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TILL KONUNGEN.

I mina senaste underdåniga årsberättelser har jag för Eders 
Kungl. Maj:t i underdånighet anmält, att frågan om ökadt utrymme 
för Nationalmusei konstsamlingar är den för närvarande viktigaste 
och mest trängande, för att museet skall kunna, såsom sig bör, fylla 
sin uppgift. Denna fråga, som jag i hela dess vidd lämnat en ut
förlig redogörelse för i min underdåniga skrifvelse af den 31 maj 
1902, är fortfarande olöst. Då Eders Kungl. Maj:t täckts i nå
dig remiss af den 17 juni 1902 infordra Kungl. vitterhets-, histo
rie- och antikvitetsakademiens yttrande öfver densamma, men nämnda 
akademi ännu ej i anledning däraf inkommit med något utlåtande, 
nödgas jag, i af vaktan därpå, här i berättelsen öfver statens konst
samlingars tillväxt och förvaltning 1904, hvad denna angelägenhet 
beträffar, inskränka mig till att för Eders Kungl. Maj:t i djupaste 
underdånighet anmäla, att under de närmare tre år, som förflutit



4 NATIONALMUSEI INTENDENTS

sedan min nämnda underdåniga utredning afgafs, trängseln i de för 
Nationalmusei samlingar anvisade lokalerna ytterligare tilltagit och 
att det nuvarande tillståndet måste ur inuseiteknisk synpunkt be
tecknas såsom ohållbart.

De för Nationalmusei konstafdelning anvisade anslagen hafva un
der året utgått med oförändrade belopp. I ett fall har jag under 
året gjort underdånig framställning om ett nytt extra anslag, för 
undersökning af konstverk inom landet, af följande innehåll:

Enligt gällande museistadga åligger det samtliga vid konstsam
lingarna anställda tjänstemän »att söka vinna kännedom om inom 
landet befintliga konstverk och konstslöj dalster af värde och så vi dt 
möjligt ägna uppmärksamhet däråt, att sådana ej blifva ur landet 
utförda utan att först hafva varit till museum hembjudna».

Detta hafva tjänstemännen vid Nationalmuseum visserligen icke 
underlåtit att göra, i den mån tillfälle därtill erbjudits, men då dy
lika undersökningar förutsätta resor i olika orter af landet och inga 
särskilda medel härför funnits att tillgå, hafva dessa undersökningar 
hvarken kunnat få den utsträckning eller den systematiska enhet
lighet, som för ändamålets vinnande varit af nöden.

Annat är förhållandet vid Kungl. vitterhets-, historié- och anti
kvitetsakademien och det under dess inseende ställda Statens histo
riska museum, hvars amanuenser enligt gällande nådiga stadga äro 
ålagda att hvarje år under den tid och inom den del af landet, som 
akademien bestämmer, företaga arkeologiska forskningar, under åt
njutande af ersättning för resekostnader ur medel, som för detta 
ändamål ställts till akademiens disposition, hvarjämte riksantikvarien 
äger dels att utöfva tillsyn öfver landets fornlämningar, hvarmed i 
praxis förstås utom de fasta fornlämningarna från vår forntid och 
medeltid äfven alla konst- och konstslöj dföremål från samma tider, 
dels att genom inventering i landets kyrkor förvissa sig om den 
vård, som ägnas de kyrkliga fornlämningarna. För ämbetsresor i 
sådant syfte uppbär riksantikvarien ersättning af till akademiens 
disposition ställda medel. Därmed är sörj dt för bevarandet af såväl 
vår forntids och medeltids konstnärliga minnesmärken som af kyr
korna och deras konstnärliga egendom.

Men icke mindre angeläget vore, att den omvårdnad, som så
lunda beredts dessa grupper af konstverk, utsträcktes äfven till så
dana konstalster från senare århundraden, som i vårt land finnas i 
statsinstitutioners, kommuners och andra myndigheters ägo, och till 
märkligare konstverk i enskilda samlingar, på de olika herresätena 
eller annorstädes i landet, samt att dessa konstverk —■ i all synner-
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het sådana som belysa den svenska konstens historia —  undersök
tes, beskrefvos och förtecknades, hvilka förteckningar skulle förva
ras i Nationalmusei arkiv, dar de kunde komma forskaren till godo. 
Af huru stor vikt det är, att ett sådant inventarium upprättas, fram
går af det kända förhållandet, att den svenska konsthistorien ännu 
företer betydande luckor, och att forskaren häri framför allt är i be- 
hof af forskningsmaterialets insamlande och ordnande, innan en nå
got så när tillfredsställande framställning af vår historia på detta 
område kan komma till stånd. Dessutom skulle sådana forskningar 
blifva af direkt betydelse för statens konstsamlingar genom det ljus, 
de komme att kasta öfver outredda frågor rörande månget konst
verk i statens ägo, dess mästare, ämne och historia i öfrigt. För 
sådana forskningar äger Nationalmusei konstafdelning bland sina 
tjänstemän synnerligt lämpliga och väl rustade krafter. Visserligen 
skulle de ordinarie tjänstemännens tid endast mera undantagsvis 
kunna tagas i anspråk för dessa arbeten, som hufvudsakligen skulle 
utföras af de extra ordinarie tjänstemännen. Medel härför saknas 
dock. Med undantag för resor i tjänsteärenden till Gripsholms, Ul
riksdals, Haga, Drottningholms och Svartsjö slott, hvilkas staten 
tillhöriga konstsamlingar äro ställda under Nationalmusei intendents 
öfverinseende, finnas inga medel anvisade till resekostnadsersättnin- 
gar åt Nationalmusei tjänstemän.

Under sådana förhållanden har jag i underdånighet hemställt, 
att Eders Kungl. Maj:t täcktes föreslå nu församlade Riksdag att 
på extra stat å riksstätens åttonde hufvudtitel jämväl anvisa ett be
lopp af 6,000 kronor, att utgå med 2,000 kronor om året under tre 
på hvarandra följande år, första gången år 1906, för att på sätt 
Nationalmusei intendent kan finna tjänligt bestämma och i enlig
het med af honom uppgjord plan användas till bestridande af kost
nader för ett systematiskt genomforskande —  i främsta rummet ge
nom de extra ordinarie tjänstemännen vid Nationalmusei konstafdel
ning —  af sådana samlingar i vårt land, där man kan vänta att 
finna hittills icke fackmässigt undersökta konstverk och konstslöjd- 
föremål, i statsinstitutioners eller —  därest tillstånd kan därtill er
hållas —  i kommuners och andra myndigheters, äfvensom i enskilda 
inrättningars eller personers ägo, och hvilka icke äro att hänföra 
till sådana, som det tillkommer Kungl. vitterhets-, historie- och anti
kvitetsakademien att hafva tillsyn öfver.

T ill denna framställning har Nationalmusei nämnd gifvit sitt för
ord, hvarefter Eders Kungl. Maj:t till Riksdagen aflåtit nådig pro
position i enlighet med densamma.

ÅRSBERÄTTELSE FÖR I 904.
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Af öfriga under året utgångna skrifvelser må i detta samman
hang nämnas följande tvenne till Kungl. öfverintendentsämbetet.

Då brandredskapen i Nationalmuseum ej blifvit besiktigad på 
många år ocli densamma i åtskilliga delar syntes vara i mindre godt 
skick och otillräcklig, anhöll jag i skrifvelse af den 17 febr. 1904 
hos sagda ämbete om besiktning därå samt 0111 vidtagande af de 
åtgärder till Nationalmusei skyddande mot eldfara, som i följd däraf 
kunde finnas erforderliga. Med anledning häraf och sedan den 
verkställda besiktningen, som ägde rum den 27 februari s. å., gifvit 
vid handen, att brandattiraljen var delvis bristfällig, delvis obrukbar 
och i alla händelser föråldrad, har ny brandredskap, såsom hamp- 
slangar vid brandposterna m. m. anordnats och pytssprutor utställts i 
samtliga våningar och å vindarna, på lämpliga och i ögonen fallande 
ställen, efter anvisning af brandchefen.

Närmast med anledning af de oroande inbrottsstölder, som på 
senaste tiden ägt rum i hufvudstaden och annorstädes, har jag an
sett nödvändigt att företaga en undersökning med afseende å de 
säkerhetsåtgärder, som äro vidtagna för att skydda statens i Natio- 
nalmuseibyggnaden förvarade konstsamlingar mot en dylik eventu
alitet, och därvid funnit, att dessa säkerhetsåtgärder icke äro fullt 
tillfredsställande. Det är så mycket nödvändigare, att sådana åtgär
der vidtagas, som Nationalmuseibyggnaden är belägen på en jäm
förelsevis isolerad plats, där trafiken, särdeles nattetid, är mycket 
obetydlig och faran för inbrott därmed större. Så länge vaktposter 
voro placerade såväl vid museets hufvudfasad som åt den mot mu
seiparken vettande sidan, var denna fara ej så öfverhängande, men 
sedan dessa vaktposter för några år sedan tyvärr blifvit indragna, 
ställer sig saken annorlunda. Viserligen finnes numera särskild 
nattbevakning anordnad i och omkring museibyggnaden, hvilken an
ordning är ägnad att bereda ökad trygghet. Som detta dock ej kan 
anses till fyllest, har jag den 27 oktober 1904 ingått till Kungl. 
öfverintendentsämbetet med anhållan om vissa närmare angifna åt
gärders vidtagande i ofvannämnda syfte.
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Samlingarna.
Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med io nr, af hvilka 9 

genom inköp och 1 såsom gåfva.

A. Köp. .
Jan. 22. Rosselino, Antonio, italienare, f. 1427, f  omkr. 1479. 

Hans atelier:
»Maria med barnet», relieftafla af målad och förgylld 

stuck med träram i tabernakelform. Gammal afgjutning och 
efterbildning efter Rosselinos marmororiginal i Pierpont 
Morgans saml. N. M. nr 948.

Febr. 23. Vigeland, Gustav, norrman, f. 1869:
Porträttbyst i brons af norske språkforskaren prof. 

Sophus Bugge, sign. G. Vigelaiid 14 Apr. ipo2. N. M.
nr 953-

Juni 3. Lindberg, V. M. Gustaf (Gusten), svensk, f. 1852:
»Dimman», staty i Carrara-marmor, sign. Gust, Lindberg 

ipojL. N. M. nr 955. Statsinköp.
» 3. Milles, V. Karl E. A., .svensk, f. 1875:

Lekande elefanter, fristående grupp i savonitsten. Höjd 
(med plint) 0,60. N. M. nr 954. Statsinköp.

» 3. Jerndahl, Aron, svensk, f. 1858: .
»Mask ur lifvets karneval», hufvud i gips. Beställd 

i brons för statens räkning, men ännu ej aflämnad.
» 3. Lindberg, J. Erik, svensk, f. 1873:

Fyra Nobelmedaljer, i bronsafgjutning, skållor.
a. A. Nobels porträtt i bröstbild, sign. E. Lindberg ipo2. 

Åtsida till följande medaljer. N. M. nr 949.
b. Frånsidan till Svenska akademiens medalj, sign. Erik 

Lindberg. N. M. nr 950.
c. Frånsidan till Kgl. vetenskapsakademiens medalj, sign. 

E. Lindberg. N. M. nr 951.
d. Frånsidan till Karolinska institutets medalj, sign. E. 

Lindberg. N. M. nr 952.

B. Gåfva.
Nov. 4. Af grosshandlaren Hjalmar Josephson:

Vigeland, Gustav, norrman, f. 1869:
Skizz till ett monument öfver norske matematikern N. 

H. Abel, gjuten i brons på beställning af ofvannämnde 
gifvare. Sign. G. Vigeland ipo2. N. M. nr 956.
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Den ofvannämnda relieftaflan i målad och förgylld stuck, »Maria 
med barnet», är ett vackert och intressant gammalt alster af en 
konstart, som hittills icke är företrädd i museet annat än genom 
moderna gipsafgjutningar. Efter all sannolikhet har den nämligen 
utförts i en af ungrenässansens mest anlitade skulpturatelierer i Flo
rens kring 1400-talets midt, nämligen Antonio Rosselinos. Den har 
i våra dagar inköpts i nämnda stad af den bekante konstkännaren 
d:r F. R. Martin och från honom förvärfvats för Nationalmuseum. 
Visserligen ha under århundradenas lopp rök och damm och annan 
smuts fördunklat färgerna och guldet och bredt ett slags ärevördig 
mörk bronsaktig patina öfver de ursprungligen lifliga, för den nutida 
smaken kanske till och med alltför lifliga, lokaltonerna. Men for
men med dess i synnerhet i bakgrundens lågrelief känsliga modelle
ring är i det hela godt bevarad, och taflan är ännu i dag infattad 
i sin gamla prydliga ram i tabernakelform af förgylldt och måladt 
poppelträ.

Dylika små skulpterade altartaflor utfördes på nämnda tid i 
mängd för de mindre altarborden i kyrkor och kapell eller i privathusen. 
Hade man då icke råd att utföra dem i marmor, så gjorde man dem 
i stuck, rent af som afgjutningar af marmororiginalen. Men sedan 
öfvergingos och retoucherades dessa kopior, målades, förgylldes 
och insattes i vackert ramverk, allt i mästarens egen atelier och 

‘ under hans ögon.
En sådan kopia eller efterbildning tyckes ifrågavarande alt ar - 

tafla vara. Man äger ännu i behåll dess marmororiginal. Det till
hör, som sagdt, den beryktade amerikanske mångmillionären och 
konstsamlaren Pierpont Morgan och är med hans andra samlingar 
för närvarande utställdt i South-Kensington-museet i Eondon.

En ny upplaga, den n:te, af »Förteckningen öfver skulpturarbe
ten . . . .  i Nationalmuseum» har under året utgifvits. Eiksom se
naste upplaga meddelar äfven denna såsom »Bihang» en kort öfver 
sikt öfver samlingen af antika vaser o. d. samt öfver samlingen af 
egyptiska fornsaker.

Fornsakssamlingen. Docenten E. Kjellberg har i Jahrbuch 
des Kais. deutschen archäologischen Instituts för 1904 författat en 
uppsats om »Sarkofager af Klazomene-typ», hvari han speciellt ana
lyserat den mindre af de två forngrekiska sarkofager af detta slag, 
som Nationalmuseum förvärfvat år 1901 (årsb. för 1901 sid. 6). 
Hufvudresultatet af hans undersökning är det, att ifrågavarande 
sarkofag tillhör en stilgrupp, som i andra europeiska samlingar blott
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är representerad af två exemplar, ett i London och ett i Konstanti
nopel, och härstammar senast från midten af det 6:te årh. före Kr. 
Af dessa tre exemplar torde Nationalmuseets vara det tidigaste 
och måhända böra dateras till och med något tidigare än 600— 550 
före Kr.

Tafvelsamlingen (Göthe) har ökats med 21 nr, däraf 16 genom 
köp samt 5 såsom gåfva. Häraf ha med galleriet eller hufvudsam- 
lingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 10, med minia
tyr-, akvarell- och pastellsamlingen 8 nr. 3 ha Öfverförts till förrådet.

A. Köp.
Jan. 22. Hilleström, P., d. ä., svensk, f. 1732, f  1816:

»Jungfru som köper en kärleksvisa», oljemålning, sign. 
Hilleström. N. M. nr 1611.

» 29. Bazzi, Giov. An t., kallad Sodorna, italienare, f. 1477, t  I549-
Pietå; Kristus begråten af Maria, Magdalena och en 

tredje kvinna; knästycke. Oljemålning på trä. N. M. 
nr 1612.

