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Till Konungen!

Jem likt bestämmelserna i § 4 af Eders Kongl. Maj:ts förnyade 
nådiga stadgar för Nationalmusei konstafdelning af den io December 
1880 får jag härmed afgifva underdånig berättelse angående konst
samlingarnas tillväxt och förvaltning under år 1884.

Underdånigst

G U S T A F  U P M A R K .

Nationalmuseum den 27 April 1885. J . ' Bottiger.





/ Årsberättelse för 1884.

D e t  förflutna året har med afseende ä museiväsendets utveckling 
varit synnerligen betydelsefullt. Sedan den länge ifrågasatta skils
mässan mellan Konstafdelningen och Lifrustkammaren under året 
blifvit genomförd, och den senares dyrbara samlingar erhållit en 
vacker och rymlig lokal i Kongl. slottets n. ö. flygel, har det blifvit 
möjligt att i Nationalmuseum, enligt museistadgans föreskrift, anordna 
en särskild afdelning för konstslöjd. Den hufvudsakliga delen af de af 
kon. Carl X V  till svenska staten testamenterade samlingarna har i följd 
häraf öfverflyttats från Ulriksdal, der den hittills haft sin plats, till Mu
seum för att samordnas med der förut befintliga föremål af samma art. 
Åtgärderna för den nya konstslöjdafdelningens inredning och anord
nande ha följaktligen tagit en stor del af de tillgängliga arbetskrafterna 
i anspråk, särskildt under årets senare hälft. De vanliga museiarbetena 
ha dock i Öfrigt ostördt fortgått. Ansenliga delar af det äldre 
okatalogiserade gravyrförrådet ha förtecknats. Behofvet af ökadt 
utrymme i tafvelgaleriet jemte strängare kritiska anspråk på de der- 
städes utstälda konstalstren ha synts göra en utgallring nödig, och 
förberedande förslag har i detta afseende blifvit framlagdt. För 
samlingarna ha både genom köp och genom enskilde konstvänners fri
kostighet värderika arbeten förvärfvats, särskildt för museets svenska 
afdelning, hvilken bl. a. blifvit ökad med framstående konstverk af 
B ö r je so n , G. C ed erströ m  och Salm son. Till konstslöjdafdelningen 
har Svenska Slöjdföreningen erbjudit sig att utan ersättning öfver- 
lemna sina ganska omfattande och värderika samlingar. Museet har 
flitigt begagnats för studier i konstnärligt och konstindustrielt syfte. 
Deremot har en minskning i totalantalet besökande visat sig, hvilken 
åtminstone till någon del torde ha berott pä täflan med de ut
ställningar af konstverk, som under året fortgått eller särskildt an
ordnats i hufvudstaden.
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Sa m lingam  as 
tillväxt.

Skulptur
samlingen.

Summarisk uppgift å de konstföremål af olika slag, som genom 
köp eller som gåfva förvärfvats för statens samlingar, lemnas i de 
till denna berättelse fogade bilagorna Lit. A  och B. För åtskilliga 
flyttningar mellan olika statssamlingar redogöres i bilagan Lit. C.

Skulptur samlingens tillväxt under året utgör 25 nummer, hvaraf 
17 genom köp för ett belopp af kr. 7,848: 43 (häraf 7,000 på 1885) 
samt 7 genom gåfva; 1 nummer har såsom deposition blifvit öfver- 
lemnadt från Statens historiska museum. Dessutom har ett konst
verk, som år 1883 skänktes till samlingen, under år 1884 blifvit till 
den samma aflemnadt. .

a) Med hufvudsamlingen ha förenats:
? B ologne, Jean, f. 1524, f  1608. ,
R y t t a r s t a t y e t t  (Cosimo I Medici?).
Ryttaren, barhufvad, med kortklippt hår och helskägg, kom- 

mandostaf i h. och tygeln i v. handen, är iförd full rustning med 
Gyllne skinnets tecken och kedja; han rider en starkt bygd häst 
med yfvig man och lång svans; hästen lyfter h. frambenet och v. 
bakbenet. Statyett i brons. H. 0,63.

Deposition ur Statens historiska museum.

B yström , N., f. 1783, f  1848.
P o r tr ä t tb y s t  a f  g re fv e  C. J. A d le rc re u tz  (1757, f  1815).
Kal hjessa, kort kindskägg, öfver h. axeln en med ett spänne 

fäst mantel. Jdvit marmor.
Gåfva genom testamente af framl. öfversten m. m. C. G. Adlercreutz 1883, af- 

lemnad 1884.

B örjeson, J., f. 1835.
Y n g lin g e n  med skö ld p ad d an . '
En naken yngling stöder sig med båda armarna mot en antik 

kolonn, omslingrad med murgröna, och betraktar en vid kolonnens 
fot krypande sköldpadda. Staty i brons. Sign. J .  Börjeson, Paris 
18 7p. Gruet J:n e  Fondeur Paris. H. 1,61.

Genom  köp efter föregången beställning enligt K o n g l. beslut den 3 N o v. 188 2  
samt den 2 N ov. 188 3  och 30  Maj 1884 .

b) Med samlingen a f modeller, skizzer m. m.:
Se r g e l , J. T., f. 1740, t  1814.
P o r trä ttb y s t  a f frih. C h arle s  de G eer t i l l  L e u fsta  (1720, 

f  1778), mot h.; med bart hufvud, nackrosett, ordensband öfver h.
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axeln, kappa med krachan å den v. Gips efter original i Upsala 
domkyrka af 1782. H. 0,78.

Gåfva af med. d:r och fru A. Lamm.

P o rträ ttm e d a ljo n g  a f frih. D an ie l E d e lc re u tz  (?), (1761, 
f  1828), landshöfding m. m.; i profil mot h., som ung man med 
yfviga lockar. Gips. Sign. Sergell. D. 0.65.

P o rträ ttm e d a ljo n g  a f  g re fv e  H an s H en rik  von E ssen  
(1 755, f  1824), fältmarskalk m. m.; i profil mot h. Gips. Sign. 
Sergell 1800. D. 0.65.

P o rträ ttm e d a ljo n g  a f  g re fv in n an  C a ro lin a  a f  U gglas(?) 
f. W ittfo th  (1765, f  1810); i profil mot h., ung, med yfvigt hår, 
genomdraget af ett band, kring halsen ett draperi. Gips. Sign. 
Sergell 1800. D. 0.65.

Dessa tre gåfva af grefvinnan C. Bonde, f. Rålamb.

P o rträ ttm e d a ljo n g  a f g re fv e  C arl L a g e r b r in g  (f. 1751, 
f  1822), statsråd m. m .; i profil mot h. Gips. Sign. Sergell 1808. 
D. 0,65.

Gåfva genom fröken Louise Adlerereutz. „

P o rträ ttm e d a ljo n g  a f  fru A. J. G r i l l  d. y . ; i profil mot h 
med ett band genom det yfviga håret. Gips. Sign. Sergell\ f  1808. 
D. 0.67.

Gåfva af statsrådet frih. G. Tamm.

K lin t , G. A., f. 1775, f  1822 (30).
P o rträ ttm e d a ljo n g  a f  å ld erm an  W estin  (?); en äldre man 

i profil mot h., med uppstruket, kort och vågigt hår. Gips. Sign.
G. A. K lint, / . 18 oj. D. 0,65.

Gåfva af grefvinnan C. Bonde, f. Rålamb.

c) Med samlingen a f  gips af gjutningar:

B r u n e l l e s c o , Filippo, f. 1377, t  1446.
A b ra h a m s o ffe r , relief, orig. i brons i Museo Nazionale. 

Florens.

G iiib er t i, Lorenzo di Cione, f. 1378, f  1455.
A b ra h a m s o ffe r , relief, orig. i brons i M. Naz. Flor. 

D onatello , f. 1386, f  1466.
Jo h an n e s  d ö p aren , staty, orig. i marmor i M. Naz. Flor. 
G a tta m e la ta , byst, orig. i brons i M. Naz. Flor.
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V ecch ietta , Lorenzo, f. 1410, f  1480.
M arian o  S o cc in o  (f 1467), liggande staty, orig, i brons i 

M. Naz. Flor.
A n n a L e n a  M a la te sta , byst, orig, i brons i M. Naz. Flor.

ROSSELLINO, Antonio, f. 1427, f  omkr. 1478.
M atteo  P a lm ie ri (1468), byst, orig, i marmor i M. Naz. Flor.

POLLAJUOLO, Antonio del, f. 1429, f  1498.
U n g  k r ig a re , byst, orig, i terracotta i M. Naz. Flor. 
H ercu les  och C acu s, grupp, orig, i brons i M. Naz. Flor.

Mino da F ieso le , f. 1431, f  1484.
R in a ld o  d e lla  L u n a , byst, orig, i marmor i M. Naz. Flor. 

V errocchio , Andrea, f. 1435, f  1488.
D a v id  som  se g ra re  ö fve r  G o lia th , statyett, orig, i brons 

i M. Naz. Flor.
G o sse  med en d e lfin , statyett, orig, i brons å gården till 

Palazzo Vecchio, Flor.
B y s t  a f  en ung qvinn a med b lom m or, orig, i marmor i 

M. Naz. Flor.

ClVlTALE, Matteo di Giovanni, f. 1435, t  1501.
P ie tro  a N o ce ta , byst, orig, i marmor å grafvården i domen 

i Lucca.

Majano , Benedetto da, f. I442r f  1497.
Jo h an n es d ö paren  som barn , staty, orig. i marmor i M. 

Naz. Flor.
P ie tro  M e llin i, byst, orig. i marmor i M. Naz. Flor.
Samtliga dessa genom köp från Kongl. museernas i Berlin gipsgjuteri, enligt år 

1883 fattadt beslut.

Samlingen af Samlingen a f  egyptiska och grekisk-rom erska fornsaker harfomsaker,
under året erhållit en tillökning af 1 1 nummer, hvaraf 1 genom köp 
för 5 kronor samt de öfriga såsom gåfva af docenten vid Upsala 
universitet dr K. Piehl. En af gifvaren lemnad förteckning på dessa 
senare föremål finnes upptagen i bilagan Lit. B.

Tafyei- Med tafvelsam lingen ha under året blifvit införlifvade 6 ar-samängen.
beten. Häraf ha 4 tillfallit museet genom köp för ett belopp af 

. 4;250 kr., 1 såsom gåfva, samt 1 dels genom köp för 3,000 kr.,
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dels som gåfva. Under förutsättning att Nationalmuseum ville för 
ändamålet anslå 3,000 kronor, hade nämligen Letterstedtska förenin
gen samt ett antal enskilde, i bil. B uppräknade personer förbundit 
sig att för utförande genom friherre G. Cederström af en reproduk
tion af konstnärens vid verldsutställningen i Paris 1878 utstälda 
historiemålning »Carl XII:s likfärd» tillskjuta i öfrigt erforderliga 
medel, beräknade till omkring 7,000 kr. Nationalmusei nämnd, för 
hvilken frågan den 2 April 1883 föredrogs, beslöt samma dag att 
antaga det frikostiga anbudet. Det färdiga konstverket aflemnades 
i Nationalmuseum i November 1884, hvarefter nämnden vid samman
träde den 26 i samma månad bestämde, att det utfästa beloppet, 
3,000 kr., skulle utgå af J. S. Gieseckes donations till nämndens 
disposition stående medel.

De förvärfvade konstverken äro följande:

a) för samlingen a f  oljem ålningar :

Cranach , Lucas d. ä., f. 1472, f  1553. Sachsisk skola. Ur 
mästarens verkstad. ,

U n d ret med b rö d e t och fisk arn a .
På en liten höjd till v. står Kristus bland sju lärjungar. Han 

lyfter sin h. hand välsignande öfver den ljuslockige gossen, som 
häller fiskarna samt en korg med bröd. Till h. sitter en skara 
folk; längst till h. i förgrunden märkas tre qvinnor med hvar sitt 
barn på knät; bakom dem står en ung moder, klädd i rödt, med ett 
barn på armen, samt bredvid henne en äldre fru i svart kappa och 
klädning, hvit bröstduk och mössa samt hvita vantar. Genom en 
öppning i granskogen, som utgör taflans fond, synes en väg leda 
ned till en stad vid stranden af en sjö. Bortom sjön höga, blåhvita 
berg. Klar himmel. Utan sign. På trä. H. 0,80. B. 1,20.

K öpt a f  M ariefreds försam ling, i hvars k yrka tallan a f ålder haft sin plats.

S almson, Hugo, f. 1843.
D en l i l la  a x p lo c k e rsk a n .
En halfvuxen, rödkindad flicka med gult hår sitter ute på en 

afmejad hvetåker, med en liten axknippa till h. bredvid sig. Hon 
är vänd mot v. och ser utåt med trött, stirrande blick. Hon är 
klädd i hvita lintygsärmar och grått lif, gråviolett kjol, ofärgade 
strumpor, skor med jernbeslagna sulor. Åkerfältet höjer sig sakta
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mot bakgrunden. Klar luft och blå himmel. Sign. Hugo Salmson. 
På duk. H. 0,74. B. 0,61.

Köpt af konstnären, enligt statens inköpsnämnds förslag den 18 Okt. och Kongl. 
Maj:ts beslut den 31 i samma månad. ^

Cederström , Gustaf Olof, f. 1845.
C arl X I I :s  lik fä rd .
Liktåget, som skrider fram öfver de ödsliga, snötäckta fjäll

vidderna, svänger om en bergvägg till h. i taflans förgrund. Den 
döde konungen bäres på en öppen bår af sex drabanter* i spetsen 
for tåget går en ung officer med dragen värja, bredvid de främste 
bärarne en general med armen i band. Närmast bären följa fanbärare 
och högre officerare, efter dem kommer hären, hvars kolonner skymta 
ända längst bort i bakgrunden mellan de långsluttande snöfälten. 
Ett vindkast fattar i den blågula sidenfanan och officerarnes kappor 
samt drifver snön bort mot en klippafsats till v. Här står i för
grunden en pelsklädd bonde med bössan och en skjuten tjäder på 
ryggen* .bredvid honom hans lille son och en tjutande hund. Gubben 
står med knäppta händer och betraktar vördnadsfullt tåget. Lösa 
gråa skyar hänga ned öfver fjället till v. Sign. G. Cederström, 
Krusenberg 1884.. På duk. H. 2,65. B. 3,71.

FÖrvärfvad dels genom köp, dels som gåfva (jfr sid. 9 och 32).

b) för samlingen a f  m ini atur er:

Okänd  ko n stn är , förmodligen någon af de vid svenska hofvet 
på 1650-talet anstälde..

