckes donation ...................

J. H. Scharps donation ...................

Jacques Lamms prisfond...................

Jacques Lamms stipendiefond .......

Femårsfonden .......................................

Gåvor till konstsamlingarnas 

ök an d e...................................................

1
Utgifter

1912
Behållning 
till 1913

Summa

73,894: 69 5: 31 73,900: -

28,977: — 8,496: 92 37,473: 92

5,923: 80 375: 79 6,299: 68

2,480: 30 — : 65 2,480: 95

1,802: 09 278: 59 2,080: 68

360: 66 ----- - 360: 66

113,438: 63 9,157: 26 122,595: 89

24,514: 91 415,605: 11 440,120: 02

3,100: - 101,491: 16 104,591: 16

1,320: 96 10,195: 44 11,516: 40

863: 71 10,383: 03 11,246: 74

3,286: - 9,386: 05 12,672: 05

1,330: 55 66,707: 03 68,037: 58

34,416: 13 613,767: 82 648,183: 95
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Katalogmedlens tillökning utgör kr. 2,038: 75, 
influtna vid försäljning av lilla svenska målnings-

katalogen ...............................................      kr. 781: 50
influtna vid försäljning av skulpturkatalogen..............  » 225: —

» » » » stora franska katalogen » 180: —
» » » » vägledning i konstslöjd -

samlingarna ........................................................................  » 157: 50
Avtryck av kopparplåtar m. m. ....................................... » 674: 10
Influtna genom bokhandeln .............................................  » 20: 65

Summa kr. 2,038: 75

Enskilda medel.

1) J. S. Gieseckes donations inkomster utgjorde:
hyresm edel...........................................................................  kr. 24,325: —
räntemedel o. d ................................................................... » 315: 16
fo rd ran ...............................................................   » 384: 38

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde » 247,530: 69
utgör vid årets slut .....................................   » 245,649: 22

Fastigheternas värde upptages till kr. 275,000 för n:r 59 Drott
ninggatan, och för n:r 11 Holländaregatan till kr. 140,000, till
samm ans kr. 415,000.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 2,000.
Av årets behållning överföras till femårsfonden kr. 5,000. Dis

ponibla medel utgöra kr. 220: 73.

2) J. H. Scharps donation. Donationskapitalet, kr. 100,000, är 
fortfarande placerat i J. S. Gieseckes donations fastighet.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 3,000.
De för donationens ändamål disponibla medlen utgjorde vid 1912 

års slut kr. 1,491: 16.

3) Jacques Lamms pris fond, som vid årets början utgjorde kr. 
11,083: 20, utgjorde vid årets slut kr. 10,195: 44.

Ett pris på kr. 1,310: 96 har tilldelats överintendenten John 
Bottiger.
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4) Jacques Lamms stipendiefond, som vid årets början utgjorde 
kr. 10,819: 86, utgjorde vid årets slut kr. 10,383: 03.

Ett resestipendium på kr. 851: 21 har tilldelats e. o. am anuen
sen A. Gauffin.

5) Femårsfonden, som vid årets början utgjorde kr. 7,302: 46, 
utgjorde vid årets slut kr. 9,386: 05.

Till inköp för konstsam lingarna ha disponerats kr. 3,286, jäm 
likt Kgl. br. av 22 dec. 1911.

Stockholm den 15 m ars 1913.

Underdånigst

L u d v ig  L o o s trö m .
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