PAebr. 23. Krogh (Krohg), Oda, nu lefvande norsk konstnärinna, må
laren Kristian Kroghs fru:

Porträtt i knästycke af norske författaren Gunnar Hei
berg. Oljemålning. Sign. Oda Krohg. N. M. nr 1613. 
Malmström, J. Aug., svensk, f. 1829, f  1901:

»Sista paret ut!», oljemålning, sign. A. Mahnström. 
N. M. nr 1614.
Troyen, Rombout, holländare, f  i Amsterdam 1650: 

Gammaltestamentlig scen (Ester, Aliasverus ochHaman?), 
oljemålning, sign. R. Troyen 164(3?). N. M. nr 1615. 

Mars 18. Holm, P. D., svensk, f. 1835, j  1903.
Fyra akvareller: 1) Sommarlandskap från Gamleby, sign. 

Gamleby d. 23 Juli 6 j;  2) Sommarlandskap från Tyrolen; 
3) Sommarlandskap från Skå socken, sign. Skå d. 24 Juli 
1889; 4) Vinterlandskap vid Värtan, sign. Värtan d. 24 
Jan. 1898. N. M. tafvelsamlingens kat. Bih. nr 293— 296. 

Juni 3. Johansson, Karl A., svensk, f. 1863:
Kall decemberdag; motiv från Medelpad, oljemålning, 

sign. Carl Johansson 1904. N. M. nr 1616. Statsinköp. 
> 3. Lindman, Axel, svensk, f. 1848:

Strandparti från Visby omgifningar, oljemålning, sign. 
A xel Lindman. N. M. nr 1617. Statsinköp.

23-

23*
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Juni 3. Gerle, Aron, svensk, f. i860:
»Blåst», teckning med kol och vaxpennor, sign. A. 

Gerle ipoj.  N. M. tafvelsamlingens kat. Bih. nr 298. 
Statsinköp.

» 3- Fj sestad, Gustaf, svensk, f. 1868.
»Aftonsol på förvintern», oljemålning, sign. G. FjcBstad, 

Vermland. N. M. nr 1618. Statsinköp.

» 3- Wahlbom, J. V. Karl, svensk, f. 1810, f  1858:
»Italiensk bondgosse plöjande med oxar», skizzerad 

oljemålning å papp, sign. C. Whlbm. N. M. nr 1619.
Sept. 7. Juel, Jens, dansk, f. 1745, f  1802:

Porträtt af danska sångerskan och skådespelerskan Ka
rolina Müller f. Hampe, oljemålning. N. M. nr 1620.

Nov. 4. Zorn, Anders L., svensk, f. i860:
Själfporträtt, akvarell, sign. Gibraltar d. 8 Mars 82. 

L. Zorn. N. M. tafvelsamlingens kat. Bih. nr 300.

B. Gåfvor.
April 22. Af Kungl. biblioteket

Hagelberg, N. D., svensk, f. 1767, f  1818:
Miniatyrporträtt af premier-aktören i Stockholm Anders 

Widerberg, sign. Hagelberg 1802. N. M. tafvelsamlingen 
kat. Bih. nr 297.

29. Af dödsboet efter enkefru K. Kopp enligt den aflidnas i

Juni 3.

lifstiden uttalade önskan:
Porträtt i höftstycke af generallöjtnanten och landshöf

dingen friherre Alexander Stromberg (f. 1647, f  1718), 
oljemålning, sign. Lorentz Pasch pinx. Förr. nr 193. 
För Gripholmsamlingen.
Af enkefru Maria Redin:
Teniers, D., d. y., flamländare, f. 1610, f  1690. I hans 
art:

» 3-

Kortspelare, oljemålning, sign. (förfalskning) D . Teniers. 
Förr. nr 194.
Af framl. professor Julius Günther i testamente:
Kordyk, en i Karlsbad bosatt artist af nederländsk börd, 
f. omkr. 1813:

Miniatyrporträtt af skådespelerskan Emilie Högqvist,
sign. Kordyk 1842. N. M. tafvelsainl. kat. Bili. nr 299, 

Sept. 7. Af majoren Oskar Hultbom:
Okänd artist:



Pl. i. JUNGFRU SOM KÖPER EN KÄRLEKSVISA. Oljemålning af 
Per Hilleström d. ä.
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Porträtt i bröstbild af underståthållaren i Stockholm 
Göran Stiernhoff (f. 1631, f  1710). Förr. nr 195. För 
Gripsholmsamlingen.

Med afseende på förvärfven för tafvelsamlingen under året har 
dr Göthe meddelat följande:

Af de utländska målningarna äga de af italienaren Sodorna och 
holländaren Troyen ett visst konsthistoriskt intresse. Sodornas 
Pietå är en af den rikt begåfvade men oj ämne renässansmästarens 
mindre arbeten, som visar starkt inflytande från skolan i Milano. 
G. Frizzoni (i Arte italiana del Rinascimento. Saggi critici, sid. 
158. Milano 1891) sammanställer det med likartade bilder i Milano 
och Bergamo, hvilka böra vara målade under Sodornas andra uppe
håll i Lombardiet. Musei tafla är inköpt ur en privat samling i Italien 
genom dr O. Sirén.

Rombout Troyen åter är en holländsk målare af mindre be
tydenhet, men hvars historiska intresse ligger däri, att han tillhör 
denna äldre grupp af Amsterdam-målare —  P. Lastman, Kl. Moe- 
ijaert, B. Breenbergh —  som äro Rembrandts närmaste föregångare 
och särskildt i ljusbehandlingen preludiera på dennes konst. Hans 
taflor, små med holländska motiv, äro mycket sällsynta. Bland of
fentliga gallerier äga veterligen endast Braunschweigs, Lilles, Göt
tingens och Luccas några arbeten af honom, och intet af dessa är 
dateradt. Förevarande tafla bär årtalet 1643 (?) och härstammar så
ledes från konstnärens senare tid (jfr H. Riegel, Die niederländischen 
Schulen im ... Museum zu Braunschweig, Berlin 1882).

Karolina Müllers porträtt (pl. 2), ehuru osigneradt, bär alla spår 
af att vara måladt af den talangfulle och alstringsrike danske porträttö
ren Jens Juel. Duken har på baksidan en äldre påskrift: »Hof-
sångerskan fru Müller, hustru till concertmästaren Müller. Måladt 
af C. Fr. v. Breda och skänkt af concertmästaren M. till Gross
handlaren Tomas Gottlieb Cantzler. Död 1826.» Uppgiften, att 
Breda målat detta porträtt, vederlägges fullständigt af det något sir
ligt glatta föredraget och den precisa konturteckningen. Breda har 
verkligen porträtterat henne, men i mindre format och i senare tid, 
sannolikt i början af 1800-talet (uppgifter af N. F. Sander och J. 
Flodmark). Äfven andra artister ha utfört porträtt af den både i 
Köpenhamn och Stockholm högt berömda sångerskan och skådespe
lerskan. Så L. H. Roos i en tecknad bild, C. Höyer (år 1777) i en 
miniatyr, graverad af T. Kleve, en okänd artist i en svart silhuett 
m. fl. Förevarande oljemålning bör vara utförd 1791, då fru Mül
ler från Stockholm gjorde ett kortare besök i Köpenhamn. Hon
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var då 36 år gammal och hade ej varit i Danmark sedan 1780. 
Men så tidigt kan porträttet knappast vara måladt att döma af dräk
ten, hårets anordning och äfven ansiktets drag. Traditionen, att 
porträttet verkligen framställer fru Muller, bekräftas fullständigt af

Pl. 2. HOFSÅNGERSKAN FRU KAROLINA MULLER.
Oljemålning af Jens Juel.

andra hennes porträtt såsom framför allt den oljemålning, som är 
afbildad i P. Hansens, Den Danske Skueplads (D. I, sid. 350) samt 
i en upplaga af Holbergs skrifter.

Emilie Högqvists porträtt (pl. 3) är så godt som uteslutande af 
personhistoriskt intresse. Artisten Kordyk är en mycket litet känd, i 
Tyskland bosatt nederländare (att döma af namnet), som äfven be
sökt Sverige i sin ungdom. En ännu lefvande svensk kvinnlig elev
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af museiintenden professor J. K. Boklund gjorde 1858 den då medel
åldrige artistens bekantskap i Karlsbad, där han i åratal varit bo
satt Förmodligen har han därstädes år 1842 porträtterat Emilie 
Högqvist, som åren 1842— 43 hade 
permission från Kung], teatern i Stock
holm och vistades i utlandet; 1842 på 
sommaren .synes hon ha besökt Karls
bad. Ehuru strängt taget ett dilettant- 
arbete har den lilla miniatyrbilden ett 
historiskt intresse såsom ett auten
tiskt porträtt af den berömda skåde
spelerskan, och detta intresse ökas 
ytterligare däraf, att det lämnats som 
egenhändig gåfva af Emilie Högqvist 
till hennes kamrat vid Kungl. tea
tern, den likaledes berömde Julius 
Giinther.

Bland årets förvärf i denna afdel- 
ning förtjäna vidare att påpekas tvenne 
oljemålningar af något äldre svenska 
konstnärer. Den ena är Hilleström 
d. ä:s genretafla (pl. 1), som är daterad 1796 och således tillhör slutet 
af hvad man kan kalla hans bästa period samt otvifvelaktigt också 
tillhör antalet af den alstringsrike mästarens bättre alster. Den är 
i sin art rätt stor, något mer än en meter i höjd —  själfva hufvud- 
figuren 80 centim. —  och ovanlig för Hilleström äfven däri, att den 
skildrar en scen i det fria.

Den andra är Wahlboms italienska oljeskizz »Italiensk bond
gosse plöjande med oxar». Så liten och skizzartad den än är, torde 
den få anses som ett af de ur koloristisk synpunkt finaste och friskaste 
arbeten, som utgått från den rikt begåfvade konstnärens pensel, kan
ske just därför, att målaren i tid eller förtid, hvilket man vill, släppt 
målningen ifrån sig, innan taflan blifvit fullt genomarbetad och er
hållit den kyliga, glatta yta, som just på Wahlboms tid var så om
tyckt. Den finnes afbildad i K. Wåhlins biografi öfver Wahlbom, 
sid. 65.

Restaureringar af taflor. Genom konservatorn C. W. Jaensson 
ha följande oljemålningar restaurerats:

Grh. nr 229, 448, 493, 653, 837, 1,198, 1,315, 1,316.
Förr. nr 48, 58, 64, 65, 139, 140, 146. 

samt N. M. nr 1568 — ■ Giuseppe Salviati: Danaé och guldregnet.

PI. 3. EMILIE HÖGQVIST.
Miniatyrmålning sannolikt af 

år 1842, utförd af Kordyk.
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Restaurering har beslutits af följande taflor genom samme kon
servator Jaensson, ehuru de ej fullbordats:
N. Berchem, Landskap; vassbärgning ........................ N. M. nr 312
» » , Hamnstycke med figurer ....................    » » » 317

F. Boucher, »Pense-t-il aux raisins?»......................... » » » 773
F. Desportes, Frukoststycke.......................................... » » » 799
F. Le Moine, Venus och A d onis...............................  » » » 854
D. K. Ehrenstrahl, Karl X I till häst.......................... Grh. » 1396

Sedan Ståthållareämbetet på Stockholms slott hos Nämnden 
anhållit att, i sammanhang med en rengöring af tak och väggar i 
slottets västra hufvudtrappa, få låta de därstädes befintliga, sta
ten tillhöriga plafondmålningarna genomgå en rengöring under pro
fessor J. Kronbergs ledning, har Nämnden därtill gifvit tillstånd.

Af målningar, hvilkas restaurering tidigare beslutits, kvarstå i 
oafslutadt skick:

från 1903 (se årsber. sid. 14 och 15): Grh. nr 452, 824, 836, 
1001, 1022, 1099, 1103, 1398; från 1902: Grh. nr 11, 22, 108, 109, 
219, 451, 922, 1001, 1024, 1342, 1348; från 1901: N. M. Förr. nr 181.

Handteckningssamlingen (Kruse, Sirén) har ökats med 576 nr, 
hvaraf 556 genom köp, de öfriga såsom gåfvor. Härtill kommer ett 
50-tal blad, livilka ingå i den med museets samlingar införlifvade, 
från Kungl. biblioteket öfverförda gravyrsamlingen, om hvilken 
se sid. 24.

A. Köp.
Febr. 23. Kompositören Chr. Sinding, kolteckning af E. Werenskiold 

(Norska konstutställningen i Akademien för de fria 
konsterna 1904, kat. nr 237), 1 nr.

April 29. En samling handteckningar, samtliga med undantag af 
omkr. 5— 6 blad (1 af F. H. af Chapman, 1 af L. Mas- 
reliez) utförda af Elias Martin, 400 nr.

Juni 3. Handteckningar af A. G. Koskull, 42 nr.
Nov. 4. Diana och Kallisto, sepia-lavyr af J. T. Sergel, 1 n:r.

» 4 Porträtt af svenska personer från den gustavianska tiden,
gouacheteckningar af A. E. Müller, 11 nr.

» 4 »Förslag till dekorering af H. K. H. Kronprinsessans
Första Salong uti Kongl. Slottets Bottenvåning», akvarell 
af F. W. Scholander år , 1 nr.

Dec. 9. Porträtt-teckningar i blyerts af C. P. Mazér, 2 nr.
» » Teckningar till C. Forssell: Ett år i Sverge, Stockholm

1827, af J. G. Sandberg, 98 nr.
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B. Gäfvor.
April 29. Af fröken Gerda Stang:

Handteckningar af svenska konstnärer under 1800-talet 
(C. J. Fahlcrantz, J. HÖckert, Amalia Iyindegren m. fl.), 
20 nr.

Af teckningarna hafva 572 öfverförts till samlingen A: egent
liga handteckningar, 4 till samligen B: arkitektur- och ornaments- 
ritningar. Med undantag af 200 blad, hvilka hunnit införas blott 
i den summariska accessionskatalogen, samt de ofvan nämnda 
blad, hvilka ännu ej blifvit afskilda från den till museet från 
Kungl. biblioteket öfverförda gravyrsamlingen, hafva samtliga blad 
införts i den speciella accessionskatalogen och inordnats i sam
lingen. 14 af dem framställa porträtt, öfver hvilka lappkatalog 
upprättats och inordnats i motsvarande katalog öfver graverade por
trätt. Dessutom har lappkatalog upprättats öfver 300 af de ny- 
förvärfvade Elias Martin-teckningarna.

Arbetet med lappkatalogiseringen af den tessinska handteck- 
ningssamlingens italienska del har fortsatts och omfattar omkring 
600 blad, så att numera inalles 47 volymer (omkring 1,100 blad) äro 
genomarbetade och beskrifna. En del af de i årsberättelsen 1903, sid. 17 
omnämnda, för reproducering i det af J. Schönbrunner och J. Meder 
i Wien utgifna verket »Handzeichnungen alter Meister aus der Alber
tina und anderen Sammlungen» utvalda bladen hafva under året 
varit afbildade i nämnda verk, band IX, andra ingå i det i år ut
kommande band X. (Sirén.)

Årets viktigaste förvärf inom handteckningssamlingen utgöres 
af den från enskild person inköpta samlingen af 400 teckningar, 
hvilka, på några få undantag när, äro utförda af den bekante gusta- 
vianske målaren Elias Martin (1739— 1818). Teckningarna lära, 
enligt hvad den föregående ägaren har anledning tro, till största 
delen stamma från dödsboet efter konstnärens äldste son, som bör
jade som målare och gravör men slutade som snickaremästare i 
Stockholm, Fredrik Erik Martin (1776— 1854).