P o rträ tt  a f kon u n g C arl X  G u staf.
Bröstbild mot v., blicken mot h. med bart hufvud, långt, mörk

brunt, i midten benadt hår, mörkgrått harnesk, enkel, bred, utviken 
linnekrage. Blå bakgrund. Ej sign. På pergament. PI. 0,023. B. 0,018.

Gåfva af fru N. Ahlgren, f. StaafF.

? S m iadecki, Franz, porträttmålare från Krakau, verksam på 
1600-talet.

Po r t rä t t  af en förnäm m ede lå ld ers  man.
Bröstbild något mot h., med bart hufvud, gråblå ögon, mörk

brunt, i midten benadt hår, nedfallande på axlarna, smala mustascher 
och litet pipskägg, slät hvit krage med två tofsar, svart hopknäppt 
rock med uppskurna ärmar. Drägten antyder tiden omkring 1650. 
Mörkgrå bakgrund. Sign. F . S. H. 0,07. B. 0,07.
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Utförd i olja på inre sidan af en genomsågad silfvermedalj, 
hvars två halfvor kunna sammanskrufvas. Medaljen framställer å ena 
sidan ett af Amor förenadt par (Wladislaw IV och Ludovica Maria 
Gonzaga?), å den andra en utsigt af staden Danzig samt är sign.
I. H: Jo h . Holm (förmodligen d. ä.).

Med miniaturen följa två skifvor af marienglas med målade 
drägter och ansigtet utspardt. A  den ena harnesk med mörkgrön, 
guldkantad fältbindel; å den andra röd, slitsad jacka och röd barett 
med blå och orangefärgad fjäder.

Genom köp.

A rlaud , Jacques Antoine, f. i Genève 1668, f  der 1743.
P o rträ tt  a f  g re fv e  C a r l G u sta f B ie lk e  (1683, f  1754).
Bröstbild åt h., med stor, pudrad lockperuk, spetshalsduk, stål

harnesk med forgylda ränder och knappar. Öfver v. axeln en flik 
af den röda manteln. Brungrå fond. Miniatur på pergament. Oval.
PI. 0,085. B- 0,070.

A  baksidan är skrifvet Jacobus Antonius A rlaud Genevensis 
pingebat ad vivum  Parisiis, mense Januario 17 0 1, samt med annan 
hand (C. G. Tessins?) Carl Gustaf B ielke President i  Kongl. Stats 
Comptoiret R iddare a f  Seraphim erorden och' Commendeur a f  Szvards- 
orden.

Genom köp.

Handtecknings samlingens tillväxt under året utgör 523 nummer, Handtecknings -
samlingen.

hvaraf 519 genom köp för 1,000 kr. och de öfriga såsom gåfva.
Den inköpta samlingen utgöres till större delen af teckningar och 
aqvareller af E l i a s  M A RTIN , och lemnar ett värderikt bidrag till 
kännedomen om denne i många afseenden och särskildt genom 
omedelbarheten i sin naturuppfattning märklige konstnär. Samlingen 
eger teckningar ej mindre från hans första studieår i Sverige, än 
äfven från hans vistelse i England och hans , senare egentliga verk
samhetsperiod i hemlandet. Man återfinner här utkast och studier 
till många af de gravyrer, som blifvit utförda af E. Martin sjelf 
eller under hans ledning, figurer, karaktershufvud, genrescener, men 
framför allt landskap och vyer med motiv både från England och 
Sverige, flere af ett synnerligen fulländadt utförande. Jemte Martins 
arbeten förekomma teckningar af åtskilliga hans äldre och yngre sam
tida. Bland dessutom förvärfvade teckningar må särskildt framhållas:
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Ha c k er t , J. Ph., f. 1737, f  1807.
U ts ig t  v id  T e rra c in a . Väldiga stenblock; till v. hafvet. 

I sepia på hvitt papper. Sign. a Terracina 1J8 2 . Ph. Hackert f .  
Gåfva af Hr F. Bergwall, Stjernvik.

G ravyr sam ling en har under året ökats med 334 nummer, hvaraf 
168 tillfallit samlingen genom gåfva och 166 förvärfvats genom köp för 
ett sammanlagdt belopp af kr. 1,195: 95. Häraf komma på på den 
egentliga gravyrsamlingen 315, på samlingen af litografier 9, på 
samlingen af fotomekaniska efterbildningar 10 nummer. Dessutom 
har Stockholms konstförening till museum öfverlemnat 10 ex. af sitt 
af A. H. Hägg utförda föreningsblad : Upsala domkyrka, att använda 
som gåfva eller vid byte. Samlingen af graverade plåtar har ökats 
med 7 nummer, hvaraf 6 som gåfva, 1 genom köp för 5 kronor. 
Bland tillväxten må framhållas artisten J. A. Winqvists gåfva af ett 
större antal historiska porträtt af tyske, franske och engelske gra- 
vörer. Samlingen af äldre svenska gravyrer har tillvuxit med ett 
ej obetydligt antal nummer, hvaribland särskildt märkas många blad 
af bröderna Martin  samt deras skola. Följande blad och arbeten 
framhållas för öfrigt särskildt:

a) Kopparstick och etsningar.
D E M O N CIiY , N. M . (f. 1746). »Vue en Suède, nommée Swedie-land» 

efter J. Ph. H ack ert.
B lanchard , A. (f. 1819). Vinskördsfesten med antikt Bacchoståg.

1873
----- , Målarens verkstad, epr. d ’artiste.

-, Bildhuggarens verkstad »
-, De fyra årstiderna. 4 blad. » 1879.
-, Bacchantinna. » 1877.
-, Fackeldanserska » 1882.

Samtliga behandlande antika motiv efter A lm a T ad em a.

G il b e r t , A., Hjorten, Vilds vinshjorden, 2 blad, epr. d’artiste, efter 
R o sa  Bonheur.

----- , Återkomsten från jagten, Återkomsten från skörden, 2 blad,
epr. d ’artiste, efter H. M akart.
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FALCK, Jeremias (f. 1619, f  omkr. 1663). Copernicus, N. (nytryck).
----- , Fredrik III, kon. af Danfnark. Hamburg 1656.
----- , Ludovica Maria Gonzaga, drottning af Polen, 1645, efter J.

d ’Egm ont.
----- , Libertas, 1648. Staty efter P. R in g e r  in g.
■----- , Titelblad till »Porta Honoris etc. Vladislai IV». Danzig 1646.
-----, Titelblad till »Johannis Hevelii Selenographia».

Hägg  A. H. (f. 1835). 3 etsningar:
Katedralen i Peterborough, epr. d ’artiste. 1883.
En gata i Sevilla, epr. d’artiste. 1883.
Katedralen i Sevilla: Puerta de San Roque; epr. d ’artiste. 1884. 

Haglund , R. (f. 1844). 3 etsningar:
»Vid ebbtiden», efter originaletsning af St. P a rrish .
»Ett under», etsning och aqvatinta, efter originaletsning af 

B ian ch i.
»Familjen vid källan», fri återgifning af K o e p p in g s  etsning 

efter G ain sb o ro u gh .
T a llb er g , A. (f. 1860). 5 etsningar:

Liktåg genom campagnan.
Den hvälfda porten.
Stugan på kullen.
Italienskt landskap. Motiv från Vietri. 1883.
Stugan vid stranden. 1884.

b) Böcker med kopparstick och etsningar.
P E T R A K , A., Meisterwerke von Martin Schongauer, Regensburg 1857. 

31 gravyrer facsimile med text.
Haglund , R. Värnhems Cistercienserkyrka. 5 etsningar af R. Hag

lund, med text af H. Hildebrand.

c) Fotomekaniska e f  ter bildningar.
LlPPM ANN , Fr. Zeichnungen von Albrecht Diirer in Nachbildungen. 

Berlin 1882. 99 pl. 1 vol.
CH EN N EV IÈRES, H. DE. Les dessins du Louvre. Paris 1882 o. fi. 

329 facsimile med text. 4 vol.
A splan d , A. The Triumphs of the emperor Maximilian I by Hans Burg- 

mair. London 1873—75. 2 vol. facsimile (135 pl.) med 1 vol. text.
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d) Graverade plåtar.
Mo itte , P. E. Porträtt af Claes och Anna Johanna Grill, 2 plåtar

efter G. L u n d b e rg .
Hela n d , M. R. Utsigter från Forsmarks bruk, 4 plåtar.

Till samlingen a f konstsldjdfdrem ål har såsom gåfva blifvit 
öfverlemnad en i bil. Lit. B omnämnd slef af porslin. Härjemte 
ha såsom depositioner, för att bland samlingen framdeles utställas 
och förvaras, blifvit öfverlemnade 4 föremål, hvaribland särskildt 
böra framhållas:

V a s  af spansk fajans, klocklik, på rund fot, med ornament i 
kopparlustre och genombruten kant.

S k å la r  af Urbinomajolika, 2 st., treflikiga på rund fot och 
med figurornering: »Neptun» och »Styrkan».

Från Kongl. husgerådskammaren har samlingen med H. M. 
Konungens medgifvande fått som lån tills vidare mottaga de i bil. 
Lit. C omförmälda hautelisseväfnaderna, af hvilka 2 blifvit uppsatta 
i tafvelgaleriet som dekoration, de öfriga i konstslöjdafdelningen.

Genom underdånig skrifvelse den 20 sistlidna Maj har Svenska 
Slöjdföreningen anhållit att få till staten öfverlemna de konstindustriela 
samlingar, som föreningen bragt till hopa under de 12 år, som för
flutit sedan dess museum år 1872 bildades. Dessa samlingar utgöras 
af omkring 3,800 nummer föremål inom konstslöjdens alla grenar, 
750 nummer gipsafgjutningar, ett litet konstindustrielt bibliotek och 
en samling mönsterblad för konstslöjden, äfvensom en del utställnings- 
materiel. Föreningen har härmed förnyat ett anbud, som redan 
tidigare (1875) gjordes i sammanhang med en underdånig framställ
ning om åtgärders vidtagande för upprättande i hufvudstaden af ett 
museum för konstindustri, samt ansett tidpunkten för ett öfverlem- 
nande vara inne nu, då en särskild konstslöjdafdelning i alla hän
delser komme att upprättas i Nationalmuseum. Sedan museinämnden 
i underdånig skrifvelse den 15 September 1884 tillstyrkt att under 
vissa förutsättningar antaga det gjorda anbudet, har Kongl. Maj:t, 
genom nådigt bref den 26 i samma månad, förordnat, att så stor 
del af de utaf Svenska Slöjdföreningen erbjudna konstindustriela 
samlingarna, som nämnden efter behörig granskning anser böra 
med statens motsvarande samlingar förenas, skall för statens räk-
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ning mottagas af intendenten vid Nationalmuseum. Som vid årets 
slut det ifrågasatta urvalet ännu ej egt rum, och samlingen ej öfver- 
flyttats, kommer redogörelse för den samma att lemnas först i en 
följande berättelse. Ulriksdalssamlingen omtalas längre ned i sam
manhang möd redogörelsen för museiarbetenas fortgång.

De för boksamlingen under året gjorda förvärfven uppgå till Boksamlingen. 
ett antal af 212 nummer. Häraf komma på tidskrifter 116, på all
män konsthistoria 12, på skulptur 2, på målning 7, på konstslöjd 
3 nummer. Återstoden, 72 n:r, utgöres af kataloger och diverse.

Liksom under föregående år ha en del mera betydande konst- Depositioner. 
verk och konstslöjdalster under året varit tillfälligtvis och på kortare 
tid i museum utstälda. Dessa, som finnas förtecknade i bil. Lit. D, 
utgöra tillsammans 44 nummer, hvaraf 3 skulpturverk, 8 målningar,
25 handteckningar, 8 konstslöjdföremål. För de flyttningar, som 
till en del under form af depositioner egt rum mellan olika offentliga 
samlingar eller statsinstitutioner, har redogörelse lemnats i bil. Lit. C.

Inom den vid Nationalmuseum anstälda personalen, liksom i Personalen. 
den mellan dem uppgjorda arbetsfördelningen, har ingen förändring 
under året egt rum. Till e. o. amanuens vid konstafdelningen har 
Nationalmusei nämnd den 6 Mars 1884 antagit herr Olof Gran
berg  (f. 1858). Intendenten och amanuenserna ha begagnat dem 
medgifven rätt till semester, den förre under 1 1/2, de senare under 
1 månad hvardera. Konservatorn har åtnjutit 21/2 månaders tjenst- 
ledighet. Sekreteraren har varit tjenstledig 1%  månad. Dr Göthe 
har enligt museistadgans bestämmelse under intendentens semester 
uppehållit dennes befattning. Dr Huldt har under sekreterarens tjenst- 
ledighet skött dennes göromål, hvarjemte han på museinämndens 
förordnande under 2 månader uppehållit konservatorns befattning.
Han har härjemte haft förordnande som amanuens under en tid af
1 månad 2 veckor (16—23 Juni, 1—22 Juli samt i:—15 Nov.).
Dr Bottiger har haft förordnande som amanuens under en tid af
2 månader (22—27 Juli, 31 Juli—3 Sept. samt 15 —31 Okt.), hvar
jemte han under två veckor uppehållit konservatorns .tjenst. Studie
resa till utlandet (Köpenhamn, Schwerin och Berlin) har på egen be
kostnad företagits af amanuensen dr Göthe, som i och för arbetena 
med beskrifvande förteckning öfver musei tafvelgaleri studerat konst
samlingarna å nämnda orter. Resor inom landet i ändamål att
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taga kännedom om härvarande konstföremål ha, likaledes på egen 
bekostnad, företagits af intendenten samt af e. o. amanuensen Granberg.

Museiarbetenas Inom skulptur samlingen (dr Bottiger) ha med anledning af till
fortgång. åkningen i gipsafgjutningsafdelningen åtskilliga omflyttningar egt rum.

Det under år 1883 påbörjade åsättandet å konstverken af etiketter med 
uppgift å ämne, konstnär o. d. har utsträckts till de förnämsta gips- 
afgjutningarna efter antiken. Öfver den holländske skulptören Adrian 
de Fries, af hvilken, som bekant, en mängd arbeten finnas i svenska 
statens ego, de flesta å Drottningholm, har dr Bottiger under året 
offentliggjort en här nedan omnämnd historisk-kritisk undersökning. 
A f detta på författarens egen bekostnad utgifna prydliga och med 
plancher i ljustryck rikt illustrerade arbete har Museum inlöst ett 
antal exemplar.