Med afseende å detta förvärf har amanuensen vid afdelningen 
dr Kruse afgifvit en orienterande öfversikt, hvarur följande utdrag 
här må göras:

Dessa teckningar af Elias Martin äro af ett mycket stort värde 
för den i åtskilliga afseenden intressante målarens historia, i det 
de låta oss följa honom från ungdomsåren, då han vid 24 års ål
der i sällskap med dåvarande öfverstelöjtnanten, den sedermera så
som skeppsbyggmästare och praktisk förverkligare af Augustin
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Ehrensvärds idé till en skärgårdsflotta ryktbare Fredrik Henrik af 
Chapman i Juni 1763 på jakten »Lediga Stunder» reste öfver till 
Sveaborg, där Augustin Ehrensvärd tog hand om honom, till van
dringsåren i Frankrike och i synnerhet England, där han, såsom 
teckningarna med sina talrika påskrifter af konstnären själf visa, be
sökte, utom London och dess omgifningar (Richmond, Windsor,

Pl. 4. ELIAS MARTIN. SJÄLFPORTRÄTT.
Pennteckning.

Twickenham), flera andra städer, såsom Chatham, Rochester, Maid
stone, Canterbury och Dorchester. Talrika landskaps- och arkitektur
studier samt hela utkast till taflor finnas från Martins mångåriga 
vistelse i England. Två stora akvareller af den för Martin i hans 
lyckligaste stunder säregna lätta och luftiga grace bära sålunda in
skrifterna, den ena »Richmond painted for his Grace the Duke of 
Montague», den andra »Mr Pops house at Twickenham painted for 
Prince Charles of Sweden».
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Äfven från tiden efter Martins återkomst till fäderneslandet 
förekomma utkast, bl. a. ett till hans på ålderdomen utgifna, ur 
konstsynpunkt svaga etsningsserie »Fader vår» (1803).

Bland teckningarna finner man äfven flera porträtt. Två själf- 
porträtt, båda i helfigur, äro mycket karaktäristiska och komplet
tera på ett intressant sätt de porträtt, museum förut äger af honom, 
nämligen dels hans lilla själfporträtt i olja, dels Sergels drastiska karrika- 
tyrteckningar. Det ena visar konstnären halfliggande på två stolar. — 
I det andra (pl. 4) presenterar Martin sig som »vandrings Man»

Pl. 5* SVENSKA SKÄRGÅRDSFLOTTAN. Handteckning af'Elias Martin.

på gamla dagar, sittande och hvilande sig på en bänk. En stor sten 
bredvid bar inskriften:

»Här wilar eller Ilar, här dör eller lefver jag E. M.»
Bland porträtten förekommer äfven Martins reskamrat på färden 

till Sveaborg, öfverstelöjtnant af Chapman, som Martin aftecknat, då 
han ligger och hvilar sig på en sten, och från denna resa träf
fas äfven en blyertsteckning af en sittande soldat på Sveaborg och 
en med lätt impressionism utförd tuschlavyr af en »Fendrik Pistol
kors» (Otto Wilhelm Pistolekors 1737— 84), som står och spelar fiol.

Att äfven Martins ungdomsvänner i den gustavianska konst
närskretsen skola skymta i hans teckningar, är naturligt. Ett spel
parti med 3 herrar torde sålunda visa, utom Martin själf, Masreliez 
och Hilleström, ett par, dock mera osäkra bilder, torde återgifva Ser
gels gestalt, och den store bildhuggarens äldste son Gustaf finnes 
namngifven i en liten bröstbild af ett sofvande barn.
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En del af teckningarna äro i konstnärligt afseende mindre be
tydande, men å andra sidan finnas en mängd vackra och beteck
nande blad, såsom den ståtliga lavyren af svenska skärgårdsflottan 
med sin långa rad af örlogsf artyg, sedda från sidan halft bakifrån, 
så att alla de granna akterspeglarna framträda (pl. 5), vidare arki
tekturstudierna från England, däribland interiörer af S:t Pauls kate
dral i London och ett litet elegant götiskt hus i Canterbury, ovan
ligt noggrant aftecknadt. En massa goda studier af enstaka figurer 
förekomma också i ett raskt koloristiskt manér.

Slutligen finns det för
träffliga landskaps- och 
djurstudier. Bland dessa 
senare märkes en (pl. 6) 
med den i konsthistoriskt 
afseende intressanta egen- 
händigapåskriften: »Boskap 
jag Ritat från en Tafla af 
min Hjelte Claude le Lorrin 
i Duke of Bedfords galleri». 
En annan djurstudie utgör 
ett utkast till en af konst
närens förnämsta djur- 

Pl. 6. HANDTECKNING AF ELIAS MARTIN, taflor, »Tjuren i träsket», i
Heleneborgssamlingen.

A f ven några stilleben och teckningar till möbler o. d. samt 
ornamentala utkast förekomma i samlingen. Elias Martin bör
jade, som bekant, sin bana såsom snickare, och att intresset för 
konsthandtverket ej slocknade hos honom, visar en liten teckning 
af en elegant mahognystol med hög genombruten rygg, en af dessa 
i våra dagar åter så beundrade Chippendale-möbler.

Med ett ord, den förut i museet befintliga, ganska betydande 
samlingen af Elias Martin-teckningar har genom det nya förvärfvet 
fått en högst viktig komplettering.

Bland årets inköp för handteckningssamlingen märkas dessutom 
de af Anders Emanuel Müller (1761 — 1829) utförda 11 porträtten i 
gouache af bemärkta svenskar från den gustavianska tiden, såsom 
biskop Gustaf Murray, statssekreteraren baron Schering Rosenhane, 
den framstående ögonläkaren, assessorn i Collegium medicum Johan 
Lorens Odhelius (pl 7), hofjunkaren Göran Otto Wallencreutz, öfver- 
ceremonimästaren Leonard v. Hauswolff, gatuoriginalet Hans Jakob 
Seseman m. fl., blad af en gammaldags sirlighet i utförandet men

m
* '

i i \  \ c
* %  J *  r.

<?V fr" &/ -



ÅRSBERÄTTELSE FÖR I 9O4 . 21

vittnande om en skarp blick för det karaktäristiska i de framställda 
personernas yttre apparition samt intressanta äfven ur dräktsyn
punkt.

Qravyrsamlingen (Looström, 
Kruse, Qranberg, Romdahl) har 
ökats med omkring 2,980 nr, hvar- 
af 481 nr genom köp, 216 nr så
som gåfva, återstoden på annat 
sätt införlifvade med samlingen.

Pl. 7. assessor j. l . odhelius.
Gouachemålning af 
A. E. Müller.

A . Köp.

Jan. 22. Chodowiecki, D.: di
verse gravyrer, 3 5 nr.

» Die Schatzkammer des
bayerischen Königs
hauses. Nürnberg 
1902, 1 nr.

Mars 18. Daun, B.: Veit Stoss
und seine Schule in 
Deutschland, Polen 
und Ungarn. Leip
zig 1903, 1 nr.

» En litografi och en etsning af H. Thoma, 2 nr.
» Diverse svenska litografier, 6 nr.
» Sammelband med ornamentsticks gravyrer hufvudsakligen

från 1700-talets början (efter J. J. Schübler m. fl.), 52 nr.
April 29. Die graphischen Künste, årg. X X V II jämte bilagor: Jahres

mappe d. Gesellschaft f. vervielfältigende Kunst in Wien 
1904, samt Rembrandts Sohn Titus, etsning af W. Un
ger efter Rembrandt, 3 nr.

» Eklund, P. B.: Porträttgalleri af framstående svenska
män, ny serie. H. 147— 163, 17 nr.

» Zeichnungen alter Meister im Kupferstichkabinet zu Ber
lin. Band II, H. 7— 12, 6 nr.

» Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina etc. 
Band IX, Lief 1 — 12, 12 nr.

» Engelska mezzotintgravyrer efter porträttmålningar af
M. Dahl, 2 nr.

» Thausing, M.: Livre d’esquisses de Jacques Callot dans 
la collection Albertine å Vienne. Wien 1880, 1 nr.
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April 29. Etsningar från »Martins Schola», 3 nr.
» Bate, P. H.: The english pre-raphaelite painters. London 

1899, i nr.
» Gruyer, F. A. : La peinture au château de Chantilly I— II  

Paris 1896, 1898, i nr.
» Bryans Dictionary of painters and engravers. I — V Lon

don 1903— 1905, i nr.
» Way, T. R., and Dennis, G. R.: The art of James McNeill 

Whistler. London 1903, 1 nr.
» Seidel, P.: Hohenzollern-Jahrbuch, Jahrg. 1897— 99» 1902,

1903. 5 nr. *
» Armand-Durand et G. Duplessis : Oeuvre de Martin Schon- 

gauer, 1 nr.
» Ekroth, E.: Diverse etsningar, 5 nr.
» Litografier (3), etsningar (3) och träsnitt (1) af moderna 

konstnärer, 7 nr.
» Nordhagen, J.: Kristus i Gethsemane, etsning, 1 nr.

Juni 3. Gravyrer af äldre utländska mästare, svenska graverade
och litografierade porträtt, 33 nr.

» Rafael. Des Meisters Gemälde in 202 Abbildungen —
Rembrandt. Des Meisters Gemälde in 405 Abbildungen. 
Klassiker der Kunst I o. II. Stuttgart und Leipzig
1904, 2 nr.

» Snorre Sturlassons Kongesagaer oversat af Dr Gustav
Storm, med illustrationer af H. Egedius m. fl. Kristia
nia 1899, i nr.

» P. Chr. Asbjörnsens Eventyrbog for Börn. Med illustra
tioner af Th. Kitteisen, O. Sinding o. E. Werenskiold, 
Köbenhavn 1887, 1 nr.

» Consett, M.: A Tour through Sweden, Swedish— Lapland,
Finland and Denmark . . . illustrated with engravings 
(af Th. Bewick) London 1789, 1 nr.

Nov. 4. Etsningar af moderna utländska konstnärer, 16 nr.
» Konstnärsporträtt i träsnitt och autotypi, 164 nr.
» Die graphischen Künste, Jahrg. II (1880) jämte 2 bilagor:

J. Lindner, Jupiter und Io, kopparstick efter Correggio, 
och J. Sonnenleiter, Venusfest, kopparstick efter Rubens, 
3 nr.

» Watt, W. H.: Michael Dahl, stålstick, 1 nr.
« Hopfer, D. och Hier.: Ornamentstick, 6 nr.
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Nov. 4. Morse, E. S.: Catalogue of japanese pottery. Museum 
of fine arts, Boston. Cambridge 1901, 1 nr.

» Burlington Fine Arts club. Illustrated catalogue of pic
tures by masters of the milan ese and allied schools of 
Lombardy. London 1899. —  Exhibition of pictures 
by masters of the netherlandish and allied schools. 
London 1892, 2 nr. ,

» Molinier, E.: Le mobilier français du X V II et du XVIII
siècles. Paris, 1 nr.

» Tizian. Des Meisters Gemälde in 230 Abbildungen —
Dürer. Des Meisters Gemälde, Stiche, Holzschnitte in 
447 Abbildungen, Klassiker der Kunst III o. IV. 
Stuttgart und Leipzig 1904, 2 nr.

» Porträttgravyrer af svenska män, 2 nr.
» Josz, V.: Antoine Watteau. Paris (1904), I nr.
» Etsningar (13) och litografi (1) af moderna utländska

konstnärer, 14 nr.
Dec. 9. Twelve portraits by William Nicholson —  D:o. Second 

series. London 1899, 1902, 2 nr.
» Porträttgravyrer« af utländska mästare, 5 nr.

Dessutom ha under året förvärfvats diverse fotografier (efter 
porträttmålningar m. m.), 58 nr, samt autotypier, 7 nr.

B .
Mars 18.

April 29.

Juni 3.

. »

Nov. 4.

Gåfvor.
Af direktör Carl Edv. Nilsson:
Ridinger, J. E .: Jagdbare Thiere . . . Anno 1761, 1 häfte 

kopparstick, 22 blad.
Af amanuensen Otto Silfwerskiöld:
Notifikation 0111 Elias Martins död, 1818, etsning af 

okänd, 1 nr.
Af konstnären Carl Larsson:
Larsson, Carl: Etsningar, 4 nr.
Af konstnären R. Haglund:
Haglund, R .: Litografier, 3 nr.
Af Föreningen för grafisk konst:
Föreningens årsblad 1898 i 2 ex. (före och med skrift), 6 nr. 
Af Generalstabens litografiska anstalt:
Modern konst. Med text af T. Hedberg, Stockholm 

1897, 1 nr.
Af Aktiebolaget Ljus:
Larsson, Carl: Ute blåser sommarvind, litografi, 1 nr.
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Nov. 4. Af konstnären Carl Larsson:
Larsson, Carl: Karin och Esbjörn, etsning, 1 nr.

» Af v. häradshöfding A. Carlander, Göteborg:
Larsson, Carl: Etsning med 4 olika framställningar, 1 nr.

» Af fru Helen Berg:
Klinger, Max: Integer vitæ, Klinstler, Pest, gravyrer tillh. 

verket Vom Tode II, 3 nr.
» Af firman Wahlström & Widstrand:

Svenskt Panthéon. H. 14— 15, 2 nr.
» Af herr E. Beijnoff:

Forsell, Kr. D. o. Cardon, J. C.: Carl De Geer, koppar
stick i 2 états, 2 nr.

Dec. 9. Af fil. stud. Fr. Hazelius, Upsala:
Bouchot, H.: L ’exposition des primitifs français, Paris, 1 nr.

Dessutom hafva 4 danska gravyrer öfverförts från boksamlingen 
samt en del litografier skänkts af Föreningen för grafisk konst och 
d:r John Kruse, 2 nr, en konstnärlig affisch af Akademien för de 
fria konsterna, 1 nr, ett svenskt gravyrverk med 113 blad af J. 
Gillberg och M. R. Heland af Kungl. vitterhetsakademien, 113 nr 
samt diverse fotografier af Birger Jarlsmagasinet, v. häradshöfding 
Sv. P:son Lagerberg, ryttmästaren grefve R. De la Gardie, Godsejer 
J. Hage, Musée Boymans i Rotterdam, arkitekten L. J. Wahlman, 
dr P. Seidel, Berlin, och museets tjänstemän, 49 nr, hvarjämte e. o. 
amanuensen Granberg öfverlämnat en af Ida Falander utförd trä
snittstock, 1 nr, e. o. amanuensen Sirén ett ljustryck, 1 nr, samt d:r 
P. Seidel, Berlin en autotypi, 1 nr.

Planschverksamlingen har ytterligare ökats med 5 från boksam
lingen öfverförda nr.

Den märkligaste tillökningen under året i gravyrsamlingen är 
följande:

I nådig proposition af den 12 april 1873 täcktes Eders Kungl. 
Maj:t, med anledning af en af Kungl. bibliotekarien gjord underdånig 
framställning, föreslå samma års Riksdag att anvisa till Eders Kungl. 
Maj:ts förfogande ett extra anslag af 30,000 riksdaler att i mån af 
behof användas till inlösen af konung Carl XV:s efterlämnade en
skilda boksamling, hvilken nådiga framställning Riksdagen biföll; 
hvarefter köpet gick i verkställighet och samlingen öfverflyttades 
till Kungl. biblioteket samt infördes i dess inventarier, med undan
tag för en del dubletter o. d., som disponerades i öfverensstämmelse 
med af Kungl. bibliotekarien framställda förslag. Denna boksamling 
innehöll bland annat 19 folioband gravyrer, af hvilka åtminstone 17
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band tillhört konung Carl XIII:s bibliotek på Rosersberg, såsom fram
går af pärmstämpeln å desamma. Af dessa 17 band förskrifva sig 
16 från Carl Gustaf Tessins samling, såsom ses af hans egenhändiga 
namnteckning i desamma. Också återfinnas flera af dessa blad i 
den katalog, som Tessin uppgjorde öfver sin gravyrsamling. De 
ingingo dock icke i de konstsamlingar, som han sålde till konung 
Gustaf III, utan synas efter hans död ha kvarblifvit i hans släkts 
ägo, till dess de år 1788 såldes på Stockholms stads bokauktions- 
kammare af en hans frände, riksrådet friherre Fredrik Sparre (till 
hvilken Tessins egendom Åkerö öfvergick i arf), då de inropades 
för hertig Carls räkning.

Af de öfriga två banden synes det ena ursprungligen hafva till
hört de konstsamlingar, som togos i Prag år 1648. Det andra har 
som pärmstämpel ett monogram J. C. under adlig krona. I det
samma finnes riksskattmästaren friherre Sten Bielkes egenhändiga 
namnteckning, hvilket torde angifva, att bandet varit i hans ägo.

Samtliga dessa 19 band innehålla tillsammans omkring 2,270 
gravyrer —  däribland ett tiotal träsnitt —  samt omkring 50 hand
teckningar. I allmänhet äro gravyrerna inordnade i banden ur äm
nessynpunkt, dock utan någon strängt genomförd ordning vare sig 
med afseende på kronologien eller mästarne, eller ens skolan. Så 
förekomma 1500-, 1600- och 1700-talens blad om hvarandra, liksom 
de tyska, engelska, nederländska, franska och italienska mästarne, 
af hvilkas arbeten samlingen nästan uteslutande består.

Emellertid är samlingen ytterst intressant icke blott ur rent 
konsthistorisk —  i all synnerhet gravyr- och målningshistorisk —  
synpunkt, utan äfven ur kulturhistorisk, såsom lämnande ypperliga 
bidrag till sedernas, kostymens och konstslöjdens historia hos ofvan 
angifna folk under ofvan nämnda århundraden. För att den skall 
komma till sin rätt fordras dock, att den omordnas vetenskapligt, 
helst efter de principer, som följas vid ordnandet af musei gravyr
samling, hvars olika serier den skulle på ett förträffligt sätt kom
plettera. Ty, egendomligt nog, innehåller samlingen endast ett jäm
förelsevis litet antal blad, som förut finnas i Nationalmusei samling, 
hvarför den därstädes skulle blifva en högst värdefull ackvisition. 
I Kungl. biblioteket har den icke haft någon egentlig uppgift att 
fylla och kan icke heller gärna hafva det.

På grund häraf hemställde jag i underdånighet, alt Eders Kungl. 
Maj:t täcktes befalla, att ofvannämnda 19 band gravyrer och hand
teckningar skulle afföras ur Kungl. bibliotekets samlingar och af- 
skrifvas ur dess inventarier samt införlifvas med Nationalmusei konst-
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af delnings gravyr- och handteckningssainling och införas i dess in
ventarier, på sätt gällande nådiga museistadga föreskrifver för dylika 
förvärf.

Denna min framställning, som biträddes af Nationalinusei nämnd, 
tillstyrktes i infordradt underdånigt utlåtande af öfverbibliotekarien 
under villkor, att ett mindre antal (4) blad, som kompletterade Kungl. 
bibliotekets samling af svenska historiska planscher, af skilj des från 
samlingen och stannade i Kungl. biblioteket, hvarefter Eders Kungl. 
M:t befallde, att samlingen skulle till Nationalmuseum öfverlämnas.

Den tillökning, Nationalmusei gravyrsamling erhållit genom detta 
öfverlämnande, är synnerligt märklig. Såsom redan ofvan antydts, 
fyller denna samling ansenliga luckor i gravyrafdelningen, och hvad 
mer är, den innehåller en mängd blad, som det numera torde vara 
nästan omöjligt att erhålla i konsthandeln. Detta gäller i all syn
nerhet ett flertal gravyrer från 1500-talet, hvarpå samlingen är rik, 
vidare den mängd satiriska blad öfver politiska och teologiska äm
nen, öfver de mänskliga dårskaperna, öfver kvinnokönet m. m., som 
bildar en så afsevärd afdelning däri, vidare karnevalscener, maske
rader och baler, af särskild betydelse ur kostymsynpunkt.

Bland gravyrsamlingens förvärf i öfrigt af äldre mästares ar
beten märkas 6 ornamentstick af den i Augsburg på 1500-talet verk
samma gravörfamiljen Hopfer, tre af Daniel Hopfer (Bartsch 44, 97, 
98) och tre af Hieronymus Hopfer (B. 38, 71, 74), tre landskapsets- 
ningar af den bekante holländske 1600-tals-målaren A. van Ever- 

dingen, hvilken, enligt hvad n}̂ are forskningar bevisat, besökt äfven 
Sverige (Drugulin 32, 41, 86), två porträttgravyrer af de engelska 
mezzotintgravörerna John Faber d. y. och W. Wilson efter vår sven
ske, till England emigrerade och där i slutet af 1600-talet och början af 
1700-talet verksamme målare Mikael Dahl (porträtt af Thomas Pellet 
och Frances, Countess of Newbrugh). Dessutom har den under år 
1903 ansenligt ökade Ckodowieckisamlmgen ånyo vunnit en större 
tillökning genom inköp af 69 blad.

Äfven samlingen af modern grafisk konst har under året vunnit 
en afsevärd tillökning. Max Klingers nyligen utkomna fortsättning på 
gravyrverket Vom Tode II, etsningarna Integer vitae, Kiinstler och 
Pest hafva genom fortsatt välvilja af fru Helen Berg erhållits såsom 
gåfva. Dessutom har förvärfvats ett af tysken Albert Kriigers ståt
liga träsnitt i färg (efter Signorellis mansporträtt i Berlin), vidare af 
Hans Thoma en etsning (själfporträtt 1898) och en färglitografi 
Abend-Idyll med flera figurer. Af en ung tysk konstnär Otto Fischer, 
hvilken väckt uppmärksamhet genom sina af storslagen uppfattning
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och solidt naturstudium präglade etsningar och litografier, ha in
köpts en litografi (bröstbild af sorgklädd dam mot bakgrund af 
kustlandskap) samt 2 etsningar (gubbhufvud samt Bränningar). Eng
lands moderna grafiska konst har blifvit representerad genom 4 
landskapsetsningar af den gamle mästaren Seymour-Haden, en rums- 
interiör med 3 läsande figurer kring lampan af den frejdade Whist- 
ler, William Nicholsons karaktäristiska, kraftigt skurna träsnittpor
trätt af berömda samtida samt landskapsetsningar af R. G. Hamer- 
ton, Fr. Burridge och Frank Short, den sistnämnde märklig såsom 
en idérik återupplifvare af Euglands genom dess 1700-tals konstnä
rer vidtberömda mezzotint-gravyr. Af de 3 holländska grafikerna 
Marius Bauer, Philip Zilcken och Carel L. Dake har hvardera ett 
blad inköpts. Slutligen hafva af norrmännen J. Nordhagen och 
W. Peters förvärfvats, af den förre hans etsade porträtt af biskop 
Heuch, af den senare hans själfporträtt samt Edv. Griegs bröstbild, 
båda etsade.

Bland litografisamlingens förvärf under året märkes en rad por
trätt af svenska personer under 1800-talet.

Den från Kungl. biblioteket öfverförda gravyrsamlingen har ännu 
ej hunnit bearbetas och finnes tills vidare endast införd i den summari
ska accessionskatalogen. Samma är förhållandet med den till 164 
nr uppgående samlingen konstnärsporträtt i träsnitt och autotypi, 
hvars lappkatalogisering innevarande år (1905) tagit sin början.

Årets öfriga accession, hvilken katalogiserats och inordnats i 
samlingen, fördelar sig på följande sätt: Gravyrer och etsningar
323 nr, litografier 33 nr, fotografier 107 nr, planschverk och foto- 
mekaniskt tryck (ljustryck m. m ) 84 nr samt träsnittstock 1 nr.

Öfver de blad inom årets accession af gravyrer och litografier, 
hvilka framställa porträtt (gravyrer 39 nr, litografier 18 nr), samt 
öfver årets accession af planschverk (74 nr) har lappkatalog upprät
tats (Kruse), likaså öfver äldre svenska gravyrer, bokstafven G med 
omkring 150 nr (Eooström), under året inkomna 3 Martin-gravy- 
rer, 1 Akrel-gravyr, 3 nederländska och 9 engelska gravyrer, Carl 
Earssons grafiska verk (45 nr) samt de graverade porträtt af tyska 
skolan (284 nr), hvilka inkommit före 1900 och hittills ej blifvit 
lappkatalogiserade (Kruse). Då från och med 1900 alla inkommande 
graverade porträtt omedelbart lappkatalogiseras, är alltså hela den 
tyska skolan i detta afseende färdigbehandlad.

Arbetet med gravyrkatalogen på lösa lappar af de utländska 
gravyrerna har under året fortsatts och omfattat den franska skolan, 
hvars oktavformat, bokstäfverna A — Demarne katalogiserats (Granberg).
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Allart van Everdingens grafiska verk har blifvit ordnadt efter 
Drugulins monografi (Granberg).

De ur dublettsamlingen uttagna talrika gravyrerna af olika mäs
tare efter porträtt af A. van Dyck hafva samordnats till en grupp 
under v. Dyck. (Kruse.)

Accessionskatalog har upprättats öfver litografier inkomna un
der åren 1884— 86, 1889 och 1892— 96, och är härmed accessions- 
katalogen öfver litografisamlingen fullständig (Romdahl).

En andra gravyrdublettauktion har i enlighet med Kgl. brefvet 
af den 22 maj 1903 ägt rum under året. Den hölls i H. Bukow- 
skis lokaler i Stockholm den 23 och 24 mars, hvarvid en nettoin
komst af 6,827 kronor 60 öre tillföll museet. Den tryckta katalogen 
upptager 742 nr, af hvilka m  tillhöra den italienska skolan, 243 
den franska, 244 den nederländska, 12 den engelska och 132 den 
tyska. I många nummer ingå flera blad. Orsaken, hvarför denna 
dublettauktion inbringade en afsevärdt mindre summa än den första, 
ligger dels däruti, att antalet blad vid den andra auktionen var om
kring 700 mindre än vid den första, dels däruti att antalet prakt
blad, särskildt engelska mezzotint-gravyrer, var betydligt större vid 
den första auktionen. Dock torde det ekonomiska resultatet äfven 
denna gång kunna betecknas såsom synnerligen godt.

Arbetet med redigerandet af katalogen (uppgjord under flera 
föregående år för nederländska skolan af undertecknad Looström, 
för de återstående skolorna af e. o. amanuensen dr O. Siren) utför
des af amanuensen dr Kruse, som äfven i och för auktionen ordnat 
och numrerat samtliga blad, hvilka stämplats med samma utgall- 
ringsstämpel, som användes vid den första auktionen.

De genom dublettauktionerna inkomna medlen hafva till en del 
användts för ytterligare komplettering af planschverksamlingen med 
en del dyrbara arbeten, hvilka komma såväl den museet besökande 
allmänheten, som där studerande vetenskapsmän till godo.
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Konstslöjdafdelningen (Looström, Folcker).
Tillökningen under året utgör tillsammans 97 nummer, af hvilka 

55 förvärfvats genom köp, 11 genom byte och 31 erhållits i gåfva. 
Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1903 
års slut

Tillväxt
1904

Minskning
genom

byte
Summa

Keramiska föremål ...................... 5,209 42 8 5,243
Glas ................................................. 885 4 889

Emalj .............................................. 58 4 — 58 4
Guld och silfver............................. 486 25 5 I I
Ur ..................................................... 365 — 36 5
Oädla metaller................................. I,OI I 8 1,0 19

Möbler (träföremål) ...................... 629 9 638

Elfenben, bernsten 0. d................. 162 1 163

Sten ............................... ................. 249 —  ' 249
Textil konst.................................... 1,0 12 2 1,0 14

Diverse.............................................. 602 6 608

Summa 1 1 ,1 9 4 97 8 11,2 8 3

A. Köp.
Jan. 22. Bokband sex st.: ett i hvitt siden med broderi i guld och 

olikfärgadt silke, de öfriga i maroquin med guldpressning. 
Italienska arbeten från 1600- och 1700-talen.

» Saltkar, ett par, af porslin, ovala, dekor.: strödda blommor
i färger. Sign.: Berlin, 1700-talets senare del.

Febr. 23. Medaljong-plakett i svart massa (basalt ware), oval, med 
imperatorshufvud (»Trajan») i relief. Sign.: Wedgwood 
1700-talets slut.

Mars 18. Terrin med lock af fajans, oval form, svängd profil, dekor.: 
gumshufvud, girlander i relief och färger, på locket en 
liggande kali Sign. (Marieberg 1700-talets midt).

» Ljusstakar, ett par af fajans, spiralt godronnerad baluster -
form, helt hvit glasyr. Ej sign. (Marieberg 1700- 
talets midt).

» Tallrik af fajans, dekor.: stiliserade blommor i brun violett
Sign.: 5 . B . (Sölvesborg), 1700-talets midt.

» Tallrik af fajans, dekor.: stiliserade blommor i blått på
hvitt. Sign.: G. B ., C. P., B . 8j. (Rörstrand 1700- 
talets senare del).
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Mars 18.

»

»

»

»

»

Vaser, ett par, af flintporslin ; äggform med smal fot å 
fyrsidig sockel, dekor.: utsikter af Rörstrand i violett 
inom girlander i relief. Sign.: R. (Rörstrand).

Vas af flintporslin, form af urna, dekor.: girlander, bor- 
dyrer och medaljong med kvinnohufvud: i färger. Sign.: 
M . B. Sten. (Marieberg, 1700-talets senare del).

Tekanna af flintporslin, dekor.: landskap och blommor i 
blått tryck. Sign.: Rörstrand. 1800-talets början.

Pepparflaskor, ett par, af flintporslin, päronform, dekor.: 
landskap i blått tryck. Ej sign. (Rörstrand 1800-talets 
förra del).

Såsskål af flintporslin, halfsfärisk form, dekor.: landskap 
i blått tryck; ej sign.: (Rörstrand 1800-talets förra 
del). •

Bål af fajans, dekor.: landskap i blått tryck. Sign.: Rör
strand. 1800-talets förra del.

Kanna af fajans, monterad i tenn, sfärisk med lång hals, 
dekor.: Kristus och Tomas i kartusch med blommor
och blad i färger. Sydtyskt arbete (Nürnberg), 1700-talets 
början.

Teflaskor af fajans, 2 st., starkt godronnerade, dekor.: fe- 
stoner i relief och blå camaïeu. Sign. (Herreböe 
1700-talet).

Diadem (öfverstycke till nack-kam) af järn och brons, bestå
ende af 7 ovala medaljonger med reliefer af antika sta
tyer. 1800-talets början.

Medaljong af järn och guld med bröstbild. 1800-talets 
början.

Örhängen, ett par, af järn och guld, best. af ovala medal
jonger med antika hufvud i relief. 1800-talets början.

Soppterrin med lock af tenn, rokokoform. Sign. o. dat. 
1774. Tyskt arbete.

Ljusstakar, ett par, af järn, i form af kvinnlig herm med 
roder och ymnighetshorn (Fortuna). 1800-talets början.

Rökelsekar af järn, form af antik trefot. 1800-talets 
början.

Skrin af järn på lejonfötter, dekor.: gripar, kandelabrar, 
palmetter i relief, gjutet, 1800-talets början.

Skrin af järn på fyra kulfötter, dekor.: rika figurfram
ställningar och bordyrer i etsadt arbete. Tyskt. 1500- 
talet.
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Mars

April

Juni

»

»

»

»

Sept.

>

»

»

»

»

Nov.

31

18. Modellhufvud af trä, 5 st. Sign.: P. Ljung 1800, 1811 
och 1813.

29. Kabinettskåp (skrifskåp) af ek med ytterst rikt marketeri 
i olika träslag. 1500-talets slut.

3. Vas af fajans, rund balusterform, dekor.: spegelmonogram
M. B. v. E. under adlig krona, blomslinga och bordy- 
rer, allt i blå camaïeu. Sign.: Stockholm 6/Ii: 174-6 G.

Ask af fajans (smörask) med lock, refflad, dekor.: blom
mor i blå camaïeu. Sign.: 5 . B. (Sölvesborg). 1700- 
talets midt.