Att åstadkomma en fullständig förteckning på Sergels arbeten 
har länge utgjort ett önskningsmål för museet. En betydlig del af hans 
verk utgöres af porträttmedaljonger, en konstart, åt hvilken han efter 
sin hemkomst till fäderneslandet hufvudsakligen egnade sig, och 
hvaraf han, enligt tillgängliga uppgifter, utfört omkring halftannat 
hundrade. Man har ansett sig kunna göra början med förtecknan
det af dessa, och Nationalmuseum har derför i de offentliga tidnin
garna infört ett upprop såväl till egare af Sergelska medaljonger som 
till andra personer, hvilka om sådana ega kännedom, att benäget 
lemna upplysning om:

h var medaljongerna nu finnas, 
hvilka  personer de föreställa samt 
hvilka  signaturer och årtal de bära.
Detta upprop har från allmänhetens sida rönt lifligt tillmötes

gående, och omkring 70 skriftliga svar hafva ingått, oberäknadt 
de muntliga. Det sålunda inkomna materialet har bearbetats af dr 
Göthe, som sedan längre tid samlat upplysningar om Sergels arbeten; 
det närmaste resultatet föreligger i en till denna berättelse fogad 
uppsats: Johan Tobias Sergels porträttmedaljonger, med uppgift 
å n. v. egare,. signaturer, afbildningar m. m. samt historisk inled
ning. Närmast i ordningen skall sedan följa en förteckning å 
porträttbyster.

Inom tafvels am lingen (dr Göthe) ha förarbetena för den beskrif- 
vande katalogen fortgått och torde en del af den samma under inne-



Å R S B E R Ä T T E L S E  F Ö R  1 8 8 4 . 17

varande år (1885) kunna utgifvas. Äldre tafvelbeskrifningar ha blifvit 
reviderade, biografiska uppgifter öfver målarne granskade, jemförelse 
med gravyrer verkstäld och en utförlig beskrifning öfver samlingen 
af miniatur-, pastell- och aqvarellmålningar affattats.

Den tillväxt af omkring 320 nummer, som museets tafvelsamling 
erhållit, sedan den samma för omkring 18 år sedan inrymdes i sina 
nuvarande lokaler, har i betydlig grad inkräktat på utrymmet der- 
städes, så att det numera är förenadt med ganska stor svårighet 
att placera nyförvärfvade konstverk. Redan af denna yttre anledning 
har således en utgallring af mindre värdefulla arbeten synts nöd
vändig. Men äfven inre eller estetiska skäl tala för en sådan. Vissa 
afdelningar, i främsta rummet den italienska, innehålla många svaga, 
föga individuela arbeten af ovisst ursprung. Det samma gäller äfven 
om åtskilliga af den franska skolans äldre landskapsmålningar samt 
om ett och annat arbete ur de nederländska och tyska skolorna 
eller museets svenska afdelning. Dessa svaga konstverk borttaga 
ej blott ett dyrbart utrymme, utan de kunna äfven sägas verka 
positivt skadligt, i det de trötta och förvirra åskådarens blick och 
sinne samt hindra det verkligt goda att, som sig bör, göra sig gällande. 
De torde derför i främsta hand förtjena att utgallras. .

Vidare finnes i galeriet ett antal i och för sig ej underhaltiga 
arbeten, hvilka dock för museet kunna sägas vara mer eller mindre 
ofverflödiga, enär samme mästare eller samma riktning äfven dem 
förutan är väl företrädd genom goda eller bättre verk. Taflor af 
denna klass skulle säkerligen utgöra en välkommen tillökning för 
de museer i landsorten, som finnas sedan längre tid tillbaka eller 
på de senare åren bildats. Genom att afstå dem skulle National
museum utan olägenhet för sina egna samlingar äfven på detta sätt 
bidraga till höjandet af konstsinnet i landet.

Slutligen eger samlingen ett antal arbeten af mindre kände 
och mindre ansedde konstnärer, arbeten, hvilka på grund af signaturer 
och såsom i sin art autentiska kunna ha ett konsthistoriskt intresse 
för forskaren och som således böra i Museum bibehållas* men som 
den stora allmänheten går förbi med likgiltighet, och som endast 
bidraga att öka tafvelhvimlet i galeriet. Dessa arbeten torde, om 
och när utrymmet sådant kräfver, utan skada kunna lemna sina nu 
varande platser och ordnas, helst tillsammans, i någon mindre be-
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märkt lokal i museibyggnaden, der de dock kunna hållas tillgängliga 
för forskaren och konstvännen.

I öfverensstämmelse med här uttalade grunder har jag anmodat 
amanuensen Göthe att upprätta ett förberedande förslag till utgallring 
ur museets tafvelsamling af svaga eller obehöfliga arbeten. Detta 
förslag har af oss gemensamt sedermera blifvit genomgånget och 
granskadt, för att i detta skick stadgarna likmätigt underställas 
museinämnden, innan det samma af mig till Kongl. Maj:t insändes. 
Den första afdelningen, omfattande de italienska och spanska sko
lorna, hade före årets slut blifvit till nämnden för vidare behandling 
öfverlemnad. •

I sammanhang med redogörelsen för de arbeten, som under 
året egt rum inom tafvelsamlingen, anser jag mig äfven böra om
nämna den utställning af taflor af äldre mästare, som under tiden 
den io Maj— 12 Juni egde rum i Stockholm i konsthandlaren H. 
Bukowskis kostnadsfritt upplåtna lokal och till förmån för Stock
holms liögskolefond. Inbjudningen till deltagande i den samma ut
färdades i April s. å. af framlidne kapten J. A. Berg, frih. Eman. 
Cederström, grefve G. von Rosen, kanslirådet Sander och intendenten 
Upmark. Såsom komiténs sekreterare tjenstgjorde e. o. amanuensen 
Granberg, hvilken upprättat den utförliga och upplysande katalogen 
öfver utställningen, som omfattade ett stort antal af de bästa konst
verken i svenska privatsamlingar. I anordningsarbetet vid denna 
utställning deltogo äfven amanuenserna Göthe och Looström.

Handtecknings- och gravyrsam lingen (dr Upmark), som hittills 
haft sin plats i nordvestra salen i museibyggnadens mellanvåning, 
har för att bereda rum åt porslinssamlingen i November flyttats till 
den stora sal i öfre våningen, som förut upptagits af Klädkammaren, 
och der å ny o blifvit ordnad. Under året inkomna kopparstick och 
etsningar (315 n:r) ha af mig blifvit förtecknade. Dr Looström har 
förtecknat till f. d. Kongl. Musei gravyrsamling hörande lösa blad, 
som i den äldre katalogen varit endast summariskt upptagna, samt 
vidare de tyska och nederländska afdelningarna af grefve A. Bielkes 
till museum testamenterade samling. Den franska afdelningen af 
denna samling har blifvit förtecknad af amanuensen Granberg, som 
härjemte påbörjat utarbetandet af en katalog öfver de graverade 
porträtten i museum. Dr Huldt har varit sysselsatt med upprättande
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af innehållsöfversigter och förteckningar till de i samlingen befintliga 
planschverken. I hufvudsamlingen ha blifvit inordnade de till grefve 
Bielkes samling hörande nederländska (Looström) och franska gravyrer 
(Granberg) samt den stora tillväxten från 1873, 1874 (Huldt). Dublett
exemplar ha blifvit afsöndrade ur franska afdelningen, bokstäfverna 
A —D (Looström). C o rn e liu s , Ja n  och L a m b e rt  V is s c h e rs  lik
som familjen van de P a s s e ’s arbeten ha blifvit definitivt ordnade 
efter Wussins och Frankens monografier (Upmark). Den polske 
kopparstickaren Jeremias P'alcks verksamhet i Sverige åren 1849—55 
har gjorts till föremål för en här nedan omnämnd uppsats af under
tecknad, utgifven såsom n:r 4 af Meddelanden från Nationalmuseum.

Arbetena inom konst slöjdafdelningen (dr Looström) ha under 
året tagit en betydande tid och mycket arbete i anspråk. Sedan riks
dagen på 1884 års stat anvisat medel till inredning och iordning
ställande för Lifrustkammarens behof af de lokaler i n. ö. flygeln af 
Kongl. slottet, som tidigare användts af Kongl. biblioteket, och in
redningsarbetena derstädes blifvit verkstälda, har Lifrustkammarens 
samlingar genom föreståndarens försorg blifvit i slutet af September 
månad öfverförda till Kongl. slottet, i öfverensstämmelse med före
skriften i Kongl. Brefvet den 9 November 1883. Genom samma Kongl. 
bref hade intendenten vid Nationalmuseum erhållit befallning att till 
de lokaler i museibyggnaden, hvilka efter Lifrustkammarens flyttning 
blefve lediga, låta öfverflytta de af konung Carl X V  till staten testa
menterade samlingar, hvilka sedan konungens död förvarats å Ulriksdal. 
Med anledning häraf hade åtskilliga förarbeten egt rum under somma
ren (Upmark, Looström) samt en plan blifvit uppgjord för föremålens 
placering i museum. Ofverflyttningen af de föremål, för hvilka plats 
kunnat i museum beredas, egde under ledning af dr Looström rum 
i Oktober; de öfriga ha med H. M. Konungens tillstånd fått tills 
vidare förblifva ä Ulriksdal. Inrednings- och anordningsarbeten, in
läggning af nya golf, uppförande af skärmar, uppsättning af tapeter, 
målning och aptering af skåp o. s. v. i den nya konstslöjdafdelningen 
ha oafbrutet fortgått till årets slut, och voro i hufvudsak då afslutade. 
För den keramiska samlingen har rum blifvit beredt i mellanvåningens 
nordvestra sal med tillhörande hörnrum, sedan den förut här inrymda 
gravyrsamlingen flyttats till öfre våningen, såsom förut blifvit nämndt. 
Möbelafdelningen har deremot blifvit inrymd i den sydvestra salen
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Tjensteresor.

Restaurationer 
a f  konstverk.

1 mellanvåningen med tillhörande smärre rum, eller de lokaler, som 
förut upptogos af den egentliga Lifrustkammaren. Emellertid voro 
dessa arbeten vid årets slut ännu ej fullt afslutade; ej heller hade 
urvalet af föremål ur samlingen å Ulriksdal eller af föremål ur Slöjd
föreningens museum dä blifvit till fullo verkstäldt, hvarfor en när
mare redogörelse för denna tillväxt uppskjutes till nästkommande 
årsberättelse.

För tillsyn och vård af Statens å de Kongl. lustslotten befint
liga samlingar af konstföremål samt särskildt i och för öfverflyttnin- 
gen till Nationalmuseum från Ulriksdal af derstädes befintliga konst- 
slöjdsamlingar, ha tjensteresor företagits af vederbörande tjenstemän. 
Dessa upptaga för intendenten i i  dagar (Ulriksdal 9, Drottningholm 
1, Rosersberg 1), för amanuensen Göthe 2 dagar (Gripsholm), för 
amanuensen Looström 17 dagar (Ulriksdal) samt för konservatorn 
prof. Holm 2 dagar (Drottningholm) och för e. o. amanuensen Bottiger
2 dagar (Gripsholm).

För samlingen å Gripsholm ha, enligt af nämnden fattadt be
slut, följande 9 porträtt, samtliga oljemålningar, blifvit restaurerade 
af artisten R. Brunkal:

E h ren strah l (tillskr.): Magdalena Sibylla af Hessen-Darmstadt. 
Gr. n:r 11 .

----- : Ludvig, landtgrefve af Hessen-Darmstadt. Gr. n:r 22.
E lbfa s (tillskr.): Elisabeth Sofia af Slesvig-Holstein. Gr. n:r 40. 
E h renstrah l (tillskr.): Gustaf Adolfs af Mecklenburg och Magda

lena Sibyllas fyra barn. Gr. n:r 119.
----- : Maria Euphrosyna af Pfalz-Zweibriicken. Gr. n:r 219.
PESNE: Lovisa Ulrika, drottning af Sverige. Gr. n:r 314. 
E hren strah l (tillskr.): Augusta Maria af Slesvig-PIolstein. Gr. 

n:r 1,298.
----- : Anna Dorothea af Slesvig-Holstein. Gr. n:r 1,336.
■----- : Maria Elisabeth af Slesvig-Holstein. Gr. n:r 1,338.

För samlingen å Drottningholm ha på H. M. Konungens be
kostnad restaurerats:
E h r en str a h l : Konung Carl XI till häst, oljemålning på duk.
—-— : Konung Carl XI:s kröning, oljemålning på duk.
FRIES, Adrian de: Flodgud, liten staty i brons.
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Under år 1884 från Nationalmuseum utgifna arbeten äro: utgifna arbeten.

S taten s k o n stsa m lin g a rs  t i l lv ä x t  och fö rv a ltn in g  1883. 
Underdånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent. 39 sid. 
hög 4:0 N:r 3 af M ed d elan d en  från N atio n alm u seu m , samt

Je re m ia s  F a lc k ,  D ro ttn in g  C h rist in as  H ofkopp-arstic- 
k a re , med b e sk r ifv a n d e  fö rte c k n in g  på F a lc k s  sv e n sk a  
stick . E tt  k o n sth is to r isk t  b id ra g  a f G u sta f  U pm ark. 32 sid. 
hög 4:0. N:r 4 af M ed d elan d en  frän N ation alm u seu m .

Härjemte anser jag mig böra omnämna följande trenne inom 
Musei verksamhetsområde liggande arbeten, som under året blifvit 
offentliggjorda af dess tjenstemän, nämligen:

B ro n sarb eten  a f  A d r ia n  de F r ie s  i S v e r ig e ,  s ä r s k ild t  
å D ro ttn in g h o lm . En  k o n sth is to r isk  u n d e rsö k n in g  a f  dr 
Jo h n  B o tt ig e r . Stockholm 1884. 8 +  68 sidor 4:0, med 16 plan
scher i ljustryck.

K a ta lo g  ö fve r  u ts tä lln in g e n  a f  ä ld re  m ästares ta flo r  
ur sv e n sk a  p r iv a ts a m lin g a r  (af O lo f G ran b erg). Stockholm 
1884. 6 + 5 4  sid. 8:0.

Om de ä ld re  s ilfv e rfö re m å le n  i S to ck h o lm s k y rk o r , 
af dr L u d v ig  L o  o ström . (I Meddelanden från Svenska Slöjd
föreningen år 1884) s. 27— 109. 8:0, med 1 träsnitt. .

Museinämnden har under året haft 11 ordinarie och 4 extra Nationalmusei 
sammanträden. De inför intendenten förda protokollen i förvalt
ningsfrågor utgöra 50. Antalet inkomna ärenden, skrifvelser, hem- . 
bud m. m., utgör enligt diarium 300, hvaribland 25 Kongl. bref, 
beslut och remisser eller skrifvelser från andra embetsverk. Härtill 
kommer ett antal af omkring 160 ingångna skrifvelser af mer eller 
mindre tillfällig eller enskild natur. Utgångna embetsskrifvelser ut
göra enligt registraturet 45. Genom postverket befordrade försän
delser i tjensteärenden uppgå till 262.