Gräddkanna af fin fajans, form af satyrhufvud, helt hvit 
glasyr. Sign.: (Rörstrand). 1800-talets början.

Soppterrin med lock af fajans, oval godronnerad, dekor.: 
buketter i färger. Ej sign. (Schleswig-Holstein). 1700- 
talets midt.

Tobaksrifjärn af elfenben, dekor.: figur och ornamentik i 
relief, omkr. år 1700.

7. Psalmbokspärmar af silfver —  pärmar och rygg öfver- 
dragna med ett rikt filigranmönster på förgylld botten. 
Ej stämplad. (I pärmarna inbunden Svenska psalmbo
ken 1695 och evangeliiboken 1697.) Svenskt arbete 
omkr. år 1700.

Psalmboksfodral (tillh. föreg.) i form af en bok i röd 
maroquin. Svenskt arbete omkr. 1700.

Bål af fajans, dekor.: på utsidan ett landskap; inuti en 
tremastare. Inskr.: »Skölin . är . Bra . tack . skalt. tu .
ha . som . Drack . så . Bra . Driack . Igian —  Magdilina 
Doratia Mortin Ulstrom 1737», allt i blå camaïeu. 
Sign.: Magnus Lundberg. (Rörstrand.)

Ejusstakar af flintporslin, ett par, form af kolonn på fyr- 
sidig fotplatta, dekor. : spiralslingrad bloinstergirland 
i färger. Sign.: (Rörstrand). 1800-talets förra hälft.

Fat af fajans, rundt med vågig kant, dekor.: rokokoorna
ment i blå camaïeu. Sign. (Stralsund, Ehrenreich 
1769).

Tallrik af fajans, dekor.: Kristian VII:s af Danmark 
namnchiffer i blått. Ej sign. —  Köpenhamn.

4. Piano (hammarklavér) af mahogni med enkla inläggnin
gar i citronträ och med bronsbeslag. Svenskt arbete. 
1800-talets början.



32 NATIONALMUSEI INTENDENTS

Dec. 9. Paradklädning af hvitt siden med rikaste plattsömsbroderi 
i guld och mångfärgadt silke. Omkr. år 1700.

» Eldskärm af skulpteradt och förgylldt trä i rik rokoko -
stil, med originalbroderi i silke. 1700-talets midt.

» Spegelram i skulpteradt trä, rik renässansstil, omkr. år
1600.

» Girandoler, ett par, af guldbrons med sockel af marmor
och glas samt rik besättning af prismor och kläppar 
i glas. Svenskt arbete omkr. år 1800.

» Fat af fajans, dekor.: körsbär med blad i blått. Sign.
(Marieberg 1768).

» Bägare af glas i form af en ryttarstöfvel. Svenskt arbete
1600-talets slut.

Gåfvor. . . .
Febr. 23. Af fröken Agnes Fàhræus, (genom gåfvobref 15 Jan. 1900 

o. 11 Febr. 1904).
Toalettgarnityr af silfver, bestående af 21 föremål (toa
lettspegel, handspegel, toalettaskar, 6 runda, 3 fyrsidiga, 
toalettflaskor 2 st., nålfat, 2 st., ringklocka, borstar 5 
st.), drifvet arbete, rikt graveradt. Svensk kontroll 
1864.

» Af densamma. .
Fotografi album af silfver, drifvet och graveradt arbete. 
Svensk kontroll 1864.

Sept. 7. Af kapten A. v. Schinkel.
Figuriner af porslin, ett par. Kina. 1700-talet.

. Vas af fajans, flaskform, dekor.: blommor i blå camaïeu. 
Delft. 1700-talet.

» 30. Af hofjuveleraren Karl Feron. (Firma Gustaf Möllenborg.)
Nautiluspokal af guld och silfver med äkta pärlor och 
ädla stenar. Praktarbete, utfördt å gifvarens verkstad. 

Dec. 9. Af kapten A. v. Schinkel.
. Kannor, ett par, i biscuit, dekor.: reliefornering i hvitt

på blått. Sign.: Wedgwood.
Flaskor, ett par, af glas, etsade. Svenska, 1800-talets 
början.

» 28. Genom testamente af änkefriherrinnan Henriette v. Kræ-
mer, f. v. Holst.

Dryckeskanna af silfver, delvis förgylld, cylindrisk form 
med handtag och lock, rikt graveradt arbete. Tysk 
omkr. år 1600.
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C. Byte.
Sept. 7. Jätnl. Kungl. br. 27 maj 1904.

Fat af porslin med adl. ätten Rydingsvärds vapen. 
Kina, 1700-talet.

Tallrik af porslin med adl. ätt. Bromans vapen. Kina. 
Tallrik af porslin med adl. ätt. Bromans vapen (variant). 

Kina.
Tallrik af porslin med adl. ätt. Klinckowströms vapen. 

Kina.

PL 8, 9. VASER AF FLINTPORSLIN MED UTSIKTER AF RÖRSTRAND.
Rörstrand, 1770— 80-talen.

Underfat af porslin med adl. ätt. Nordenflychts va
pen. Kina.

Punschkopp med lock af porslin med grefl. ätt. Tessins 
vapen. Kina.

Kopp och fat af porslin med friherrl. ätt. Kurcks och 
adel. ätt. Stjernefelts alliansvapen. Kina.

Kopp och fat af porslin med adl. ätt. Rehnbergs va
pen. Kina.

Kopp och fat af porslin med adl. ätt. Du Rietz’ va
pen. Kina.
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Sept. 7. Kopp och fat af porslin med adl. ätt. Linderskölds 
vapen. Kina.

Kopp af porslin med adl. ätt. Kirsteins vapen. Kina. 
I utbyte härför lämnade Nationalmuseum 8 st. föremål af kine

siskt porslin med svenska adliga familjers vapen, på sätt framgår 
af Kgl. br. den 27 maj 1904.

Bland de ofvan nämnda förvärfven för konstslöjdafdelningen 
må följande framhållas såsom mera märkliga:

Keramik. Här äro särskildt en del äldre svenska fajanstill verk
ningar af intresse. Äldst bland dem är en liten vas med två S-for- 
miga grepar, dekorerad i blå camaïeu med å framsidan mon ogram-

Pl. 10. LJUSSTAKE AF FLINTPORSLIN.
Rörstrand, 1800-talets förra del.

met M. B. v. E. under adlig krona. Den är signerad: Stockholm 
6/n *746 G-, och angifver sig därmed målad af J. Gråberg. De öf- 
riga Rönstrands-pjäserna äro alla af fin fajans och tillverkade mot slu
tet af 1700-talet. Främst att märka bland dessa äro de stora vaserna, 
(pl. 8, 9) marmorerade i violett och grönt, med gyllene grepar och blad
fes toner i relief och guld, omslutande tvenne utsikter af det gamla 
Rörstrand, den ena utvisande norra delen, den andra södra delen af 
det gamla boningshuset med kringliggande byggnader och ängar 
med hövålmar. Båda äro signerade R. i massan. Dessa vyer, som 
äro utförda i rödviolett camaïeu mot hvit botten, ansluta sig till 
titelplanschen till G. H. Stråles arbete öfver Rörstrand (Kat.-n:r 170),
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framställande på en bordskifva af hvitglaserad fajans en vy af Rör
strand på 1770— 80-talen. Nämnda bordskifva finnes numera i Na
tionalmusei samling (inv. n:r 48, år 1888), dit den inköptes från E- 
A. Bomans samling.

Närmast dessa i intresse komma de båda kolonnformiga ljus
stakarna (se pl. 10), omvirade med storblommiga girlander i spiral i lif- 
liga färger på kvadratiska marmorerade baser. Man skulle gifvet 
hafva tagit dessa för engelskt arbete, närmast påminnande om Josiah 
Wedgwoods polykroma tillverkningar, något naturalistiskt hållna, 
därest ej båda vore signerade: Rörstrand i massan, där de tillver
kats i början af 1800-talet. Sammalunda är förhållandet med den 
lilla hvitglaserade gräddkannan af fin fajans å pl. 11 i form af ett 
leende satyrhufvud.

Den äldre Mariebergstillverkningen är mera sparsamt företrädd 
bland förvärfven under året, nämligen endast genom en polykrom 
såsskål med fat och lock från Ehrenreichs period, ett fat med fruk
ter och blad i ovanligt ljus blå camaïeu och Berthevins signatur af 
den 26j6 1768 samt af en vas (pl. 12) med ett kvinnoporträtt i tusch 
och förgyllda reliefgirlander mot gråmarmorerad botten; vidare ge
nom en kanna marmorerad i ljusblått med reliefblommor, båda med 
Stens signatur.

Äfven prof af de sällsynta Sölvesborgstillverkningarna under 
1700-talet återfinnas bland årets förvärf, nämligen dels i en för 
denna fabrik ovanligt elegant oval ask med radierande refflor, blom
mande kvistar och en fritt liggande fruktbärande kvist å locket (pl. 13)

P l. 12 . \  A S . Marieberg. P l. 13 . A S K  A F  F A J A N S . Sölvesborg.
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allt i blått, samt i en tallrik med de för fabrikens tillverkningar karak
täristiska bladen i brunviolett. Dessa båda pjäser äro signerade i de 
färger, hvari dekorationen är utförd. På asken visar glasyren en 
hos denna fabriks alster icke sällan förekommande benägenhet att 
afflagra.

Till de svenska tillverkningarna bör äfven räknas ett fat med 
Stralsundsfabrikens signatur, dateradt den 24 nov. 1769, och försedt 
med Ehrenreichs initial. Det är af intresse icke minst därför, att 
det visar, huru Ehrenreich som direktör vid Stralsundsfabriken där 
använde alldeles samma mönster, som upptagits vid Rörstrand un
der hans härvaro.

Den äldre norska fajansen är företrädd af två teburkar med 
lock, af den i Sverige så ytterst sällan förekommande Herreboe-till- 
verkningen. På Herreboe gård i Ids socken invid Fredrikshald

Pl. 14. KANNA AF WEDGWOOD. Pl. 15. STÖFVEL AF GLAS.

fanns nämligen en fajansfabrik under åren i758(-59) till 1772. Utom 
i Norge —  särskildt i museerna i Kristiania, Bergen och Trondhjem 
—  träffar man prydliga exemplar af dessa tillverkningar i synnerhet 
i museerna i Kiel och Flensburg. Nationalmuseum ägde förut endast 
en Herreboe-fajans, nämligen en stor borduppsats, hvars fruktskål 
hålles af en genie. De nu inköpta teflaskorna äro ovala med starkt 
refflade sidor ptydda med bladornament i relief, målade i blått 
och med lock i form af en omvänd klockblomma. De finnas be- 
skrifna i H. Groschs arbete öfver denna fabriks tillverkningar un
der n:r 65 och afbildade å pl. X  därstädes. Blott den ena är 
signerad, nämligen med märket n:r 7 i Groschs nämnda arbete.

Bland öfriga keramiska förvärf må här endast påpekas den 
stora ovala skålen af Kiel-fajans med de för dessa tillverkningar be
tecknande blombuketterna, rödvioletta och polykroma med nästan me
tallisk färgglans målade ofvanpå glasyren, samt de små Wedgwood-
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kannorna, hvilka så till form som ornering —  hvit relief på blått 
—  äro bland det elegantaste i sitt slag (pl. 14).

Qlas. I anledning af en ytterst rik besättning af fa^ettslipade 
kristallglasprismor och kläppar har till denna afdelning räknats ett 
par ståtliga girandoler från början af 1800-talet. De äro för öfrigt 
i förgylld brons med postament i blått glas på fotplatta af svart och 
gul marmor (s. k. Portor).

Ett föremål af särskildt intresse inom gruppen är en liten bä
gare i form af en ryttarstöfvel (pl. 15). Dess dekoration af egendomligt 
prickade knappar, liksom glasets beskaffenhet, hänvisar på svenskt

Pl. 16, 17. PSALMBOKSBAND I SILFVERFILIGRAN, MED FODRAL AF 
MAROQUIN. Omkr. år 1700.

ursprung, nämligen antingen på det af Melker Jung år 1641 på 
Kungsholmen anlagda glasbruk, som fortgick till år 1677, eller 
på det då under intressentskap af åtskilliga höga herrar nyupp- 
tagna glasbruket, hvilket, först anlagdt på Söder, efter åtskilliga 
flyttningar slutligen äfven förlädes till Kungsholmen och fortgick 
långt in på 1700-talet. I detta voro konungarna Karl X I och Karl 
X II aktieägare.

Ädla metaller. Det af fröken Agnes Fåhrseus såsom gåfva öf- 
verlämnade toalettgarnityret af silfver representerar ett högt penning
värde. Såsom konstnärlig produkt visar det den på 1860-talet rå
dande stilriktningen och är såsom guldsmedsarbete ett gediget prof
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på yrkets ståndpunkt i Sverige under samma tid, i det det är ut- 
fördt hos den ansedda firman L. Larsson i Göteborg. Samtliga 
föremålen utgjorde en heders- och minnesgåfva till f. d. statsrådet 
O. I. Fåhraeus och hans fru vid deras afflyttning från Göteborg 
år 1864.

Ett föremål, som museet hittills saknat i sin eljes ganska rika 
samling af filigranarbeten, har varit ett bokband, utfördt i detta de- 
korationsmanér. Den under året inköpta psalmboken har på ett 
högst tillfredsställande sätt fyllt denna brist (pl. 16). Bandet, som är i 
bästa skick, visar ett synnerligen rikt och prydligt fili granarbete på

lägga, att den dyrbara boken på sin tid tillhört superintendenten 1 
Stralsund magister Bernhard Gottman.

En annan gåfva af synnerligen högt konstvärde, som ytterligare 
ökas genom hög ålder, är den af änkefriherrinnan Henriette von Krae- 
mer, född von Holst, testamenterade dryckeskannan (pl. 18). Enkel 
och förnäm till sin formgifning saknar den all dekoration i drifvet 
arbete så — karaktäristisk för 1600-talets dryckeskannor —  och visar 
sig redan härigenom tillhöra en tidigare period. Den hufvudsakliga 
orneringen utgöres af fyra stora medaljonger i graveradt arbete 
framställande fyra af kardinaldygderna, nämligen Temperantia, Justi-

Pl. 18. KANNA AF SILFVER. 
Omkr. år 1600.

förgylld botten. Den inbundna 
Svenska psalmboken af år 1695 
och evangeliiboken af 1697 åda
galägga, att man här har för sig 
ett alster af den svenska guld
smedskonst, som omkring år 1700 
med sådan förkärlek begagnade 
sig af filigrantekniken. Frånva
ron af alla slags stämplar, lik
som den osäkerhet, som ännu är 
rådande med afseende på filigran- 
teknikens utöfvare i Norden, omöj
liggör dess hänförande till någon 
bestämd mästare. Psalmboken åt
följes af sitt originaletui, i form 
af en bok med spännen (pl. 17), 
intressant såväl för sin karaktär
istiska ornamentik af guldpress
ning på röd maroquin, som för 
det inpressade namnet Bernhardus 
Gottman, hvilket torde ådaga-
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mål utan äfven skulle kunna häntyda 
på härstamning från Augsburg.

Konstslöj daf delningens dyrbaraste 
accession för året utgöres af den prakt
fulla Nautiluspokal (pl. 19), som öfver- 
lämnats såsom gåfva till museet af 
kungl. hofjuveleraren Karl Féron och 
är ett märkligt prof på den svenska 
guldsmedskonstens höga ståndpunkt i 
våra dagar, utgången som den är från 
den gamla, aktade firman G. Möllen
borgs verkstäder. Kompositionen är af 
arkitekten Bror Almqvist och dess ut
förande har ledts af f. d. hofjuvelera
ren A. R. Lindgren med biträde af 
bildhuggarne Otto Strandman och Olof 
Ahlberg för modelleringen, konstgju- 
tarne K. G. Bergholtz och Otto Meyer 
för gjutningen, ciselörerna Fr. Encke 
och Herm. Müller för ciseleringen samt 
af verkm ästarne A. G. Aarflot, Eugen 
Encke, Gustaf Eöfgren och C. Alb.
Börjeson. Materialet är guld och silfver med rik användning af 
emalj och äkta pärlor samt briljanter, smaragder, rubiner, safirer, 
opal er och krys oliter.