Till ledamöter i den nämnd, som eger att upprätta under- statens 

dänigt förslag till inlösen för statens räkning af lefvande svenske nköpsnamnd' 
konstnärers arbeten, hade Kongl. Akademien för de fria konsterna 
för år 1884 utsett:

prof. grefve G. von R osen, prof. J. A. Malmström  (hindrad), 
v. prof. M. E. WlNGE;
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samt Nationalmusei nämnd:
presidenten H. FORSSELL, grefve C. SNOILSKY (hindrad), kapten 

J. A. Berg  (f).
Till deras suppleanter hade Kongl. Akademien utsett: 
prof. P. D. HOLM, v . prof. G. SALOMAN (inkallad), intendenten 

A. T. GELLERSTEDT;
samt Nationalmusei nämnd:
justitierådet J. A. WEDBERG (inkallad), dr G. GÖTIIE (inkallad), 

frih. Emanuel Ced erstRöm.
Till inlösen hade blifvit hembjudna 12 konstverk, nämligen: 

L undberg , T h .: »Försåtet», liggande staty, gips. Pris i brons
kr. 6,000.

SÖDERMAN, C. A.: »Yngling, spelande bilboquet», gips. Pris i brons 
kr. 6,000.

AXELSSON, A .: »Canal grande i Venedig», oljemålning på duk. 
Kr. 2,500.

Bjö RCK, 0 .: »Fiskare, som sätta sin båt i hafvet», oljemålning pä duk.
Kr. 3,500. •

JERNBERG, A .: »Stilleben», oljemålning på duk. Kr. 2,000. 
JERNBERG, O.: »Marin, motiv från Hallands Väderö», oljemålning 

på duk. Kr. 2,000.
K u l l e , J.: »Vid stättan», oljemålning på duk. Kr. 1,000. 
Od elm a rk , F. W .: »Dogepalatsets gård», oljemålning pä duk. 

Kr. 2,500.
SALMSON, II.: »Den lilla axplockerskan», oljemålning på duk. Kr. 3,500. 
SVENSSON, C. F . : »Sjöstycke, motiv från Kattegatt», oljemålning pä 

duk. Kr. 1,800.
K y h l b er g , Regina: »När rågen blir mogen», yngling och ungmö, 

aqvarell. Kr. 1,000.
----- ; »När rågen blir mogen», liten gosse och flicka, aqvarell.

K r .. 800.
Det belopp, öfver hvilket för inköpet kunde förfogas, utgjorde 

11,205 kronor. Nämnden beslöt vid sammanträde den 18 Oktober 
att till inlösen föreslå »Den lilla axplockerskan», oljemålning på duk 
af H. Salmson. I^örslaget blef af Kongl. Maj:t den 31 i samma 
månad godkändt och konstverket till Nationalmuseum öfverlemnadt. 
Den år 1882 hos J. Börjeson, på förslag af samma nämnd, bestälda
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bronsstatyn: »Ynglingen med sköldpaddan», som under året blifvit 
aflemnad, godkändes af nämnden vid extra sammanträde den 12 
December.

Med anledning af en inbjudning till täflan om pris för upp- Körslaz til1,  ̂väggmålningar,
rättande af skriftliga förslag till ämnen för väggmålningar i National
museum, hade, såsom i fjolårets berättelse meddelades, 14 svar in
kommit i behörig tid, d. v. s. före den 1 Januari 1884. Intet af 
dessa förslag befans i oförändradt skick antagligt, men tvenne an- 
sågos förtjenta af pris. 'Författarne voro agréen vid Kongl. Akade- .
mien för de fria konsterna G. W ern er samt v. prof. M. E. W in ge.

Besöken å söcknedagar, jemförda med motsvarande tal under Besök i
, .. , r .. o , c O , samlingarna.de narmast föregående fyra aren, utgöra:

1884 1883 1882 1881 1880
å fridagar ................... 32,677. 38,858. 40,861. 36,551. 39,213-
å betalningsdagar..... 6,219. 6,109. 6,556. 6,232. 6,133-

Summa 38,896. 44,967- 47,417- 42,783. 45,346.
Till ofvanstående summa 38,896 kommer antalet besökande 

med frikort 3,721 (föregående år 3,581) samt de ej räknade söndags
. besöken, hvilka torde kunna uppskattas till i medeltal minst 1,500 

för hvarje gång, eller för 50 söndagar 75,000, hvarigenom total
antalet besök blir 117,617, eller i rundt tal 118,000.

A  söcknedagarna fördelas för öfrigt besöken på följande sätt:
Fridagar Betalningsdagar Frikort Summa Inkomster

Januari......... .. 2,801 232 404 3,437 116: —
Februari...... - 2,977 226 481 3,684 113 : —
M ars............. .. 2,187 201 497 2,885 8 On 0

A pril............. .. 2,712 274 462 3,448 137: —
Maj ............. .. 2,054 282 321 2,657 141: —
Juni ............. .. 3,260 1 , 120 161 4,541 560: —
Ju li................. .. 3,189 1,019 136 4,344 -509: 50
Augusti ....... •• 3,772 1,122 87 4,981 561: —
September.... 3436 777 214 4,127 388: 50
Oktober ....... •• 3 A 33 521 432 4,086 260: 50
November .... .. 2,165 282 361 2,808 141: —
December .... . 1,291 163 165 1,619 81: 50

Summa 32,677 6,219 3,721 42,617 3,109: 50
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Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta
Högsta
Lägsta

antalet besökande å fridag, Fredagen den 27 Ju n i.........  787.
» » » » » 5 December 164.
» » å bet.-dag, Onsdagen » 25 Ju n i.........  358.
» » » Torsdagen » 6 November 4.
» » med frikort » » 6  Mars ...... 49.
» » » Lördagen » 16 Augusti

Onsdagen » 20 » 4.
» » 27 »

Fritt, tuiträdc Fritt tillträde till samlingarna för idkande af studier eller för
till samlingarna. . .. t 0

kopiering har lemnats at:
1884 1883 1882 1881 1880

m än.......................... 120 153 137 12 1 89
qvinnor ...................  127 122 124 108 97

Tillsammans 247 275 261 229 186

A f de personer, som under året erhållit denna tillåtelse, äro:
Män Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare 0. d....................... ................ l6 19 35
Lärjungar af Akademien för de fria konsterna 24 24 48
Lärjungar af Tekniska skolan ............................. 26 31 57
Lärjungar af enskilde konstnärer.......................... 10 2 7 37
Yrkesidkare.................................................................. v 3 20
Literatörer, konstvänner........................................... 10 3 • 13
Ö friga............................................................................ 17 20 37

Tillsammans 120 127 247

• Efter det uppgifna ändamål, för hvilket frikort erhållits, för-
delas dessa sålunda:

Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen............................. 59 77 136
För teckning i skulptursamlingen, konstslöjd- 

• samlingen eller lifrustkammaren ............... 18 32 50
För studier i allmänhet ........................................... 43 18 61

Tillsammans 120 127 247

Kopiering. De personer, som begagnat sig af medgifven rätt att kopiera
i tafvelsamlingen, utgöra n o , hvaraf 48 manliga, 62 qvinliga. A f 
dessa har 1 utfört 10 kopior samt 1 dito 8, 2 hvardera 7,1 har ut
fört 6, 6 hvardera 5 samt 3 hvardera 4.
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På de olika afdelningarna af tafvelsamlingen fördelas antalet 
kopior i olja och aqvarell sålunda:

Inom Italiensk-Spanska afdeln. 20 kopior efter 14 konstverk
» Tyska » 1 kopia » 1 »
» Nederländska » 57 kopior » 36 »
» Franska 14 » » 9 »
» Svenska » 110 » » 53 »
» Norsk-Danska » 46 » » 22 »

. Tillsammans 0ar 1884 248 kopior 1efter 135 konstverk,
motsvarande under » 1883 244 » » 107 »

» » » 1882 251 » » 12g »
» » . » 1881 247 » » 117 »

Teckningar efter antika skulpturföremål och gipsafgjutningar 
samt ornamentsstudier äro ej inbegripna i ofvannämnda siffror.

Bland de kopierade oljemålningarna har under året 
Rasmussen: Utsigt från Hardangerfjord, n:r 1335 återgifvits 10 gånger
Rydberg: Skånskt vinterlandskap, » 1059 » 7 »
Wickenberg: Kust vid månsken, » 1138 » »
Wahlberg: Fiskläge, » 1239 » 6 »
Jacobsen: Vinterlandskap, » 1269 » » »
Dujardin: Italienskt landskap, » 443 » 4 »
Chardin: Artist, som tecknar, » 779 » ■ » »
/Eskilson: Målare på studieresa, » 1050 » » »
Holm: Utsigt från bergslagen, » 1092 » »

» Svenskt skogsparti, » 1 1 1 3  » » »
Raab: R äf i ett vinterlandskap, » 1 130 » » »
Nordgren: Kustlandskap, » 1 171  » » »

Det antal nummer (volymer eller portföljer), som ur handteck- Han dtecknings -. . . , _ och gr avy r-
nings- och gravyrsamlingarna blifvit utlemnade till genomseende samlingen. 
Tisdagar och Fredagar, uppgår för

år 1884 1883 1882 1881 1880
t i l l ......................... 350 441 402 343 318

Minskningen torde bero dels på det minskade antalet besök i 
allmänhet, dels och i synnerhet derpå, att denna del af sanningarna 
under och i följd af den verkstälda omflyttningen någon tid varit 
mindre lätt tillgänglig än förut.



2 6 N A TIO N A L M U SE I IN T E N D E N T S

Samängama ' Besöken å de Kongl. lustslotten Gripsholm, Drottningholm och 
ä flotten?*' Ulriksdal ha under sommarmånaderna varit ganska talrika. Några 

sifferuppgifter kunna dock ej lemnas. A  både Gripsholm och Ulriks
dal har kopiering egt rum, å sistnämnda ställe hufvudsakligen för 
konstindustriela ändamål. Den lilla samlingen å Rosersberg hålles ej 
vidare tillgänglig för allmänheten, sedan åtskilliga af lokalerna i 
slottet tagits i anspråk för den hit förlagda skjutskolan.

Den ekonomiska A  de ordinarie och extra ordinarie statsanslagen samt öfriga 
staiimngcn. ^ationalmuseum tillkommande medel ha inkomster och utgifter för

delats på följande sätt:
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____ 24,350,00 24,35c),00 Personalen ................................. 24 o 5° 500 ____ 24,3 5°,00
— 5,000,00 5,000,00 Brännm ateriel m. m ............... 3 >5 I(V 5 1,489,85 5,000,00
— 2,700,00 2,700,00 G o lf, fönster, renhållning... 2,684,57 15,43 2,700.00

84,69 1,500,00 1,584,69 Sam lingarnas vård och un
derhåll .................................... 1,565,68

298,07
19 ,0 1

5 ,7 i

1,584,69 

303,7 83 ,7§ 300,00 303,78 B o ksam lin gen ............................
2 ,16 2 ,5 5 6,500,00 8,662,5 5 Sam lingarnas ökande . . . . . . 8 ,5 14 ,38 14 8 ,17 8,662,55

12 ,205,00 6,000,00 18,205,00 Lefvande svenske konstnä
rers arbeten ....................... 3 ,5° o , ° o 14 ,7 0 5 ,o ° 18,205,00

14.456,02 4 6 ,350 ,o° 60,806,02

Öfriga statsanslag.

44,422,85 I 6 ,383,17 60,806,02

— 46,52 46,52 Postförsändelser i tjenste-
ärenden ................................. 46,52 — 46,52

1,8 15 ,4 0 — 1,8 15 ,4 0 V ård  a f konung C arl X V :s
sam lingar ............................ 953.85 8 6 1.5 5 1 ,8 15 ,4 0

1,723 ,0 0 — 1,7 2 3 ,0 ° U tgifvande a f förteckningar
öfver de sam m a.................. 7 2 3 .10 999,90 1,723 ,0 0

3.538 ,40 46 j5 2 3 '584>92

Förevisningsmedel.

1 ,723 .4 7 1,8 6 1,4 5 3,584,9=

— 800,00 800,00 Lifrustkam m aren enligt K .
6- 7n 18 8 3  ....................... 800,00 — 800,00

8 1,00 55° , ° ° 6 3 1,0 0 Lönefyllnad  m. m. åt be-
tj eningen enligt K . B . 

'7 i2 "»SO .......................... 558, ° ° 73 ,oo 6 3 1,0 0
— 1 92,00 192,00 A flöning a f en kontrollant... 192,00 — 192,00

1,798,00 1.56 7 ,50 3 .36 5 .5 ° T ill M usei disposition ........ 2 ,232.92 1,13 2 ,5 8 3 ,365,50

1,879,00 3,io9,5o 4,988,50 3,782,9=' «,205,58 4,988,50
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13° ,5 0 — 130 ,50 nstverk 130,50 _______ 130 ,50

1,579 ,73 — 1*579,73 L iterär verksam het 1,0 6 1,9 8 517,75 i ,579,73
245,42 83,95 329 ,37 T ill M usei disposition ........ — 329,3 7 329,37

i , 955,6s 83,95 2,039,60 1,19 2 ,4 8 8 4 7 ,12 2,039,60

J. 8. Gieseckes donation.
— 2,6 0 2 ,2 1 2 ,6 02 ,2 1 L e gat, räntor, utskylder, för-

valtning .................. 2,602,2 i ---- 2 ,6 0 2 ,2 1
— 573,43 573,43 Vatten, renhållning, sotning 573,43 — 573,43

1 1 ,3 9 i ,0 3 ° , o 0 1,0 4 1,3 9 Underhållskostnad .. 1,034,46 6,93 1,0 4 1,39
8,300,00 5,700,oo 14  000,00 Fem årsfon den ............. — I4,000,oo 14,000,00
1,5 2 1,8 8 2,772,84 4,294,72 T ill  Musei disposition ........ 3,000,00 1,294 ,72 4,294,72

9 ,833 ,= 7 12,678,48 2 2 , 5 1 1 , 7 5 7,2 IO ,io 15 ,3 0 1 ,6 5 2 2 ,5 1 1 ,7 5
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I4 ,456 ,02 46,350,00 60,806,02 O rdinarie statsanslag 44,422,85 1,505,28 14,877,89 60,806,02

3 ,538,40 46,52 3.584-9= Ö friga statsanslag .. 1,7 2 3 ,4 7 — 1 ,8 6 1,4 5 3-584,92
1,879,00 3 , io 9 ,5o 4,988,50 Förevisningsm edel ... 3,782,9 2 — 1,205,58 4,988,50

1,955,65 83,95 2,039,60 K ata lo g m ed e l............. T. 102.4 R _______ 8 4 7 ,1 2 2,039,60

9 ,833,27 12,678,48 2 2 ,5 1 1 .7 5 J .  S . G ieseckes dona
tion ............................ 7 ,2 IO ,io — 15 ,3 0 1,6 5 2 2 ,5 1 1 .7 5

31 ,662,3 4 62.268,45 93 ,93°  ,79 58 ,33 1,8 2 I1 ,505,28 34,093,69 93 ,930,79

Behållningen å anslagen till brännmateriel samt till underhåll 
af golf, fönster m. m., hvilken förlidet år utgjort kr. 1,505: 28, har 
efter räkenskapens afslutande blifvit i föreskrifven ordning till stats
verket återburen.

I den reserverade behållningen ingå 7,000 kronor, som äro af- 
sedda till inlösen af en hos prof. J. Börjeson bestäld, mot årets slut 
aflemnad bronsstaty.

Förevisningsmedlen ha influtit med kr. 3,109: 50, hvilkas för
delning på de särskilda månaderna ses af tabellen sid. 23.

Katalogmedlens tillväxt under året, kr. 83: 95, utgöres af be
hållningen å »Förteckning öfver i Nationalmuseum utstälda gravyrer
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efter arbeten af Rafael, tryckt år 1883 i en upplaga af 1,200 ex. och 
såld till ett pris af 15 öre per ex. •

A f J. S. Gieseckes donations inkomst utgöra:
influtna hyror ........................... ................................................  kr. 12,150,00

» räntor............................................................................  » 528,48

Summa kr. 12,678,48.
Till den s. k. »femårsfonden» ha, enligt donationens reglemente 

och Nationalmusei nämnds beslut, blifvit afsatta kr. 5,700, hvari- 
genom denna nu utgör 14,000 kronor. Som bidrag till inlösen af 
G. Cederströms ofvan beskrifna historiemålning »Carl XII:s likfärd» 
ha af donationsmedel utgått 3,000 kronor.

Nationalmuseum i Mars 1885. 1

G U S T A F  U P M A R K .
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Bil. Lit. A.

Förteckning på konstföremål, som under år 1884 
blifvit inköpta för statens samlingar.

För skulptursamlingen.

Jan. 14. En samling gipsafgjutningar efter renässansskulptur, 16 num
mer (jfr sid. 7).

Dec. 12. Ynglingen med sköldpaddan, staty i brons af J. Börjeson. 

För fornsakssamlingen.

Juli 3. Lampa af bränd lera, ornerad med perlsnören, foglar och 
delfiner. .

För tafvelsamlingen.

Febr. 7. Porträtt af en okänd man, miniatur, sign. F. S.
April 7. Undret med brödet och fiskarna, oljemålning på trä ur 

L. Cranachs skola.
Okt. 31. Den lilla axplockerskan, oljemålning på duk af H. Salmson. 
Nov. 26. Carl XII:s likfärd, oljemålning på duk af G. Cederström 

(bidrag af 3,000 kronor).
Dec. 6. Porträtt af grefve C. G. Bielke, miniatur af J. A. Arlaud. 

För handteckningssamlingen.

Mars 6. En samling handteckningar af Elias Martin, 519 n:r.

För gravyrsamlingen.

Jan. 14. Zeichnungen von Albrecht Durer in Nachbildungen, her- 
‘ausgeg. von. Fr. Lippmånn. 1 vol. 99 pl.

----- , Les Dessins du Louvre. Fotomekaniska efterbildningar, ut-
gifna af H. de Chenneviéres (fortsättes).
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Jan. 14. Burgmair: The Triumphs of the Emperor Maximilian, foto- 

litogr. efterbildningar. 2 vol. (135 pl.). 1 vol. text.
■----- , Schongauers Meisterwerke, 31 facsimile i kopparstick af A. Pe-

trak.
----- , En samling svenska kopparstick och litografier. 12 n:r.
Mars 6. En samling hufvudsakligen äldre svenska stick. 108 n:r. 
April 7. En samling hufvudsakligen äldre svenska och franska stick. 

18 n:r.
----- , Värnhems Cistercienserkyrka, 5 etsningar af R. Haglund.
Juli 3. Kopparstick af J. Falck. 6 n:r. v
------, Etsningar af A. Tallberg. 5 n:r.
Sept. 15. Etsningar af A . H. Hägg. 3 n:r.
Okt. 6. Fotogravyrer efter målningar i Berlingaleriet. 7 n:r.

För samlingen af graverade plåtar.

Sept. 15. Landskap med regnbåge, grav. af A. Bonnevier 1821.

Bil. Lit. B.

Förteckning öfver gåfvor till statens konstsamlingar
år 1884.

Till skulptursamlingen.

A f statsrådet fr ih . Gustaf Tamm.
Okt. 6. Porträttmedaljong af fru A. J. Grill. d. y. Gips efter Sergel. 

A f  med. d :r A xel Lamm.
----- , Porträttbyst af frih. Charles de Geer till Leufsta. Gips efter

Sergel.

A f  öfver sten fr ih . Adlercreutz' a rfrin g a r genom fröken Louise 
Adlercreutz.
Dec. 6. Porträttmedaljong af grefve Carl Lagerbring. Gips efter 

Sergel 1806.
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A f  enkegrefvinnan Clara Bonde. f .  Rålam b.

Dec. 6. Porträttmedaljong af frih. Daniel Edelcreutz(r). Gips efter 
Sergel.

----- , Porträttmedaljong af grefve H. H. von Essen. Gips efter
Sergel 1800.

----- , Porträttmedaljong af ett fruntimmer (grefvinnan Carolina af
Ugglas, f. Wittfoth?). Gips efter Sergel 1800.
Porträttmedaljong af en äldre man (åldermannen Westin?). Gips 
efter G. A. Klint 1803.

Till fornsakssamlingen.

A f  do c. K . PieJiL

Juni 9. En samling fornegyptiska föremål:
1. Katt, sittande, af brons, från Saqqarah.
2. Hathorhufvud från en kolonnett, lera, med ljusblå glasyr från

Saqqarah.
3. Tärning, sexsidig, af lera. Schech-Abd-el Gurna.
4. Signetring med farao Tutanehamons namn (i8:de dynastien),

grön, glaserad. Schech-Abd-el Gurna.
5. Fragment af en signetring med Seti I:s namn (i9:de dyna

stien), blå, glaserad. Scheck-Abd-el Gurna.
6. Utä-symbol, å en liten fyrsidig lerplatta, grågrön, från Thebe.
7. Utå-symbol, skuren i svart och hvitspräcklig (ovanlig) sten,

från Thebe.
8. Skarabé med Rameses II:s namn, lera, från Thebe.
9. Ring med Utå-symbol som infattningsornament, från Thebe.

A f den samme.
Sept. 15. P^ärgsten, gammal egyptisk, af mörk stenart, fyrkantig med 

aflång rundad fördjupning och modern skrift, från Thebe.

Till tafvelsamlingen.

A f  fr u  N. Ahlgren, f  S ta a f

Febr. 7. Porträtt af konung Carl X  Gustaf, miniatur af okänd 
konstnär.
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A f  Letterstedtska föreningen samt h rr W. H. Kempe, K. L jung
löf\ C. Wikström, N. G. Sörensen, O. Dickson, P. Fiirstenberg, J .  
W. Wilson, fr ih . L . de Ge er till Leufsta, g refve F r. Piper, R . Rettig, 
J .  Bolinder, C. G. Bolinder, C. D. Philipson, O. Wijk, O. Ekm an,
H. R. Astrup, C. F . Lundström, fr ih . Hochschild, O. M. Björn- 
stjerna, fr ih . G. a f  Ugglas, grefve A. Ehrensvärd, A. O. Wallenberg. 
R. M. Björnstjerna, O. H. Forssell, grefve A lfr. Piper, fr ih . R . v. 
Krcemer, R. Montgomery-Cederhjelm, R. Sager, E . Sager, genom 
subskription: ,:,/18 af inköpssumman för
Nov. 26. Carl XII:s likfärd, oljemålning på duk af G. Cederström.

Till handteckningssamlingen.

A f  bruksegaren F . B ergw all, Stjernvik, Finspång.
April 7. Utsigt vid Terracina. Sepiamålning af Ph. Hackert 1782. 

A f  artisten J .  A. Winqvist.
Maj 7. Handteckningar af Blackstadius och Wetterbergh, 2 n:r.

A j tullförvaltaren G. Unonius, Grisslehamn.
Dec. 6. Necken, blyertsteckning af C. Wahlbom 1828.

Till gravyrsamlingen. .

A f  professor H j. Ling.
Jan. 14. Kolorerade engelska gravyrer, 2 n:r.

A f  konsthandlaren H. Bukozvski.
P"ebr. 7. Porträtt af prins Maximilian af Leuchtenberg, etsning af

I. N. Muxel.
A f löjtnant W. Silfversparre.

----- , Utsigt af Wäsby tegelbruk, kopparstick af J. Gillberg.
A f  fr ih . Em anuel Cederström.

April 7. Svenska kopparstick af Rehn och Snack, ,3 n:r.
A f  Kongl. Riksarkivet. -

----- , Porträtt af Gustaf Horn. Anonym gravör.
A f konstföreningen i  Stockholm.

----- , Föreningsbladet »En framtidsbild, motiv från Upsala» af A. H.
Hägg, 10 ex.
A f  artisten J .  A. Winqvist.

Maj 7. En samling af historiska porträtt m. m., 74 koppar- och 
stålstick samt 5 litografier. 79 n:r.
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A f  kamrer K. F . Werner.
Juni 9. Porträtt af B. de Maré, gravyr af Goldberg.

A f  artisten J .  A . Winqvist.
Juli 3. En samling porträtt m. m.? 55 koppar- och stålstick samt 

3 litografier, 58 n:r.
A f  herr Ernest Gambart i  Nizza.

Sept. 15. Gravyrer efter Alma Tadema, Rosa Bonheur, Makart, 19 n:r.
A f  artisten R. Haglund,

Dec. 12. A f gifvaren utförda etsningar, 3 n:r.

Till samlingen af graverade plåtar.

A f  fr ih . C. E, Cederstrdm.
April 7. Utsigter från Forsmarks bruk, 4 plåtar, graverade af M. 

R. Heland. '
Genom statsrådet fr ih , G. Tamm.

Nov. 3. Porträtt af Claes och Anna Johanna Grill, graverade af P. 
E. Moitte efter G. Lundberg.

Till konstslöj dsamling en.

A f  enkefru B. Furst, f .  Hubendick.
Febr. 7. Slef af kinesiskt porslin med målning, »C. H.» och Blekinges 

vapen.

Bil. Lit. C.

Flyttningar af konstföremål mellan statssamlingarna.

A. Till statens konstsamlingar:

1) i  N a  t i  o na I m us eu  m.

a) F rån  sta ten s k o n stsa m lin g a r  å S to c k h o lm s  slo tt.

Sveriges vapen, omgifvet af allegoriska och mytologiska gestalter, 
oljem. på duk af G. S. Schröder, f. d. K. Museum n:r 5 (tafvel- 
samlingens förråd).

3
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b) F rån  sta te n s  sa m lin g a r  å D ro ttn in g h o lm s slo tt.

Vas af spansk-morisk fajans. (Konstslöjdsamlingen.)
Tafla, broderad å hvitt siden. (Konstslöjdsamlingen.)

c) F rå n  K o n g l. hus geråd s kam m aren. (Deposition tills vidare.) 

i i  st. hautelissetapeter, nämligen:

1. Didos afsked af .Eneas; å öfre bården drottning Christinas 
vapen. Inv.-n:r i.

2. Konung Hiskias kröning. Inv.-n:r 73.
3. Konung Hiskia erhåller underrättelse om Assyriernas infall. Inv.- 

n:r 27. Brusseltapeter, 1500 t.:
4. Offer till Juno; å Öfre bården konung Carl X  Gustafs och hans 

gemåls vapen. Sign. Wmiters-Romanellus. Inv.-n:r 36.
5. 6. Landskap; å öfre bården drottning Christinas vapen. Inv.-

n:r 19, 32.
7, 8. Landskap med bred blomsterbård.
9—11. Landskap med smal blomsterbård.

Inv.-n:r 53—57.

d) F rå n  staten s h isto risk a  museum. (Depositioner.) 

Statyett i brons. Cosmo I Medici(?), till häst.
Saltkar af majolika. 2 st.

2) å S to c k h o lm s  slott. .

F rå n  D rottn in gh o lm .

Porträttbyst i bronserad gips af konung Adolf Fredrik; efter J. Ph. 
Bouchardon.

B. Från statens konstsamlingar i Nationalmuseum.

1) T i l l  sta ten s h isto risk a  museum. (Deposition.) 

Yngling med offerskål, antik bronsstatyett. Inv.-n:r 167. .

2) T i l l  K o n g l. h u sgeråd sk am m aren . (Deposition.)

8 st. föremål af den s. k. Gripsholmsservisen i kinesiskt porslin, med 
svenska riksvapnet, nämligen:

Fat, rundt, diam. 34. N.-M., C. X V ....................... ...............  N:r 992.
» » » » » »   .............................  » 2,315*
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Fat, aflångt, diam. 29X23. N.-M., C. X V ................................  N:r 2,333.
» » » » » »   » 2,357.
» » » 22 x 17 . » B. S .................................   » 2,273.

Gräddkanna. L. 20. B. 11,5. N.-M., B. S ..........................  » 1,692.
Blomkruka. N.-M., B. S .....................................................................  » 2,271.

» » ............................................ .....................  » 2,272.

Bil. Lit. D.

Tillfälliga depositioner 1884.

A f  fr u  Molin, f  Broberg. '
Jan. 14. Porträttbyst af drottning Josephine, i gips af I. P. Molin.

A f  fr u  K. Scholander, f .  Nyström.
Mars 6. »Den blödande rosen», 6 pennteckningar af F. W. Scho

lander.
April 7. Mäster Gierlac, 5 pennteckningar.
----- , Kedjan, 3 »
----- , Kloke Nisse, 4 »
------ , Bolla, 4 * •
----- , Flygsmeden, 3 »

A f  historiemålaren G. Werner.
----- , Skizzer till väggmålningar i Nationalmusei nedre vestibul.

A. 1. Resandet af en bautasten.
2. Asarnes ankomst.
3. Väringar i Byzanz.

B. 4. Grundläggandet af Alvastra.
5. De nordiska helgonen.
6. I Vadstena kloster.

A f  ordensjuveleraren Carhnan.
Juni 9. En samling af utställaren utförda guldsmedsarbeten; 8 n:r.