Möbler. Bland dessa är det under pl. 20 afbildade skrifskåpet 
(sekretär) det märkligaste. Det är utfördt i inlagdt arbete af olika

Pl. 19. NAUTILUSPOKAL AF 
GULD, SILFVER OCH 
ÄD LA STENAR.

G. Möllenborg. Modern.

tia och Sapientia samt i stället för Fortitudo den »himmelska dyg
den» Caritas, alla under gestalten af kvinnor. Dessa figurframställ
ningar peka tillbaka på 1500-talets senare del och de af italienskt 
inflytande påverkade tyska manieristerna. Från tiden omkr. år 1600 
torde kannan också fÖrskrifva sig. Me
daljongerna framstå i silfrets egen färg, 
medan kannan i Öfrigt är helt för
gylld. Den rymmer något mer än 2 
liter eller en gammal kanna.

Som inga stämplar finnas, kan nå
got bestämdt mästarenamn ej uppgif- 
vas; den hypotesen kan dock möjligen 
vara berättigad, att piniekotten på loc
ket icke blott har ett dekorativt ända-
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träslag i en mångfald af mönster, som till stilen ansluta sig till den 
tyska och holländska intarsia-tillverkningen på 1500-talets midt. 
Framsidan upptages af en klaff, hvarå en större medaljong i tvär 
oval, hvari ses musikens allegoriska gestalt under bilden af en 
kvinna, liggande i ett landskap, och spelande på luta, omgifven af 
musikinstrument. Typen visar ingen påverkan af antikens konst el
ler af någon högre kultur i allmänhet utan synes tagen från de sam-

Pl. 20. SEKRETÄR AF INLAGDT TRÄ. 1500-talets slut.

hällslager, handtverkaren i fråga själf tillhörde. Fältet omkring denna 
medaljong fy lies af ett särskildt för den schleswig-holsteinska intar - 
sian betecknande ornamentsmotiv, det s. k. bleck ornamentet (Roll
werk), åt hvilket instuckna blommande kvistar, fåglar och ansiktsma
sker gifva en rik omväxling. Öppnar man skåpet, finner man äf- 
ven klaffens insida —  själf va skrifskifvan —  rikt ornerad med 
olika slags musikinstrument, såsom harpor och andra stränginstru
ment, flöjter, horn m. m. samt dessutom skrifdon —  bläckhorn och
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gåspenna, sanddosa, linjal, sax, knifvar, signetring; vidare frukter, 
såsom drufvor, kastanjer och körsbär, samt ett par tärningar och ett 
timglas, allt i inlagdt arbete i olika färgade träslag. De innanför

klaffen varande lådorna hafva, äfven de, ett för denna möbeltillverk
ning synnerligen karaktäristiskt ornamentsmotiv, nämligen små bygg
nader insatta bland oproportionerligt stora bleckornament. På skå-
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pets sidor återkommer det å klaffen, rundt om medaljongen befint
liga, ofvan beskrifna motivet.

För att nu närmare bestämma skåpets härkomst och ålder må 
erinras, att i konung Carl XV:s till Nationalmuseum testamenterade 
möbelsamling finnes ett s. k. kabinettskåp, som erbjuder flera jäm
förelsepunkter med detta, nämligen det under n:r i Falkes ka
talog (sid. 190) öfver konungens samlingar upptagna. De olika orna
mentsmotiven återfinnas har i detaljer alldeles trogna (se t. ex. ra-

Pl. 22. MODELLHUFVUDEN FÖR MÖBLER.
Utförda af P. Ljung. 1800-talets början.

men kring klaffen å det förra och ramverket kring dörrarna å det 
senare, med sina nöthylse-motiv), hvarjämte träets behandling ur 
färgningssynpunkt är alldeles densamma. Nämnda skåp i Carl XV:s 
samling är dateradt år 1551, och från samma tid måste det nu in
köpta vara, efter allt att döma. Hvad härkomsten beträffar har Carl 
XV:s-skåpet uppgifvits vara kommet från Kalmar slott, hvilket ur 
stilsynpunkt icke erbjuder något omöjligt; tvärtom äger det mycket 
som talar därför, hvilket framgår af en jämförelse med därvarande 
intarsia-arbeten, såsom i Kungsmakets plafond, en del väggfält
o. s. v. Faktiskt är dock, att det tillhört den från värdshusvärden i



Pl. 23. PLATTSÖMSBRODERI I GULD OCH MÅNGFÄRGADT SILKE. Från omkring år 1700.



44 NATIONALMUSEI INTENDENTS

Nürnberg Galimberti år 1855 af A. Iy. Soldin inköpta samlingen, 
som år 1857 såldes till konung Carl XV. Det finnes nämligen in- 
fördt under nr 1434 i katalogen öfver den soldinska samlingen 
(»Förteckning öfver enskilda museum. Kirsteinska huset, Clara Strand
gata 6. Stockholm 1856). Falke kallar detta skåp tyskt arbete. 
Sannolikt är äfven det nu inköpta ett sådant. Det har, så långt 
tillbaka man känner, haft sin plats på ett uppländskt gods, hvarifrån 
det inköpts för museum.

Rokokoskärmen af förgylldt och snidadt trä, som är afbildad 
under pl. 21, är ett för 1750— 60-talens konstsmak ytterst beteck
nande arbete, med sitt på en gång elegant och kraftigt snidade ram
verk af rokokosnirklar och sitt för tiden typiska broderi. Den är 
förvärfvad från de Nilssonska samlingarna i Skara, liksom den of- 
vannämnda skulpterade spegelramen.

De fem modellhufvudena (pl. 2 2) slutligen af bronsfärgadt trä ingå 
såsom konstnärliga länkar i den svenska möbeltillverkningen i början 
af 1800-talet, där de förekomma såsom prydnader på bordsbenens 
öfre del, uppbärande själfva sargen. De hafva ett särskildt intresse 
genom sin signatur och sina data, hvaraf framgår, att de äro utförda 
af den bekante akademiläraren och ornamentsbildhuggaren Per Ljung 
(f. 1743 t  1819), under åren 1800 — 1813, med, direkt anslutning till 
den antika skulpturen, såsom redan de åsatta namnen» Democritus» 
»Victoria» o. s. v. gifva vid handen.

Textil konst. Den paradklädning, som finnes afbildad å pl. 23, 
är ett praktarbete af utsöktaste slag, med sina plattsömsbroderier i 
guld och mångfärgadt silke på hvitt siden. Till stilen ansluter den 
sig med sin breda lambrekin och sina halft stiliserade blommor till 
de berainska mönstren och är med all säkerhet ett arbete från tiden 
omkring år 1700, som utgått från någon modeatelier i Paris eller 
möjligen i Dresden, där de grandiosa formerna hos Ludvig XIV:s 
stil ännu voro tongifvande i modets värld, liksom i Ornamentiken 
öfver hufvud. Utom sitt höga konstvärde har detta arbete ett hi
storiskt värde, såsom (enligt en i århundraden bevarad familj tradition) 
varande en present från konung August den starke i Polen till hans 
älskarinna, den svenska grefvinnan Aurora Königsmarck. Denna tradi
tion vinner i styrka och sannolikhet däraf, att klädningen i fråga till
hört samlingarna på Öfvedskloster i Skåne, där grefvinnan Aurora 
någon tid vistades hos sin syster Amalia, gift med generallöjtnanten, 
grefve tCarl Gustaf Lewenhaupt, då ägare till Öfvedskloster. Där 
finnas för öfrigt äfven andra minnen af den sköna grefvinnan, såsom 
taburetter med broderier, som hon egenhändigt utfört.
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Samlingarna på de kungliga lustslotten.

Gripshohn. För att granska tafvelsamlingens tillstånd och sär- 
skildt tillse, huruvida densamma vintertiden visade någon menlig 
påverkan af köld och fukt, afreste jag den 4 januari 1904 till Gripsholm 
och fann då trenne taflor något angripna, hvarför desamma flyttades 
till lämpligare plats i slottet. I och för restaureringsåtgärders vid
tagande har jag tillsammans med musei konservator besökt slottet, 
samt dessutom jämte amanuensen d:r Göthe vid olika tillfällen un
der sommaren vistats där, dels med anledning af gjorda förfrågnin
gar från utlandet, särskildt Hohenzollernmuseum i Berlin, dels för 
inventarieförteckningarnas fullbordande.

I slottet har sedan gammalt funnits en till omkring 50 num
mer uppgående miniatyrsamling, hvilken hittills förvarats i ett mörkt 
väggskåp och ej varit tillgänglig för de besökande. Då denna sam
ling innehåller mycket, af intresse ur såväl konsthistorisk som per- 
sonhistorisk synpunkt, har ur densamma ett urval af 32 nummer 
gjorts, hvilka utställts i ett af slottets rum i därför enkom gjorda 
glasmontrer.

Namnplåtar af förgylld zink, liknande dem, som användas i 
Nationalmusei tafvelgalleri, ha till ett antal af 250 under sommaren 
blifvit åsatta taflorna och fått ersätta de mindre prydsamma pappers- 
etiketter, som hittills användts. De ännu resterande namnplåtarua 
föreligga redan färdigredigerade och komma med det första att upp
sättas, så att med nästa sommar hela den exponerade samlingen af 
åtminstone alla mera märkliga porträtt kommer att presentera sig 
med dessa dekorativt prydliga titlar.

De i Mariefreds kyrka förvarade, Gripsholmssamlingen tillhö
rande oljemålningarna ha af mig under året besiktigats.

Arbetet med upprättandet af ett hufvudinventarium har under 
året fortsatts af mig och d:r Göthe. 250 nr ha granskats och be- 
skrifvits, bland dem äfven den stora porträttserien i Rikssalen. Rö
rande sistnämnda serie har dr Göthe afgifvit en utredning, hvarur 
här må meddelas följande:

Denna serie, som numera räknar 32 n:r men enligt en uppgift 
från 1699 blott utgjorde 29, framställer porträtt i helfigur och na
turlig storlek af med Gustaf Vasa samtida regerande furstar och 
andra märkliga personer i Europa. Den har enligt traditionen anord
nats af Hedvig Eleonora och Nikodemus Tessin d. y., en tradition, 
som bekräftas af en gammal notis i Nationalmusei arkiv och som 
åtminstone icke motsäges af själfva målningarnas beskaffenhet.
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En närmare granskning visar nämligen, att de icke äro —  det 
gäller åtminstone det stora flertalet —  originalporträtt utan kopior, 
om också originalen hittills endast undantagsvis kunnat uppvisas. 
Det senare är fallet med Gustaf Vasas och den kejserlige fältöfver- 
sten Georg von Frundsbergs porträtt. Gustafs bild är nämligen 
efter all sannolikhet utförd efter Upsala-porträttet af 1542 eller 
snarare en efterbildning på 1600-talet efter ett numera förkommet 
original af samma år, som möjligen suttit på Gripsholm (Upmark: 
Gustaf Vasaporträtt). Det senare är en svag kopia efter ett origi
nal, dock endast i half figur, som är måladt efter 1528 (Frundsbergs 
dödsår) och nu befinner sig i Berlins statsgalleri (Kat. 1898 nr 577) 
samt där med någon tvekan tillskrifves Kristofer Amberger.

Detta senare exempel ger en vink om något, som torde gälla 
flere af bilderna, nämligen att kopisten blott haft en halffigur eller 
bröstbild framför sig och själf tillagt figurens nedre del, något 
hvarom äfven den ofta schablonmässiga behandlingen af dessa delar 
talar. I andra fall synes det, som om kopisten blott skulle haft ett 
kopparstick att gå efter. Detta är så mycket mer sannolikt, som 
han svårligen varit i tillfälle att själf besöka alla de länder: 
Frankrike, England, Spanien, Österrike, Ungern, Italien jämte olika 
delar af Tyskland, där de afbildade personerna lefvat.

Att å andra sidan verkliga originalbilder från 1500-talet stått 
kopisten, åtminstone i de flesta fall, till buds, synes framgå dels 
däraf, att de flesta porträtten (21 st.) bära ett bestämdt årtal —  det 
äldsta är 1519, för kejsar Maximilian I (nr 597), det senaste 1576, 
för den påstådde Johan II af Zweibriicken, Karl X  Gustafs farbror 
(nr 571); de flesta årtalen tillhöra 1530-talet; dels däraf, att som
liga af dukarna, ehuru de flesta tydligen äro målade som en sam
manhängande serie, ej väl passa för sin plats på rikssalsväggen: 
de tyckas häntyda på originalbilder af olika storlek och form.

Granskar man vidare själf va målningssättet, så visar det sig, att 
detta icke äger något af det utritade och kröniketorra manér med 
skarpt konturerade smådetaljer, som nästan genomgående tillhör de 
mera underordnade målarne i norra Europa på 1500-talet och ännu 
i början af 1600-talet, utan är af en mera bred och summarisk behand
ling, kännetecknande för den tysk-svenska målareskolan just på Hed
vig Eleonoras tid, 1600-talets senare hälft.

Ytterligare visar granskningen en så stor likhet i behandlings
sätt, att man har svårt att tänka sig, att mer än en artist utfört 
eller åtminstone förestått utförandet af hela serien (med några undan
tag, hvarom mera nedan). Så t. ex. porträttens händer: alla äro teck
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nade och målade på samma sätt, med samma feta, svullna, oartikule
rade form.

Det stora flertalet af de af bildade, 23 af 32, utgöres af tyskar, 
däraf 5 saxare, 3 från hvartdera af länderna Braunschvveig-Lune- 
burg, Brandenburg och Pfaltz-Zweibriicken, samt 2 från Mecklenburg. 
Och dessa äro genomgående bättre som porträtt, verka trognare än 
de andra utlänningarne, t. ex. den engelske Henrik VIII, den fran
ske Frans I, habsburgaren Karl V och den venetianske dogen de 
Greti. Här har kopisten fantiserat både fritt och klumpigt öfver 
original, med hvilka han tydligen icke varit förtrogen och som kan
ske blott utgjorts af små kopparstick eller träsnitt. Bland de 
tyska porträtten åter finns det ett och annat, till ex. Erik I:s af 
Braunschweig, som återger med en viss psykologisk säkerhet ett 
verkligt individuellt utseende. Flertalet äger dock sitt hufvudsak- 
liga intresse i kostymen.

Allt detta tyckes emellertid tala för, att kopisten i fråga väl 
varit ute och sett och kopierat målade originalporträtt i Tyskland 
men knappast i annat land. Det är väl heller ingen tillfällighet, att 
han kopierat särskildt många furstar ur just sådana tyska furstehus, 
med hvilka Hedvig Eleonora var i släkt, och till hvilka hon 
hade särskildt lätt att rekommendera en artist, som reste i hennes 
ärenden.

Man bör äfven lägga märke till inskrifterna på dukarnas fram
sida. De äro’ af två, slag. Den ena inskriften, innehållande helt 
kort furstens namn och titel med födelse- och dödsår, är skrifven i 
guld i 1600-tals-stil på svenska, samt anbragt på duken, först sedan 
denna blifvit uppsatt på väggen, hvilket ses däraf, att den rättar 
sig helt och hållet efter dukens där tillskurna form. Den andra, 
som är anbragt upptill, är affattad på latin eller dålig tyska, samt 
merändels skrifven med latinsk stil i svart färg och innehåller ut
förligare titlar och data, däribland, såsom of van nämnts, äfven mål
ningsåret (originalets). Att denna senare inskrift är den äldre och 
anbragt före dukens uppsättning å Rikssalens vägg bevisas äfven 
däraf, att skriften delvis är afskuren; då duken vid uppsättningen 
befanns vara för bred, skar man af den en bit.