1. Nautiluspokal med emaljprydnad.
2. » med nielloprydnad. ‘
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3. Pokal af strutsägg på silfverfot.
4. » af kokosnöt » »
5. Mugg » » i silfverfattning.
6. Skål med emaljerad fot.
7. Knif och gaffel med emaljskaft.
8. Rökelsekärl.
A f  bildhuggaren L. Hasselriis.

Okt. 6. Porträttstatyett af S. Kirkegaard, i brons af L. Hasselriis. 
A f  d:r C. Malmsten.

Nov. 3. Porträtt af prof. P. Malmsten, oljemålning af G. von Rosen.
----- , Porträtt af fru M . . .  f. C . . . ,  oljemålning af, fröken Amalia

Lindegren.
A f  fr ih . Edv. Ce der ström.

----- , Venus och Adonis, basrelief af R. Donner.



BIHANG till MEDDELANDEN FRÅN NATIONALMUSEUM N§ 5,
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--

S T O C K H O L M
IV A R  TL EG G STR Ö M S B O K T R Y C K E R I 

x 8 8 5 .





I N L E D N I N G .

Den förteckning, som här nedan lemnas, grundar sig dels på 
äldre, redan på Sergels tid uppgjorda, listor öfver de medaljonger 
han utfört, dels på de uppgifter om ännu i dag befintliga arbeten 
af detta slag, hvilka författaren antingen samlat inför medaljongerna 
sjelfva (på omkring 50 särskilda ställen) eller fått mottaga genom 
de svar, som benäget lemnats från (ett sjutio-tal) nuvarande egare, 
på ett i tidningarna under sistlidna år offentliggjordt, af musei in
tendent och nämnd undertecknadt upprop till allmänheten.

Nämnda reliefmedaljonger hafva redan från början spridts land 
och rike omkring, de flesta i flere aftryck, några äfven till de nor
diska grannlanden; flere hafva sannolikt gått förlorade, icke minst 
på grund af materialets, gipsens, skörhet. Emellertid har på ofvan 
nämnda sätt ett antal af 113  stycken kunnat uppvisas såsom ännu 
befintligt, under det att summan af alla de medaljonger Sergel ut
fört, så vidt hittills kunnat utrönas, stiger till ungefär 180*. Att 
Sergel i sjelfva verket utfört ändå några flere, är väl sannolikt, i 
synnerhet som några samlingar veterligen ännu finnas, frän hvilka 
inga speciela uppgifter föreligga. Mer än troligt är dock, att total
summan icke kommer eller kan ökas med ett större antal, om ock 
flere uppgifter om redan kända och ännu befintliga lätt nog kunna 
hopsamlas. Museum mottager fortfarande med tacksamhet från all
mänheten alla dylika uppgifter; de skola i sinom tid offentliggöras 
såsom tillägg till den lista, som här framlägges. Att denna redan

* Att denna summa blott är ungefärlig beror på, att förf. sjelf icke sett och icke 
tilltror sig att bestämdt kunna tilldöma Sergel alla de honom tillskrifna medaljongerna 
eller att ens kunna med full säkerhet tolka alla de på Renströms och Wittings listor upp
tagna namnen.
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nu, i sitt i flere hänseenden ofullständiga skick, offentliggöres, beror 
på en önskan från musei sida att vända en allmännare uppmärksam
het på och derigenom undan en möjlig förstörelse och förskingring 
rädda dessa talrika och värderika alster af vår störste bildhuggares 
verksamhet.

Innan vi meddela sjelfva förteckningen, som uppräknar medal
jongerna i alfabetisk ordning samt deras nuvarande egare, signaturer, 
årtal, afbildningar m. m., förutskicka vi några allmänna historiska 
anmärkningar om hela denna grupp af Sergels verk. —

Hvad först beträffar de ofvan nämnda äldre listorna, åsyftas 
dermed i första rummet den förteckning, som Sergel intagit i 
sin sjelfbiografi (tryckt i Fredrik Sanders monografi »Venus som 
stiger ur badet», Stockholm 1877), och som upptager 40 nummer. 
Sander antager pä goda grunder, att denna sjelfbiografi är skrifven 
1787 eller kort förut (sid. 31). Att den ej är afifattad före 1786 är 
säkert, alldenstund det deri upptagna porträttet af Schröderheim är 
signeradt 1786. Då vi derföre i nedanstående förteckning upptaga 
»Sjelfbiografien» såsom en källa, ligger deri en tidsbestämmelse för 
flere af medaljongerna.

Två andra listor finnas fast af något senare datum. De förvaras 
i handskrift i Vetenskapsakademiens i Stockholm bibliotek och äro 
oss välvilligt meddelade af bibliotekarien Ahlstrand. Bägge funnos 
bland kemisten Berzelii efterlemnade papper. Den ena är skrifven 
med Berzelii egen handstil och har till öfverskrift: »Förteckning på 
de Medailloner, som kunna fås af Renström, Sergells gamle betjent»; 
den upptager 101 namn. Den andra har till öfverskrift »Förteckning 
på Hofintendenten Sergels medaljonger» samt en anteckning af Berzelii 
hand: »Bildhuggar Witting i Gråmunkegränd bredvid Herberts Rak
stuga hos gravör Lundgren 2 trappor upp.» Förmodligen hade så
ledes denne Witting medaljongerna eller kanske sjelfva for mar ne i 
förvar; troligen hade Sergel användt honom till gjutningsarbeten. 
Sjelfva handstilen och namnens stafning förråder en mera obildad 
hand; man kan gissa på Renström eller Witting. Denna lista upp
tager 64 namn. Bägge listorna ega flere namn gemensamt både 
sins emellan och med sjelfbiografiens. Som de bägge två tyckas 
vara uppsatta ej långt efter Sergels död (f 1814) och af eller med 
tillhjelp af Renström, Sergels gamle trotjenare, måste de anses hafva
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en ganska stark hemul såsom källa, och de åberopas derför i förteck
ningen i de fall, då ingen annan kan anföras*. Den förra listan be
teckna vi korteligen med »Renström», den senare med »Witting».

I förbigående nämna vi, att den som intresserar sig för dessa 
porträttbilder lättast finner ett större antal af dem samlade i National
museum, som eger några och trettio — det största antal i någon känd 
samling. För att här ange några yttre igenkänningstecken på de 
Sergelska medaljongerna, nämna vi följande.

Materialet är i de allra flesta fall, såsom redan är nämndt, gips 
(som på många efteråt målats eller bronserats eller förgylts). Endast 
sådana som anbragts på Gustaf Adolfs-stoden och på minnesvårdar 
hafva utförts i brons eller marmor, ehuru gipsaftryck sedan tagits af 
dem; sådana äro Linnés på minnesvården i Upsala domkyrka, 
Leopolds, Lenngrens och Bellmans på Klara kyrkogård i Stockholm, 
Gustaf III:s på Gefle rådhus och af Chapmans i modellsalen i Karls
krona. Undantagsvis finnes Sergels lilla sjelfporträtt utfördt i bränd 
lera (Nationalmuseum, kat.-n:r 608; dat 1782). Storleken är i regeln 
65 centimeter i diameter, och medaljongens rand utgöres vanligen 
af en upphöjd, profilerad kant med en inre perl- och en yttre bladlist.

Denna medaljongrand utgör dock ingalunda något osvikligt igen
känningstecken på en Sergelsk medaljong, ty den begagnades fort
farande långt efter hans tid (t. ex. af E. G. Göthe). Och under sin 
äldre period plägade Sergel göra medaljongernas diameter något 
mindre samt antingen snedda af den yttersta randen (och förgylla 
den, se Björnståhl, Rinman, Dalin m. fl. i N.-M.) eller bilda den 
som en vulst, vanligen i form af en lagerkrans med bandslingor (se 
Bolander; Adelcrantz, N.-M. n:r 471**). A f en dylik lagerkrans äro 
också de stora medaljongerna å Gustaf Adolfsstoden infattade, i öf- 
verensstämmelse med sjelfva monumentets dekorations-stil.

Sergel brukade väl i regeln signera sina medaljonger med namnet, 
ej sällan också året, inristade å medaljgrunden tätt under halsen, 
ehuru denna signatur i många aftryck helt eller delvis utplånats; 
stundom har den uppfriskats af annan hand å aftrycket, mer och 
mindre korrekt, efter gjutningen.

* Ja  den förra tyckes grunda sig på en lista uppgjord af Sergel sjelf, ty vid »Anna 
Rella» står antecknadt inom parentes: »Mina barns mor».

** Nationalmuseum eger ett andra exemplar af detta Adelcrantz’ porträtt, kat.-n:r 
4.79*, medaljongranden är der den vanliga med perlrand och blad.
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Vanligen signerade Sergel »Sergell» med eller utan ett efter
följande »f»(ecit) samt årtal. Så t. ex. redan å Bolanders porträtt, 
»Sergell 1767», samt å grefvinnan v. Höpkens, »Sergell f. 1781», 
och sedan ända till hans sista år. Någon gång »S—1» (Sergels 
moder), »J. Sergell» (sjelfporträttet år 1782 i N.-M.), »J. T. Sergell» 
(Linnés bronsporträtt i Upsala domkyrka, år 1794), »I. S.» (Dalin 
N. M. n:r 478), »IS» i monogram (Olin, samt en handteckning 1797), 
»S» (Klinckowström, Piper, Wetterstedt, Siegroth, Wetterstedt, Mo- 
dée), »I T. S.» (Munck). Hur mycket som här vid lag i det enskilda 
fallet är att skrifva på Sergels egen eller på afgjutarens räkning, 
är ej alltid lätt att bestämma. — 1808 blef Sergel som bekant adlad, 
och hans namn förändradt till Sergel med blott ett 1. Och så sig
nerar han ock den unge grefve Posses porträtt 1812. Men han skref 
sjelf ofta och kanske oftast Sergell pä det gamla sättet äfven efter 
1808 (Järtas och Poppii porträtt 18 13 ; så ock under en handteck
ning daterad Svanä 1812, samt under de flesta bref från honom, 
hvilka vi sett), och så hafva också andra skrifvit hans namn så att 
säga i hvardagslag (se ofvan Berzelii anteckning), ända in i våra 
dagar. Det tidigaste årtal vi känna å en Sergelsk medaljong är 
1766 (Sergels moder; troligen härstammar från samma tid porträttet 
af fadern); det senaste är 1813, året före hans död (Järta, Poppius).

Äfven då medaljongerna icke äro signerade, kan man stundom 
med någon vana vid Sergels uttryckssätt lätt nog igenkänna hans 
hand. Sergel har en egen stil, som är tydligt nog utpräglad äfven 
i reliefen, och hans bättre arbeten äro så förträffliga, att man inför 
dem omöjligen kan falla med sina tankar på någon annan då lef- 
vande svensk bildhuggare. Stundom är dock afgörandet svårt. Dels 
skiftar hans stil rätt betydligt under loppet af de inemot 50 år, under 
hvilka han arbetar; och sjelfva arbetets värde är ganska ojämnt, så
som man kan vänta, då man besinnar det stora antalet af mer och 
mindre tacksamma modeller, som suto för honom, och den förstäm
ning, hvaraf han redan på grund af sin ohelsa långa tider led, i 
synnerhet under senare hälften af sin Stockholmstid. Dels bildade 
han omkring sig en hel skola af unga bildhuggare, hvilka mer eller 
mindre troget antogo hans stil, och hvilkas bättre arbeten äro svåra 
nog att utan signatur skilja från mästarens mindre utmärkta verk. 
Offentliga och enskilda samlingar ega sålunda arbeten af Kainberg
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(ex. Schulzenheim 1792), Törnström (ex. af Klintberg), Aberg (ex. Siö- 
bohm 1809), Klint (ex. Westin 1803), Byström, äfven Göthe (ex. Puke) 
m. fl., hvilka i högre eller lägre grad ega det Sergelska tycket*.

För att gifva en föreställning om den person-verld, som Sergel 
porträtterat, meddela vi följande ungefärliga öfversigt. Den kan för
delas i vissa klasser. Utaf de afbildade personerna ** tillhöra då 4 
den kungliga familjen, 103 hofvet, aristokratien och de högre poli
tiska och ämbetsmannakretsarne, 24 borgerskapet och de lägre äm
betsmännen, 31 teatern, konsten och vitterheten, 9 vetenskapsmännen, 
6 utländingarne, nemlingen diplomater och andra, som tillfälligt vista
des i Stockholm; för öfrigt finnes redan bland artisterna ett tiotal 
utländingar. Det ojämförligt största antalet af medaljongporträtten 
afbilda män, blott 41 qvinnor; af de senare tillhöra de flesta »socie- 
teten» samt 10 artistverlden, bland dem 6 sceniska artister. Blott 
undantagsvis utförde han barnporträtt (den 10 år gamle Knut Lind
orm Posse af år 1812, den 13-årige prins Gustaf (IV) af år 1791).

Det kunde icke annat än lända hans porträttskildring till fromma, 
att han sjelf personligen rörde sig i så vidsträckta umgängeskretsar, 
som han verkligen gjorde. Sergels lefnadshistoria visar, att han 
personligen kände en ganska stor del af de menniskor, herrar och 
damer, hvilkas porträtt han utfört.

Då Johan Tobias Sergel, sonen till en vid hofvet anstäld konst- 
handtverkare, vid 39 års ålder återkom till fäderneslandet Juli 1779, 
helsades han här hemma såsom en artist med europeiskt rykte. »Sergel 
— så antecknade kammarherren^frih. G. J. Ehrensvärd i sin dagbok 
samma dag Sergel presenterades för konungen — Sergel hqr under 
sin resa genom sin konst och sitt snille vunnit ett förtjent namn i 
hela Europa och mest i Rom för en af vår tids ypperste konstnärer.» 
(Dagboksanteckningar . ..  utgifna af E. V. Montan. I, 228). Och 
Ehrensvärd blott upprepar här, livad Björnståhl redan för flere år 
tillbaka (1771, 1772) hade skrifvit hem från Rom om den unge sven
sken (Björnståhls resa. Del. I, sid. 179, 180, 320, 385). Sedan dess 
hade håns rykte ansenligt vuxit, och han kom hem såsom ledamot

* Äfven dansken Albert Jacobson var lärjunge till Sergel och har utfört porträtt
medaljonger (se Weilbachs Kunstnerlexikon).

** Vi inräkna här ické medaljongporträtten af de 4 svenske härförarne å Gustaf II 
Adolfs ryttarstod, hvilka ju bilda en grupp för sig. Sjelf biografien nämner 5!?
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af den förnämsta konstakademien i utlandet, den i Paris. Konungen 
var förtjust öfver sin snillrike och ryktbare bildhuggare och anslog 
dermed den ton, hvarmed konstnären vid det estetiska hofvet be
möttes. Titlarne kommo snart. Redan 1780 blef han professor och 
1782 vasariddare. Efter Gustaf III:s död blef han riddare af nord- 
stjerneorden (1795) och hofintendent (1803), slutligen också adlad 
(1808). Utom öfverintendenterna egde ingen af den bildande kon
stens idkare det sociala anseende och det anseende i societeten som 
Sergel. Väl var man för fattig, och saknade nog till en stor del 
också det rätta sinnet, för att rätt använda hans snille. Men man 
var stolt öfver honom, han sjelf och hans atelier räknades bland 
hufvudstadens märkvärdigheter, som skulle beses af förnama främ
lingar — det är ej utan att man lyste med honom — ; och så be- 
stälde man sina porträtt hos honom, i byst eller reliefmedaljong. 
Sergel hade ej varit hemma många veckor, innan han fick i upp
drag af Gustaf III att göra dennes byst. Betecknande både för be
ställaren och för artisten är den anekdot som den redan nämnde 
Ehrensvärd derom berättar (Dagboksanteckningar. I, 282), och hvil- 
ken vi här tillåta oss att upprepa såsom hörande till historien om 
hans porträttörverksamhet. Konungen ville, att modelleringen »skulle 
ske i hans salong vid China, der damerna och hela societén skulle 
vara närvarande. Sergel sad.e sig icke hafva habileté nog att arbeta 
i så stort sällskap* att fruntimmer, ehuru artiga uti en salong, ej 
voro så nödvändiga i en atelier* att han borde arbeta för efterverlden 
mera än för de närvarande, och hade derföre begärt ett rum, der 
han med nytta och som konsten fordrade kunde utföra sitt arbete. 
Hans Maj:t samtyckte ehuru ogerna dertill ...»  — Innan året gått 
till ända hade de bägge hertigarne bestält af honom sina byster i 
gips. Följande året bestälde Gustaf III sin egen och kronprinsens 
byster, hertiginnan af Södermanland och den kungliga prinsessan 
sina byster, samma år den främste oppositionschefen, riksrådet Axel 
von Fersen, sin byst i marmor, och konungen, likaledes i marmor, 
grefvinnan v. Höpkens byst på — »Venus aux belles fesses»; och 
sedan följde byst- och i synnerhet medaljong-beställningar i en för 
artisten rentaf pinsam mängd. Sergel begär, skrifver öfverintendenten 
Fredenheim i sin dagbok den 27 Febr. 1800, att få något stort arbete, 
ej blott byster och medaljonger (Diarium för år 1800, af hr Boström
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på Östanå deponeradt i Nationalmuseum). »I Rom talar ni om 
statyer — skrifver Sergel till Byström (1813); — i Stockholm får 
man endast tänka på byster och medaljonger.»

Sergel var sjelf, ehuru emellanåt en enstöring, i sina glada 
stunder road af umgänge. Och han egde i sin person och hela sitt 
uppträdande många egenskaper, som gjorde honom eftersökt såsom 
umgängesvän och som hjelpte honom att med frihet röra sig i vid
sträckta kretsar, äfven sådana som stodo hbgre och högst på den 
sociala rangskalan. Han hade något ståtligt, öfverlägset, fritt och 
spirituelt i sitt yttre väsen, en viss medfödd förnämhet som både im
ponerade och slog an. »Sergel har», säger hofmannen G. J. Ehren- 
svärd, »jämte sin makalösa talang af naturen undfått all den noblesse 
i tänkesätt, som icke alltid är artistens lott.» Han egde en stark 
respekt for sin konst, som dock stundom, ehuru motvilligt, måste 
låta pruta med sig. Öfver Gustafs beställning af Venus aux belles 
fesses var han »bekymrad» säger samme Ehrensvärd; »nöjd att få 
arbeta en Venus, vill han icke taga en Lais till modell.» Jämför 
ock härmed hans ofvan citerade svar till konungen. Han var qvick 
och fyndig, (läs t. ex. hans presentation för Gustaf III 1779. Ehren- 
svärds dagboksanteckningar I, 28) samt hans yttrande om Reuter
holm i »Minnen och anteckningar af L. v. Engeström, utgifna af E. 
Tegnér. I, 218); och vid hofvet, der förhållandena stundom kunde 
vara kinkiga nog (se Ehrensvärds skildring om enkedrottningens be
sök i Sergels atelier 1779. Dagboksanteckningar. I, 442), lärde han 
sig bli diplomat.

I sina lätta stunder var han öppenhjertig och glad, han kunde 
då vara humoristisk, jovialisk, burlesk ända till öfverdåd, och det 
satyrlynne trädde ohejdadt i dagen, som icke väjde för någon grof- 
kornighet, och som låg i hans som i hans tids sinne blandadt med 
den djupaste melankoli, — hos Sergel som nämndt, i synnerhet 
under senare åren, skärpt af kroppslig ohelsa.

Gustaf III gick ut och in i Sergels atelier på norrmalm. Den 
artistiske konungen, i allmänhet så svag för ceremonielet, älskade 
att gentemot sina vitterlekare och artister stundom iakttaga ett kam- 
ratlikt hvardagslag. En tid hade han sina maskeradkostymer för
varade i Sergels atelier. På resan till Italien 1783—84 hörde Sergel 
till uppvaktningen. Sjelfva den mycket förnäma enkedrottningen,
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Lovisa Ulrika, samt längre fram konprinsen Carl Johan besökte bild
huggaren vid hans arbete der. Sådant gaf föredöme åt flere än hof- 
folket.

Till Sergels förtroligaste vänner hörde som bekant i främsta 
rummet aristokraten Carl August Ehrensvärd, hvilken han flere gånger 
besökte på dennes gods Dömestorp i Halland. Afven på andra adliga 
gods såsom Dagsnäs (Pehr Tham), Svanå (Posse), Finspång (De Geer) 
och Brunsta (Posse) tyckes han hafva varit en gerna sedd gäst. 
Friherre G. J. Ehrensvärd räknade honom till sina närmare vänner 
(läs om afskedsmiddagen för Ehrensvärd i Stockholm 1780. Dag
boksanteckningar. II, 258). En förtrogen vän egde han ock i Elis 
Schröderheim. Den danske grefve Bille Brahe af Hvedholm, som 
på sommaren 1800 besökte Stockholm och då af Sergel bestälde 
ett exemplar af »Amor och Psyke», smått skryter af, att han der 
»venskabelig i tre Maanader levede i daglig omgång» med Sergel 
;Miller: De skjonne Kunsters Tilstand i Sverrig. Kjobenhavn 1831. 
Sid. 17), o. s. v. Sjelf förde han ett ganska godt hus. Han satte 
värde på god kost, ansågs till och med som kännare i matlagning, 
och han var säkerligen en angenäm värd. Marianne Ehrenström, i 
hvars fädernehus i Stralsund Sergel redan före 1790, på en resa, 
ömt vårdats som patient, och i hvars familj i Stockholm han um
gicks efter 1792, berättar, att hon »ofta var bjuden till middag hos 
Sergel tillsammans med hufvudstadens mest utmärkta personligheter» 
(Ahnfelt: »Ur svenska hofvets och oristokratiens lif». I, 123 o. 
följ.). Och öfverintendenten Fredenheim tecknade sig till minnes i 
sin dagbok 1800 »en agréable middag hos Sergell med artisterna». 
Se ock Sergels bref till grefve Jakob de la Gardie, i »De la Gar- 
diska arkivet», Del XIV, sid. III, m. fl. samtida yttranden om Ser
gels umgänge med den tidens aristokrater.

I det egentliga kamratlifvet artisterna emellan gick det ofta mer 
tn uppsluppet till. Den gustavianska tiden var i hög grad umgän- 
gesam och nöjeslysten. Sergels handteckningar lemna en hel mängd 
drastiska skildringar af detta umgängeslif. Men i artisternas bac- 
chiska förlustelser i hufvudstaden eller picknicker i dess omgifningar, 
t. ex. på Noers källare vid Tyska brunn, på Kräftriket och Lilla 
Nyckelviken blanda sig esomoftast äfven andra sociala element. Jämte 
Sergel och hans kamrater bland målarne, gravörerna, arkitekterna
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och skulptörerna, en Masreliez, E. Martin, Lafrensen, Sundevall, Bo- 
lander, Hilleström, Gillberg, P. Krafft, Georgii, Desprez, Sävenbom, 
tyske bildhuggaren J. G. Schadow (som besökte Sverige 179 1—92) 
m. fl., uppträda aktörer och aktriser från operan såsom balettmästaren 
Gallodier, sångerskan fru Dulondel och hennes man, pemierdansösen 
Du Tillet och hennes man, sångaren Karsten och hans fru, »fru Möller» 
(sångerskan fru Müller?), sångerskan Fredrika L ö f och hennes syster 
Eufrosyne m. fl.*, äfven borgare och lägre tjenstemän anträffas der 
såsom D. Wertmüller, grosshandlaren Schön, Winberg, Rothoff m. fl.; 
men också aristokrater såsom »grefve Posse», Schröderheim, riks- 
drotset Wachtmeister, J. G. Oxenstjerna m. fl., och, kanske ändå 
oftare, de utländska diplomaterna såsom spanjoren de Moreno, po
lacken Potocki, ryske grefve Stackelberg d. y., fransmännen Lepel 
och Grouvel m. fl. I dylika friare kretsar rådde ett ystert lif, der 
det estetiska skimret förgylde sjelfsvåldet, der som nämndt medlem
mar ur de mest skilda samhällsklasser kunde sammanträffa, och — 
endast den stränga sedesamheten höll sig på afstånd. Bland vimlet 
i denna brokiga verld, i hvarje mening flyktigt illustrerad och kari
kerad af Sergels penna, förekommer tvänne gånger bland dennes 
efterlemnade papper* en ensam melankolisk figur — Bellman. Ena 
gången sitter Bellman och läser vid ett bord, på hvilket jämte 
ljuset finnes en butelj, ett glas och ett bröd, hvaraf ena ändan är 
bortskuren. Andra gången skildras »Bellmans morgonsup. Han sitter 
med smörgås i handen, trött och trumpen».

Vid besöken i Köpenhamn sällskapar han med »baron De Geer» 
(frih. J. J. De Geer på Finspång), grosshandlaren Schön, artistkam
raterna målaren Abildgaard samt bildhuggaren Widevelt och Wei
denhaupt.

Hvad vi emellertid med ofvanståénde antydningar velat visa är, 
i huru olika kretsar Sergel umgicks. I alla dessa samhällskretsar 
påträffa vi personer, hvilkas drag han i sina porträttmedaljonger 
återgifvit.

* För några år sedan förvärfvade nationalmuseum från Sergels arfvingar en större 
samling handteckningar och bref. Till historien om hans konstnärliga verksamhet lemna 
de, dess sämre, mindre bidrag än man kunde vänta, men de innehålla mycket af per
sonal- och kulturhistoriskt intresse. Vi hafva, såsom läsaren finner, mer än en gång 
citerat dem i vår förteckning. C. R . Nyblom har begagnat dem för sin monografi öfver 
Sergel.
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I Stockholm utförde han de allra flesta af dessa arbeten. Endast 
undantagsvis några på andra ställen, så Björnståhls i Rom, N. A . 
Abildgaards och Juels i Köpenhamn, af Chapmans i Karlskrona.

Öfverblicka vi den långa raden af Sergelska porträttmedaljonger 
ur kronologisk synpunkt, kunna vi såsom en särskild grupp betrakta 
dem, som han utförde före sin första italienska resa (1767). Antalet 
af dem, hvilka han redan nu bevisligen modellerade, är ej stort, 
dock tillräckligt för att visa, att vi kunna betrakta dem äfven ur 
stilens synpunkt såsom en grupp för sig. Den unge bildhuggaren är 
ännu jämförelsevis osjelfständig, han är en af lärjungarne, om också 
utan fråga den mest begåfvade, i LArchevéques atelier (Sergel 
kom dit 1756), och hans skola är fransk. Detta visar sig också i 
porträtten, hvilka stundom äro svåra att skilja från andra artisters 
ur samma krets, till exempel atelierkamraten C. G. Fehrmans. Dess
värre känner författaren icke genom autopsi de medaljongporträtt, 
Sergel utförde 1766 af sin mor och (troligen vid samma tid)’ får, lika 
litet som den gipsbyst af fadern, han redan 1759, då blott 19 år 
gammal, modellerade, hvilka tre historiskt intressanta arbeten nu 
egsa af Sergels sonson. Men de medaljongporträtt af Adelcrantz 
och Bolander, vi känna från 1767, visa en lika afgjord olikhet i stilen 
med hans senare arbeten som frändskap med andra samtida Stock- 
holmsartisters. Reliefen är mycket låg, behandlingen är mera fin 
och rococosirlig än.kraftig. De ega en omisskänlig likhet i arbetet 
och uppfattningen med t. ex. C. G. Fehrmans medaljongsporträtt af 
Wargentin (N.-M. kat. n:r 476) och läkaren Ribe (Medicinalstyrelsen). 
Detsamma gäller C. F. Scheflers medaljongsporträtt, hvilket här
stammar från samma tid och enligt traditionen tillskrifves Sergel 
(N.-M. kat. n:r 480). Dessa tre nu nämnda medaljonger hafva den 
förr omtalade randinfattningen med bandomslingad lagerkrans, ett 
rammotiv, hvilket som bekant var mycket omtyckt och otaliga 
gånger användes allt ifrån renässansens dagar, i synnerhet i Frank
rike under barock- och rococotiden.

Från samma äldre tid, den LArchevéqueska perioden, härstam
mar ett antal i Nationalmuseum förvarade, något mindre medaljon
ger med afsneddad, svagt kälad rand och med ungefär samma stil
karaktär som de föregående. De flesta framställa bilderna af fram
stående vetenskapsmän från frihetstiden. A f dessa finnas Wallerii
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(t 1785), Dalins ( f  1763), Klingenstjernas ( f  1765), v. Svabs ( f  1768) 
porträtt också på Drottningholm, der de sitta och sannolikt också 
från. början sutit i Lovisa Ulrikas naturaliekabinett (Lovisa Ulrika 
flyttade från Drottningholm 1777). Bland dessa tillskrifves Wallerii 
porträtt åt L ’Archevêque af Cardon på hans litografi, ehuru tradi
tionen i Nationalmuseum sägerSergel. Och osannolikt är icke, att 
både detta och ännu något annat af porträtten verkligen härstamma 
från den franske atelierchefen. Nu bära emellertid Dalins och den 
till samma grupp hörande Linnés (mindre) medaljonger Sergels sig
natur, och han kan då lika väl hafva utfört flere äfven af de osig
nerade. Dalins porträtt liknar starkt J. Gillbergs gravyr, hvilken åter 
säger sig vara en af bildning efter en af D. Fehrman utförd modell.
I ovissa fall torde man alltså vid den ifrågavarande medaljonggrup
pen få nöja sig med att nämna dem såsom utgångna ur den L ’Ar- 
chevêqueska ateliern eller artistkretsen. Något alldeles omisskänligt 
drag af Sergels konst ega de icke.