Då denna äldre inskrift på de t} ŝka fursteporträtten i regeln är 
affattad på tyskt språk, men å de icke-tyska porträtten, däribland 
äfven Gustaf Vasas, alltid på latin, skulle man möjligen redan däraf 
kunna sluta, att kopisten (och inskriftspräntaren) varit en tysk man; 
han kunde ha känt någon svårighet att öfversätta de främmande 
namnen och titlarna på sitt hemlands språk och därföre anlitat det
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högofficiella latinet, som ju dessutom var det, som användes i de 
graverade porträttens inskrifter.

Påtagligt är vidare, att Gustaf Vasa-porträttet är utfördt i all
deles samma maner och, som det tyckes, af samma pensel som de 
flesta andra. Det tillhör således från början samma serie, och detta 
visar, att artisten, som fått i uppdrag att åstadkomma denna i ut
landet (Tyskland), utgått från Sverige och där börjat (eller möjligen 
slutat) sitt uppdrag.

Eägger man allt detta tillsammans, vill man gärna, i öfverens- 
stämmelse med den ofvan åberopade traditionen, föreställa sig saken 
sålunda: Hedvig Eleonora, som tidtals residerade på Gripsholm och 
där i slutet af 1680-talet började utföra rätt omfattande ombygg
nads- och inredningsarbeten, fattade också den planen, troligen i 
samråd med Tessin, att pryda den från Vasatiden härstammande 
stora, men förmodligen mycket tomma Rikssalen med en lämplig 
väggdekoration: porträtt i naturlig storlek af den förste Vasakun
gens samtida regenter med honom själf i spetsen.

Eikasom Pierre Signac på sin utländska resa (1665) fått i upp
drag att vid diverse hof för hennes räkning utföra en rad miniatyr
porträtt, och likasom David von Krafft ett par årtionden därefter 
på sin stora utlandsresa hade i uppdrag att utföra en hel rad af 
samtida fursteporträtt i Danmark och Tyskland, så fick nu en annan 
artist i uppdrag att i utlandet och främst i Tyskland kopiera ett 
trettiotal gamla porträtt af Gustaf I:s samtida: oljeporträtt, om han 
kunde komma öfver sådana, annars graverade blad. Det gällde denna 
gång bara kopior efter gamla porträtt, icke originalporträtt efter lef- 
vande personer; därför var det icke heller så noga med den konst
närliga kvaliteten: och den blef också därefter. Kopistens namn är 
icke kändt; att han var tysk till börden är troligt, att han var tysk 
till skolan, säkert. Som han hufvudsakligen uppehöll sig i Tysk
land, blef vo de tyska porträttkopiorna de bästa; för de icke-tyska 
furstarne saknade han tydligen tillgång till goda eller utförliga 
original.

Frågar man sig sålunda, hvad för slags värde Rikssalens stora por
trätt-serie har, så torde svaret bli: mycket ringa konstvärde, men väl 
ett ganska stort historiskt, så tillvida som porträtten äro intressanta 
kostymbilder och som åtminstone flertalet, d. v. s. de nordtyska furste- 
bilderna, någorlunda troget återge samtida porträttyper, hvilka kanske 
ej alla ens finnas kvar i originalbild. Att ytterligare söka uppspåra 
sådana original må bli en uppgift för senare undersökningar. Här 
kan emellertid nämnas, att Gripsholms samling redan väckt upp-
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märksamliet hos tyska forskare i 1500-talets personhistoria. Så har 
t. ex. utgifvaren af Hohenzollern-Jahrbuch, dr Paul Seidel, begagnat 
Gripsholms-porträtten af kurfurstarne Johan, Joakim I och II (Gripsh. 
nr 574, 575, 573) för sin afhandling om »De brandenburgska Ho- 
henzollarnes äldsta porträtt» (i årg. 1902), och målade kopior efter 
dem sitta nu i det kungliga slottet i Berlin. Gripsholmsporträttet af 
den förstnämnde (markgrefve Johan), dat. 1532, är det enda målade 
porträtt, man äger af honom, och det enda porträtt öfver hufvud 
taget, så när som på ett skådemynt prägladt i hans senare år (dat. 
1569). Detta nämndt som ett exempel.

För öfrigt ‘träffas ännu i dag i nordtyska porträttsamlingar, 
kyrkor och annorstädes fursteporträtt i helfigurer från 1500-talet, 
som i kompositionssätt, uppfattning, kostymanordning och hela sti
len visa sig vara, om icke original till Rikssalens porträtt, så dock 
starkt befryndade med dem, och hvilkas målare torde få betraktas 
såsom utlöpare af den cranachska skolan i vidsträcktaste mening 
taget. Som ett enstaka exempel kan nämnas den bild af Albrekt 
V II af Mecklenburg, som finnes i Doberans kyrka (afbildad i Hohen
zollern-Jahrbuch 1904, V). Här har man till och med namnet an- 
gifvet på den för öfrigt föga framstående målaren: Cornelius Krom- 
mony, en artist, som af denna bild och dess torra krönikestil att 
döma mycket väl skulle kunnat vara upphofsman till både ett och 
annat af originalen till Gripsliolms-kopiorna. Det porträtt af samma 
Albrekt, hvilket finnes på Gripsholm och förr suttit i Rikssalen, är 
dock icke kopia efter Krommony’s original, utan visar en helt an
nan typ.

Då man talar om Rikssalsporträtten som en sammanhängande 
serie, . bör man undantaga den lilla grupp af tre dukar, som sitta 
hopträngda i ena spiselhörnet och som enligt senare och slarfviga 
svenska påskrifter framställa tre pfalzgrefvar af Zweibriicken, Karl 
X:s farfar, farbror och farfarsfar (Gripsh. nr 578, 571, 579). Å t
minstone de två förra porträtten, Johan I:s (f. 1550) och Johan II:s 
(f. 1576) bära alldeles säkert oriktiga namn, som absolut strida mot 
de gamla och mera tillförlitliga årtal, hvilka äro åsatta porträtten i 
latinsk skrift: M DLIX och MDUXXVI.

Det bör därvid märkas, att nr 571, som framställer en medel
ålders man af starkt sydländskt, snarare habsburgiskt än pfalziskt 
utseende, vid närmare granskning af den mycket illa medfarna du
ken visar sig vara en ursprungligen ganska god målning, säkerligen 
en af de allra bästa i hela Rikssalen. Utan ringaste skäl har man i 
1883 års katalog tillskrifvit Elbfas densamma.

4
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Ulriksdal. Här kvarstå ännu med nådigt tillstånd de delar af 
konung Carl XV:s till svenska staten testamenterade samlingar, hvilka 
ej medtogos till Nationalmuseum vid flyttningen år 1887. En när
mare besiktning och inventering af nämnda samlingar, äfvensom öf- 
ver de i slottskapellet förvarade konstverken, liar sistlidna vår före
tagits af mig och e. o. amanuensen Folcker, som däröfver upprättat 
ett inventeringsinstrument.

Drottningholm. I anledning af å Kina slott pågående repara
tion har jag besiktigat där förvarade konstslöjdföremål, för så vidt 
de äro ställda under mitt öfverinseende.

Boksamlingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 425 
nr, hvaraf tidskrifter (tidskriftshäften) 273, allmän konsthistoria 27, 
arkitektur 3, skulptur 3, måleri och handteckning 17, konstslöjd 3, 
kataloger och diverse 99.

Samlingen har fått mottaga gåfvor af: H. M. Konungen, Mini
steriet for kirke- og undervisnings-vaesenet i Danmark, Riksarkivet, 
Kungl. vitt.-, hist- o. antikvitetsakademien, Kungl. akademien för 
de fria konsterna, Upsala universitet, Sv. slöjdföreningen, Sv. tekno- 
logföreningen, Sv:s allmänna konstförening, Kulturhist. föreningen i 
Eund, Smålands och Helsinglands fornminnesföreningar, Redaktio
nen af Ord och bild; museer och utställningar i Amsterdam, Bergen, 
Boston, Braunschweig, Cincinnati, Dresden, Göteborg, Haag, Kristi
ania, New-York, Padua, Philadelphia, Stuttgart, Washington; konst
han dlarne och förläggarne E. Arnold, Brüder Egger, J. M. Heberle,
H. Helbing, K. W. Hiersemann, A. Kende, F. Müller, K. U. Palm 
(Bukowski), Wahlström & Widstrand; förf. T. Frimmel, K. Eaurin, 
G. Upmark samt tjänstemän vid Nationalmusei konstafdelning.

Depositioner och flyttningar.

A. Deponerade i Nationalmuseum.
a) Skulptur för e mål:

Sept. 7. Af komitén för resande af en ryttarestaty i Stockholm 
öfver konung Carl XV. Täflingsskisser, 5 st. Åter
ställda.

b) Målningar
Jan. 22. Af H. K. H. Kronprinsessan:

Porträtt af storhertigen af Baden, af tyske konstnären 
Otto Propheten Olja. Återställdt.
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Jan. 22.

Mars 18.

April 29.

Sept. 7.

Af Kungl. akademien för de fria konsterna:
Porträtt af H. M:t Konungen, af Axel Jungstedt. Olja. 

Återställdt.
Af konstnären Carl Larsson:

Gustaf Vasas intåg i Stockholm midsommaraftonen 
1523, utkast till väggmålning i Nationalmusei öfre 
vestibul. Kolteckning med pålagd oljefärg. Återställd. 

Af Karolinska institutet:
Porträtt af professor Robert Tigerstedt, af finske konst
nären Albert Edelfelt. Återställdt.

Af belgiske envoyén baron Daelman:
Porträtt af baronessan Daelman, f. Barrière, af tyske 

konstnären F. von Lenbach. Återställdt.

c) Konst s loj dföremål:
PAebr. 23. På befallning af H. M:t Konungen:

7 st. konstföremål, hvilka den 21 januari såsom gåfvor 
öfverlämnats till H. M:t:

1. Glaspokal efter ritning af arkitekten Agi Lindegren, 
efter äldre förebilder utförd vid Kosta glasbruk. Gåfva 
af H. M:t Drottningen.

2. Medalj i guld med Konungens bild, af prof. A. Lind
berg, med fodral af G. Hedberg, chiffret af Agi

1 Lindegren. Gåfva af Konungens tjänstgörande sven
ska hof och staber.

3. Medalj 1 guld med Konungens bild, af prof. A. Lind
berg, med fodral. Gåfva af Svenska akademien.

4. Medalj i guld med Konungens bild, af Iv. Throndsen. 
Med fodral. Gåfva af guldsmeden David Andersen, 
Kristiania.

5. Adress textad å pergament af Sophie Gisberg, läder
arbetet från Beck & son. Med fodral. Öfverlämnad 
af Kungl. svenska statsrådet.

6. Adress textad å pergament af H. B. (arkitekten Hen
rik Bull). Öfverlämnad af Kungl. norska statsrådet.

7. Adress textad å pergament af Th. Holmboe. Öfver- 
lämnad af Konungens tjänstgörande norska hof och 
staber. Samtliga återställda.

Mars 18. Af Nordiska möbleringsaktiebolaget:
Praktskåp af mahogni, komponeradt af F. Boberg och 

utfördt af aktiebolaget Max Sachs.
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Juni 3. Af Kungl. husgerådskammaren:
Tapet framställande Harpagons budbärare, överlämnande 
till Cyrus det i en hare insydda brefvet (nr- 101).

Samtidigt återställdes till Kungl. husgerådskammaren 
tapeten nr 100, lit. y.: magerna dödas af konung Darius 
och hans anhängare.

Nov. 4. Af hofjuveleraren J. Jansson:
Rundt fat af förgylldt silfver i romansk stil.
Ovalt fat af silfver, 1700-talets början.

De af konstnären A. L. Zorn deponerade 4 hautelisseväfnaderna 
(se Årsberättelse 1903, sid. 37) hafva blifvit återställda.

B. Från Nationalmuseum ha flyttats:
Till Gripsholm:
9 miniatyrmålningar (nr 103 — 106) i bihan get till Nationalmusei 

tafvelkatalog samt nr 86, 128, 158, 829 och 332 i C. Dahlgrens
samling.

C. Från Gripsholm ha flyttats:
a) Till Göteborg för kopiering å Göteborgs museum:

Porträtt af Erik XIV, tillskrifvet Elbfas......................  Grhm nr 408.
b) Till Kungl. akademien för de fria konsterna, för att därstä

des kopieras för svensk-norska ministerhotellet i Madrid:
Porträtt af Axel Oxenstierna, af M. Merian............  Grhm nr 1676.

Personalen. Intendenten har åtnjutit semester, under hvilken 
amanuensen dr Göthe författningsenligt uppehållit intendentsbefatt- 
ningen. Intendenten har i oktober på allerliögsta inbjudning när
varit vid invigningen af Kaiser Friedrich-Museum i Berlin.

Konservator yaensson har åtnjutit sex veckors tjänstledighet, 
under hvilken hans befattning uppehållits af e. o. amanuensen 
Granberg.

Amanuensen dr Göthe har åtnjutit semester, under hvilken e. o. 
amanuensen Folcker, med bibehållen tjänstgöring vid konstslöjd- 
afdelningen, uppehållit hans befattning. Äfven under Göthes för
ordnande som intendent har Folcker uppehållit hans amanuens
befattning.

Amanuensen dr Kruse har åtnjutit semester, under hvilken e. o. 
amanuensen Sirén uppehållit hans befattning. Dessutom har Kruse 
åtnjutit en veckas tjänstledighet för enskilda angelägenheter och i 
åtta veckor uppehållit sekreterarebefattningen (se nedan).
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Sekreteraren W&hlin har åtnjutit sammanlagdt åtta veckors 
tjänstledighet, däraf två för enskilda angelägenheter. Vid båda till
fällena har b ans sekreterarebefattning uppehållits af dr Kruse.

E. o. amanuensen Folcker, som tjänstgjort tre dagar i veckan, har 
i sammanlagdt tio veckor innehaft amanuensförordnande (se ofvan).

E. o. amanuensen Siren, som sedan september 1903 åtnjutit tjänst
ledighet för konststudier i Italien, återinträdde den 2 augusti i 
tjänstgöring, med tre dagars tjänstgöring i veckan, och uppehöll un
der Kruses semester dennes amanuensbefattning (se ofvan). För 
enskilda angelägenheter har han åtnjutit en veckas och för konst
studier i Berlin fyra veckors tjänstledighet.

E. o. amanuensen Granberg, som tjänstgjort tre dagar i veckan, 
har i sex veckor uppehållit konservatorsbefattningen.

E. o. amanuensen Romdahl, som tjänstgjorde tre dagar i veckan, 
upphörde den 20 februari att tjänstgöra och af gick, efter erhållen 
anställning som amanuens vid Nordiska Museet, den 29 februari 
från sin befattning vid Nationalmuseum.

Tjänsteresor. Intendenten har i tjänsteärenden företagit resor 
till Gripsholm 12 dagar, Ulriksdal 4 dagar och Drottningholm 4 
dagar, konservatorn Jaensson till Gripsholm 3 dagar, dr Göthe till 
Gripsholm 13 dagar samt e. o. amanuensen Folcker till Gripsholm 
3 dagar och till Ulriksdal 2 dagar.

Utgifna arbeten från Nationalmusei konstafdelning år 1904:
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1903. Under

dånig berättelse, afgifven af Nationalmusei intendent. 53 sid. Nr 
28 af Meddelanden från Nationalmuseum.

Catalogue des estampes en double de la collection du Musée 
national à Stockholm, comprenant des œuvres d’artistes étrangers, 
dont la vente aura lieu chez H. Bukowskis konsthandel le 23 mars 
et le 24 mars 1904, 57 sid.

Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och brons i Natio
nalmuseum. Elfte upplagan, 104 sid.
L. Looström: Årsberättelse, afgifven på Kungl. Akademiens för de 

fria konsterna högtidsdag den 30 maj 1904 af dess sekre
terare. 40 sid.

G. Göthe: Julius Uanges skrifter. Nordisk tidskrift 1904, 102 — 114.
------ , Ny dansk konstlitteratur. Nordisk tidskrift 1904, 469— 481.
----- , Carl Gustaf Estlander, Ord och bild 1904, sid. 121 — 128.
---- -, Beskrifvande katalog öfver Kungl. akademiens för de fria
konsterna gipsafgjutningssamling, 85 sid.
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J. Kruse: Redigerat Meddelanden från föreningen för grafisk konst.
nr IV, 1904.

----- , Die Versteigerung von Dublett-Kupferstich en des National
museums zu Stockholm. Der Kunstmarkt 1904, sid. 51— 52.

----- , Über einige Künstlerlexika. Kunstchronik. 1903— 1904, sid.
534— 544.

----- , Tre konstnärslexika. Nordisk tidskrift 1904, sid. 527— 542.
----- , Gustaf Upmark. Meddelanden från Föreningen för grafisk

konst. IV, sid. 3 — 9.
----- , Planschverksamlingen i Nationalmuseum. Medd. från För

eningen för grafisk konst. IV, sid. 67— 78.
----- , Smärre meddelanden. Medd. från Föreningen för grafisk konst.

IV, sid. 79 — 89.
E. G. Folcker: Redigerat Meddelanden från Svenska slöjdföreningen 

I — II samt Mönster för konstindustri och slöjd.
------, Träindustri, Officiell berättelse ang. Industri-, konst- och slöjd

utställningen i Helsingborg 1903. Meddelande från Sv. slöjd
föreningen sid. 245— 274.

L , Kjellberg: Klazomenische Sarkophage (Jahrbuch des Kaiserl. 
deutschen archäol. Instituts 1904, sid. 150— 157).

K. Wåhlin: Redigerat Ord och bild årg. 1904.
----- , Det hundrafemtionde häftet. Ord och bild, sid. 340—355.
----- , Svensk monumental målning. Ord och bild, sid. 355— 358.
------, Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner 1904. Minnesblad.

Ord och bild, sid. 687 — 688.
O. Siren: Ett grundläggande verk öfver florentinska tecknare. Nor

disk tidskrift 1903, sid. 606— 622,
----- , Italian pictures in Sweden. The Burlington magazine. August

number pag. 439— 443. October number pag. 59— 62.
----- , Di alcuni pittori fiorentini che subirono 1’influenza di Lorenzo

Monaco. L ’Arte. fase. IX — X. 19 pag.
O. Granberg : Skoklosters slott och dess samlingar. Kortfattad be- 

skrifning.
----- , Skoklosters slott. Vägledning för besökande.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter, valda af Kungl. akade
mien för de fria konsterna, hafva under året varit professorn fri
herre Gustaf Cederström och professorn Adolf Lindberg med land
skapsmålaren Gottfrid Kallstenius och medalj gravören Erik Lind
berg såsom suppleanter. Af svenska konstnärer, som utfört arbete, 
hvilket blifvit åt staten på förslag af dess inköpsnämnd inlöst, val
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des å sammanträde i Nationalmuseum den 12 december 1903 för 
1904 till ledamöter genremålaren Axel Kulle och genremålaren Jo
han Tirén med landskapsmålaren Axel Fahlcrantz och landskaps
målaren Wilhelm Behm såsom suppleanter.

Nämnden höll extra sammanträde den 29 mars och den 5 april 
samt ordinarie sammanträde den 14 april, ajourneradt till den 19 april.

Vid extra sammanträdet den 29 mars uppsattes på förslag till 
inlösen för statens räkning:

Aftonsol på förvintern. Oljemålning af Gustaf Fjaestad;
Vid det till den 19 april ajournerade ordinarie sammanträdet 

den 14 april:
Dimman. Staty i marmor af Gusten Lindberg.
Kall decemberdag. Oljemålning af Carl Johansson.
Strandparti från Visby omgifningar. Oljemålning af Axel 

Lindman.
Lekande elefanter. Grupp i savonit af Carl Milles.
Mask ur lifvets karneval. Byst i brons af Aron Jerndalil.
Blåst. Teckning i kol och färg af Aron Gerle.
Genom nådigt bref af den 13 maj har Eders Kungl. Maj:t fast

ställt detta förslag.
Vid extra sammanträde den 19 april beslöt Nämnden, med an

ledning af en af undertecknad och friherre Gustaf Cederström inlämnad 
skrifvelse, att tillsätta en delegation, bestående af de två förslagsstäl
larna och landskapsmålaren Kallstenius, hvilken delegation skulle in
komma med förslag till de ändringar i gällande nådiga inköpsstadga, 
som kunde befinnas önskvärda. Något sådant förslag hade vid 
årets slut ännu ej inkommit.

Väggmålningsnämnden. På därom af Nationalmusei nämnd 
.gjord underdånig framställning befallde Eders Kungl. Maj:t i nådig 
skrifvelse af den 9 december 1887, att nämnden, då bestående af 
kabinettskammarherren F. v. Dardel, praeses i Kungl. Akademien för 
de fria konsterna friherre J. Nordenfalk, kanslirådet N. F. Sander, 
intendenten G. Uprnark och professorn P. D. Holm, skulle för be
handling af frågan 0111 åvägabringande af monumentala väggmålnin
gar i Nationalmusei trapphus med sig förena dels suppleanterna i 
nämnden professorn grefve G. von Rosem, Svenska akademiens 
ständige sekreterare d:r C. D. af Wirsén, öfverintendenten H. Zetter- 
vall och professorn J. Börjeson, dels ock professorn J. A. Malm
ström och professorn C. Curman, samt att den sålunda förstärkta 
nämnden skulle utfärda program och inbjudning till svenska konst
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närer att inkomma med täflingsritningar och kartonger till sagda 
väggmålningar, äfvensom, sedan dylika ritningar inkommit, granska 
desamma, utdela möjligen förekommande pris och vidare underställa 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning sådana ritningar, som kunde 
af nämnden anses till utförande antagliga.

På grund af hvad denna förstärkta nämnd, efter en föregående 
vidlyftig utredning, i underdånighet hemställt, förordnade Eders 
Kungl. Maj:t den 2 februari 1894 i fråga om ämnena till vägg
målningarna samt bildframställningens ordningsföljd skulle iakttagas, 
att uti öfre vestibulen målas: i södra sidans sex lunetter ämnen ur 
den nordiska gudasagan eller eljest fornnordiska bilder, i norra si
dans sex lunetter kulturbilder från medeltiden, å det västra stora 
väggfältet en framställning ur Gustaf Vasas historia och å det mot
satta väggfältet ett ämne med Gustaf II Adolf som hufvudfigur, 
samt i nedre vestibulen: å det södra tredelade fältet i följd från 
öster till väster: 1) Målningskonsten (Karl X I och Ehrenstrahl),
2) Byggnadskonsten (N. Tessin), 3) Konstakademiens undervisnings
anstalt, och å det norra tredelade fältet från väster till öster 4) Konst
samlingarnas grundläggare (Lovisa Ulrika och C. G. Tessin), 5) Konst
ernas beskyddare och museiinrättningens egentliga grundläggare 
(Gustaf III), 6) Bildhuggarkonsten (Sergel), äfvensom att den för
stärkta nämnden skulle öfvervaka och kontrollera utförandet af vägg
målningarna.

På framställning af nämnden befallde Eders Kungl. Maj:t i nå
dig skrifvelse af den 4 juli 1896, att kontrakt skulle upprättas med 
konstnären Carl Larsson angående utförande alfresko af tillsamman 
6 målningar öfver de of van uppgifna ämnena i Nationalmuseibygg- 
nadens nedre vestibul, hvaraf 3 målningar å den södra och 3 å den 
norra väggen. Dessa målningar blefvo efter tidigare fastställda kar
tonger utförda under loppet af år 1896 och af den förstärkta nämn
den antagna den 12 november s. å.

Efter denna dag har den förstärkta nämnden icke sammanträdt, 
och frågan 0111 den öfre vestibulens dekorering med monumentala 
målningar, på sätt Eders Kungl. Maj:t befallt, väntar ännu på sin 
lösning.

Den 17 april 1896 anmälde Nationalmusei nämnd i underdå
nighet för Eders Kungl. Maj:t, under förmälan, att kabinettskammar- 
lierren von Dardel beviljats afsked från ordförandeplatsen i Nationalmu
sei nämnd och professor V. Rydberg aflidit, att den förstärkta nämn
den bestode af endast 10 ledamöter, hvarför nämnden hemställde, 
att, då fortfarande åtskilliga till väggmålningsfrågan hörande ären
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den torde komma att blifva föremål för nämndens behandling och 
önskvärdt vore, att densamma utgjordes af udda antal ledamöter, 
en ny ledamot måtte utses; hvarpå Eders Kungl. Maj:t den 15 maj 
1896 till ledamot i den förstärkta nämnden förordnade professorn 
J. Kronberg. Efter denna tidpunkt har ytterligare en af de leda
möter i den förstärkta nämnden, som icke tillika tillhörde Na
tionalmusei nämnd, nämligen professorn J. A. Malmström, af lidit, 
hvarjämte den senast förordnade ledamoten, professorn J. Kronberg, 
den 14 april 1899 förordnats till suppleant i Nationalmusei nämnd.

Med hänsyn därtill att den förstärkta nämnden fortfarande äger 
att handlägga till väggmålningsfrågan hörande ärenden och, enär 
fråga uppkommit, huruvida icke tiden nu vore inne att taga under 
öfvervågande, om och på hvad sätt planen för jämväl den öfre vesti- 
bulens dekorering borde bringas till utförande, hemställde National - 
musei nämnd, att Eders Kungl. Maj:t täcktes utse två nya ledamö
ter i den bestående förstärkta nämnden för åvägabringande af vägg
målningar i Nationalmuseum, och har Eders Kungl. Maj:t i nådigt 
bref af den 21 dec. 1904 till ledamöter i sagda nämnd täckts utse 
H. K. H. Hertigen af Närke Eugen Napoleon Nikolaus och förste 
intendenten I. G. Clason.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 11 sammanträden och 
dessutom deltagit i Inköpsnämndens 5 sammanträden. Protokollen 
öfver förvaltningsärenden uppgå till 50. Diariet upptager 469 in
komna ärenden, hvaraf 24 Kungl. bref, beslut och remisser samt 
16 skrifvelser från myndigheter i öfrigt. Registraturet upptager 49 
utgående skrifvelser enligt koncept. Antalet utgående postförsän
delser är 554.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har be
viljats åt 450 personer, hvaraf män 228, kvinnor 222.

Motsvarande siffror under de närmast föregående åren äro:

i

M än.......................................
Kvinnor................................

1903 I 902
|

I 90I I 9O O 1899

1

152
;  213

189
257

151
205

1 44 . j  

231
161 
211

Tillsammans | 365 446 356 375 372



5« NATIONALMUSEI INTENDENTS

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:

Män Kvinnor Summa

1 Kopiering i konstafdelningen...................... 56 52 108
Teckning i skulptursaml............................... 9 2 11

» i konstslöjdsaml............................ 52 102 154
Studier i allmänhet ....................................... i n 66 177

| Tillsammans 228 222 450

De personer, som erhållit denna tillåtelse, äro:

Män Kvinnor
- -.. ' ■ ■ j
Summa

Konstnärer, tecknare............... ................ S8 60 118
Eärjungar af Konstakademien......................

•j
! 34 2 I 55 :

» » Tekn. högskolan ................... 10 — • 10 I
» » Tekn. skolan ........................ . 37 83 120
» >; enskilda konstnärer ............... 7 9 16 !

Yrkesidkare .................................................... i 46 9 55
Eitteratörer och konstvänner ..................... . ! 36 40 76 :

Tillsammans 228 222 450

Af under året kopierade målningar komma på a) italiensk-span
ska skolan 8 kopior af 5 konstverk; b) nederländsk-tyska 33 efter 
20; c) franska 31 efter 23; d) norsk-danska 22 efter 15; e) svenska 
109 efter 61, eller tillsammans 203 kopior efter 124 konstverk.

Motsvarande siffror under 1903 utgjorde: 195 kopior efter 142 
konstverk.

Af de kopierade konstverken har nr 584 Kökspiga af Rem
brandt återgifvits 5 gånger; nr 1050 Målare af Eskilson 5 gånger; 
nr 1472 Insjö af O. Arborelius 5 gånger samt 1057 Hushållsbestyr 
af Koskull, 1059 Vårlandskap af G. Rydberg, 1429 porträtt af C. 
F. v. Breda, 1534 Kulla af E. Stenberg, 1536 Motiv från Brugge 
af P. Svedlund, 1596 Vid stranden af Claude J. Maxime hvardera 
4 gånger.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha vid 885 studiebe
sök tillhandahållits 2,100 nr volymer, portföljer, enskilda blad (före
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gående år resp. 700 och 1,663). Intet nr har under året direkt 
kopierats, hvaremot för illustration fotograferats 274 nr. (Föregå
ende år kopierades direkt 9 och fotograferades 377 nr.)

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 336 gånger vid 314 studiebesök. Motsvarande siff
ror för de fyra närmaste åren äro 316 och 299 (1903); 181 och 
178 (1902); 265 och 249 (1901); 447 och 424 (1900).

Besöken å söckendagar framgå af följande siffror:

|
1904 I9°3

1
1902

i
1901

!
1900

Fridagar ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 I , O l 6 39,336 44,568 29,492 32,544
Betalningsdagar ................. 7,747 7,725 9,246 6,219 7,064
Frikort .............. .................' 4,044 i 4,323 4,706 3,268 3,194

1
j Summa 52,807 51,384 58,520 38,979 42,802

På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

|
| Måuad
| i

Fridagar Bet.-dagar M. frikort Summa

; Januari...................... 3,927 529 335 4,791
j PAebruari ................... 2,894 253 409 3,556

M ars.......................... 3 ,7^4 452 558 4,794
April ...................... 4,023 420 345 4,788
Maj ......................... 2,876 308 346 3,530
Juni .......................... 2,955 1,135 363 4,453
Juli .......................... 4,329 1,143 196 5,668
Augusti ................... 4,529 1,596 2 I I 6,336

! September ................ 3 ,b45 767 277 4,689
Oktober ................... 3 , i 94 479 358 4,031
November ................ 3,066 337 412 3,815
December ................ i i ,794 328 234 2,356

Summa 41,016 1 7,747 4,044 52,807

Söndagsbesöken torde enligt ungefärlig beräkning uppgå till 
115,000, hvarigenom totalantalet besökande år 1904 blir 167,807, 
mot 160,384 år 1903.
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Samlingarna hafva, i enlighet med nämndens beslut, från ocli 
med den 15 april till och med den 30 september hållits öppna till 
kl. 4 e. m. söndagar samt tisdagar och fredagar.

På anmodan af kommitterade för sommarkurserna i Stockholm 
den 7— 20 augusti hafva följande tjänstemän förevisat konstsamlin
garna, äfvensom Drottningholms och Kina slott, h var vid förevisnin
garna delvis haft formen af själfständiga föredrag:

i målnings samling en e. o. amanuensen Granberg äldre och 
amanuensen Göthe nyare målarkonst; i skulptursa7nli7igen e. o. ama
nuensen Wåhlin; i konstslöj'dsamlingen e. o. amanuensen P'olcker 
och (1 gång) amanuensen Kruse; vid förevisningen af Drottning
holms och Kina slott tjänstgjorde (jämte slottsarkitekten Agi Linde
gren) amanuensen Kruse samt e. o. amanuenserna Folcker och Wåhlin.
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