Under de 11  åren Sergel vistades i Rom, 1767—1778, var han 
fullt sysselsatt med studier och kompositioner. Han hvarken behöfde . 
eller hade lust att annat än undantagsvis göra porträtt. Då han i 
sin sjelfbiografi yttrar, att »uppräknandet af de modeller, jag gjorde 
i Rom, skulle blifva för vidlyftigt», tänker han förmodligen mycket 
litet på byster eller medaljonger. A f der utförda byster känna vi 
blott Fredrik Adolfs *, härstammande från år 1776, då prinsen be
sökte Rom, och af medaljonger också blott en: Björnståhls, ett 
raskt och liffullt modelleradt porträtt; lermodellen finnes ännu i be
håll (hos prof. Curman i Stockholm), gipsaftrycket bär årtalet 1772. 
Den unge, lärde och älskvärde svensken, som kom till Rom 1771 
och der uppehöll sig äfven en tid under år 1772 — se hans Rese- 
bref, • utgifna af Gjörwell —, finner knappt ord nog att uttrycka sin 
beundran för sin snillrike och berömde landsman. De bägge sven
skarne tyckas också ha kommit på mycket god fot med hvar
andra. En gravyr efter Sergels medaljong pryder Björnståhls tryckta 
reseskildring.

Äfven i Paris, der han uppehöll sig 8 månader, 1778 —1779, på 
hemresan, porträtterade Sergel en landsman och vän, miniatyrmålaren

* I två a f Sergels handteckningar, framställande hans atelier i Rom, synes en 
byst under arbete.

4



5o G . G Ö T H E :

Hall, äfvensom dennes fru. V i äro nämligen böjda att antaga, att 
det är denna »herr och fru Hall», som Renströms och Wittings listor 
åsyfta, alldenstund vi bland Sergels handteckningar finna ett porträtt 
af »fru Halle», dateradt »Paris 1779».

Så mycket mera togo porträttbeställningarna, som nämndt är, 
hans verksamhet i anspråk efter återkomsten till fosterlandet. Porträtt
facket blef nu rent af en tvungen hufvudsak. Sammanräkna vi de 
porträtt, byster och medaljonger, af samtida personer, som han oss 
veterligt nu och till slutet af sin lefnad utförde, få vi den artiga 
summan (i rundt tal) af 220 stycken, och säkerligen bör den ändå 
ökas något. Bysterna beräkna vi då till ett antal af 40 (i rund 
summa); ungefärligen så många känna vi genom egen bekantskap- 
eller säkra uppgifter från andra 'håll.

Hvad nu denna tids porträttmedaljonger beträffar, tillåter icke 
vår kännedom om detta vidt kringströdda och dessutom ofullständigt 
daterade material en sträng särskiljning i kronologiska stilgrupper, 
äfven om en sådan gruppering vore möjlig, hvilket vi betvifla. På 
det hela taget röjer sig en större frihet och säkerhet i behandlingen 
nu än förut, nästan en lekande lätthet, äfvensom en större förmåga 
hos modellören att få fram det personliga och individuela i dragen. 
Reliefen är i början låg nog — se grefvinnan v. Höpkens porträtt 
1781 — men höjer sig sedan betydligt — se t. ex. Lagerbrings 
porträtt 1806, Järtas och Pappii 1813. När den äldre periodens (före 
den italienska resan) medaljonger äro svaga, ega de den något matta 
elegans, som ofta tillhör rococon; den senare periodens obetydligare 
medaljongporträtt äro i stället något klumpiga och träaktiga. För 
öfrigt finner man lätt, att de många porträtten från denna senare 
tid växla starkt i artistiskt värde. Det kan ju, vi upprepa det än 
en gång, ej förundra oss, då vi taga i betraktande massan af porträtt, 
den otacksamma uppgift som många beställares fysionomi erbjöd 
artisten, dennes egen växlande lynne, hans sjuklighet, som tyngde 
alltmer med åren, och hans förstämning, när ett tvunget arbete fjett- 
rade handen, medan tankarne flögo till Rom eller sysslade med de 
större uppgifter — som sällan eller aldrig kommo. Måhända fick 
också någon gång under mästarens sjukdom en lärjunge utföra ar

- betet under dennes ledning.
Emellertid, tillräckligt många goda porträttbilder, äfven i den an
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språkslösa medaljongformen, finnas för att vittna, att bildhuggaren — i 
likhet med de flesta andra stora konstnärer — var en förträfflig por- 
trättör, när andan föll på honom, och han stäldes inför en icke alltför 
otacksam uppgift. Och efter dessa många bättre bilder bör porträt
tören dömmas.

När Sergel modellerade det lilla förträffliga sjelfporträttet, 1782, 
i lera (Nationalmuseum), var hans porträttkonst fullmogen, hans stil 
färdig. Bland de i tiden följande porträtt vi känna, nämna vi så
som särskildt utmärkta prof: Elias Martins och Bellmans (1787), 
Kellgrens (1791), Rosensteins och de Frietzckys (1792), det större 
sjelfporträttet (1794), Fredenheims (1800) *. De bästa, likasom natur
ligtvis de flesta tillhöra det slutande århundradet. Med i8oo*talet 
hade Sergel nått en ålder af 60 år, sjukdom och andra yttre för
hållanden tryckte honom hårdt, hans bästa tid var förbi; och ändå 
se vi honom i lyckligare ögonblick utföra så förträffliga porträtt
bilder som Axel v. Fersen d. y:s 1804 och Lagerbrings 1806, ja 
ännu så sent som 1813, året före hans död (f d. 26 Februari 1814), 
Poppii och Hans Järtas. Det var nu ej längre det gustavianska 
tidehvarfvets estetiskt anlagda slägte med dess släta hy och små 
koketta peruker som satt modell för honom, utan revolutionens och 
det nya statsskickets mera allvarsamma och kärfva män med det 
naturliga, kortklippta håret och stundom, med polissonger på kinden. 
Bildhuggaren läser likasom det skiftande draget i tidens anlete, och 
hans formgifning får sjelf ett mera kraftigt, stundom kärft tycke.

Då man betraktar ett större antal af Sergels bättre medaljong
porträtt, i synnerhet från den gustavianska tiden, finner man lätt, 
hvilket behagligt intryck de göra på ögat. Hufvudets linjer äro 
vackert inskrifna i medaljongens cirkel, och för att få ett fylligt och 
afrundadt linjespel hos bilden löser han gerna håret, som ju i verk
ligheten länge var hopbundet i rococoperukens snäfva form, så att 
det ringlar sig bakåt i fria lockar. Hans formkänsla, uppfostrad i 
rococokonstens »läckra» och utbildad i antikens formrena skola, äl
skade alltför mycket flytande linjer, ett ädelt, ja utsökt mått, för att

* Danske konstkritiker rosa porträtten af sina landsmän. Grefve Bille Brahe och 
Miller berömma synnerligen prof. P. Abildgaards. Brun Neergaard räknar de bägge 
Abildgaardarnes bland Sergels allra bästa, och Julius Lange kallar Juels och N. A. 
Abildgaards mästerliga.
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icke fordra en lätt behandling af detaljen och en viss frihet gent 
emot dagens mod ; en frihet, som en mer realistisk konstnär icke 
skulle tillåta sig, och som verkligen någon gång väckte motstånd 
äfven hos den porträtterade sjelf. Betecknande är livad frih. G. 
Joh. Ehrensvärd i sin dagbok (den 23 Nov. 1779) berättar om 
den »stora dispute», som uppkom mellan Sergel och hertig Carl 
med anledning af en porträttbyst af den senare, som S. skulle ut
föra i marmor. »Hertigen», säger E., »ville hafva sina hår ned
kammade i pannan på engelska sättet, som han nu brukar. Sergel, 
mera rädd om sin réputation än Ljungberger (gravören), som klädt 
konungen med catogan (hårknut i nacken) på sin sista medalj, nekar 
hällre att arbeta än att nu vanpryda sitt arbete. Hertigen var envis, 
och utan kammarherren baron Mackleans tillhjelp . hade Sergel icke 
vunnit sin åstundan.»

Men om man tror, att Sergel derföre offrade den väsentligare 
likheten, misstager man sig mycket. Tvärtom, han gick icke alltid 
fri för tadlet att vara alltför naturtrogen, rent af »realist» i vår tids 
mening. Så t. ex. var den fint bildade konstvännen och kännaren 
Fredenheim icke alldeles nöjd med det, såsom oss synes förträffliga, 
medaljongporträtt, som Sergel (1800) utförde efter honom. Han an
tecknade i sitt Diarium (d. 6 Okt.): »Sergel visade mig första gipsen 
af min medaljong, ännu våt. Den är ej en beau, utan naturen sedd 
med solglas åtminstone.»

Emellertid, Sergel hör ej till de porträttörer (jfr Houdon, David 
d ’Angers och flertalet af nutidens artister), hvilka skarpt accentuera 
individualiteten och uttrycket. Han älskar öfverhufvud icke — trots 
hans »tusan djefla» och trots hans bilders på den tiden icke vanliga 
grad af lif och karaktär — en mycket stark effekt, åtminstone icke 
den som på något sätt choquerar. Huru lika, huru lefvande de 
bättre af hans porträttbilder än äro, är det icke det illusoriska 
lifvet hos personen eller det talande, det momentana i minspelet 
som äro de framträdande dragen. I sina svagare arbeten är han 
tämligen torr och intetsägande. Hvad han älskar att få fram i por
trättet det är det själfulla eller rättare sagdt det spirituela af alla 
grader och arter, som kan finnas hos individen i fråga. Ofver hans 
ansigten hvilar derföre ofta som ett skimmer ett halft leende, festligt, 
lugnt men upprymdt uttryck, som i ett anlete sådant som Kellgrens
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blir inspiration *. Det är ej en tillfällighet, att flere af hans bästa 
porträtt äro skalders och konstnärligt anlagda personers. Men denna 
prägel är företrädesvis af manlig natur. Det qvinligt älskvärda, det 
veka behaget, den rena och ömma gratien tyckas ligga mindre för 
honom; så och det naivt barnsliga. Hans manliga porträtt äro öfver 
hufvud taget mer lyckade än porträtten af fruntimmer och barn.

Allt sammanlagdt —■ då man blickar öfver hela den stora 
mängden af hans porträttbilder, bland hvilka medaljongerna utgöra 
lejonparten, då man betänker, hvilken mängd personer ur skilda 
samhällsklasser frän en tidrymd af nära ett halft århundrade i dem 
blifvit afbildade, och deribland större delen af de personligheter, 
hvilka tryckt sin prägel på det märkliga tidehvarfvet och gjort dess 
historia, och då man slutligen betänker, hur förträffligt flere af dessa 
bilder äro utförda, måste man tillstå, att vår störste bildhuggare i 
dem lemnat oss ett dyrbart arf: de utgöra en värdefull illustration 
till den tidens historia, den värdefullaste och rikhaltigaste som någon 
då lefvande konstnär lemnat oss, på samma gång de bilda en vigtig 
del af hela hans konstnärliga verk.

Författaren hembär härmed sin tacksamhet till alla de personer, 
som välvilligt lemnat upplysningar för denna förteckning. I främsta 
rummet tillåter jag mig nämna biblioteksamanuensen d ir. Eichhorn 
samt e. o. amanuensen vid Nationalmuseum J. Bottiger.

* Jfr Julius Langes träffande yttrande: »Over Sergels portræthoveder svæver det 
individuelle udtrykk mere som et lysende, fosforagtigt fluidum, der giver åsynet et 
ejendommeligt årvågent eller oprömt og meget tilltrækkende liv». »Sergel, med en ind- 
ledning om den tidligere figurkunst i norden», i Nordisk Tidskrift 1882.

-w vin/wvv-
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Förteckning öfver J. T. Sergels porträttmedaljonger.

Förteckningen är uppstäld på följande sätt: De afbildade personernas namn äro 
anförda i bokstafsföljd, och hvart namn åtföljes af biografiska uppgifter. Med mindre 
stil äro sedan tryckta uppgifterna på medaljongernas nuvarande egare och förvarings- 
ställen samt den signatur jämte datum, som finnes på eller uppgifvits om medaljong
exemplaret i fråga; vidare uppgifter om medaljongens afbildning (i gravyr, litografi, 
träsnitt); slutligen skriftliga källor samt historiska upplysningar. — Materialet är gips, 
der intet annat uttryckligen anges.

Abildgaard, Nicolai Abraham, dansk figurmålare, f. i Köpenhamn 
1742, f  1806.

Konstakademien i Köpenhamn. — Abildgaard var god vän med Sergel, hvilkcn 
träffade A. i tidigare år i Rom och senare besökte honom i Köpenhamn 1794, 1796—7 
och 1800. -

Abildgaard, Peter Kristian, dansk veterinär-professor, ledamot af 
svenska Vetenskapsakademien (1790), f  1801. Han var känd 
här i Sverige som författare i sitt fack. Några af hans skrifter 
öfversattes på svenska (Stockholm 1785, 1793, 1802).

A. besökte Stockholm i sällskap med sin landsman grefve Bille Brahe 1800. 
A:s porträttmedaljong sändes efter honom till Danmark, men förgicks på vägen. Dock 
funnos aftryck ännu långt senare qvar i Stockholm. Miller såg ett här och berömmer 
det mycket. Se Miller: »De skjonne Kun sters Tilstand i Sverrig». Kjobenhavn 1831. ,

Adelcrantz, Carl Fredrik, friherre, öfverintendent (1757), f. 1716, 
t 1796.

Upsala konstmuseum. — Nationalmuseum (kat.-n:r 471 och 479). — F. d. 
statsrådet von Ehrenheim. Grönsö. — Sjelfbiografien. — Sergel utförde efter samme 
Adelcrantz en marmorbyst 1781 på A:s landställe Trångsund, i Södertörn. Bysten 
eges nu af frih. E. Wrede på Östregård vid Vexiö. En annan marmorbyst i konst
akademien .

Adlerbeth, Gudmund Göran, friherre, riksantiqvarie, statsråd (1809), 
skald, f. 175-1, t  1818.

Grefve Cronstedt. Fullerö. »Sergell f. 1808» (?). — Grefve G. Armfelt. Åminne 
gods i Finland. —- Enkefru Asp. Stockholm. Otydligt sign. och dat. »1803» (?). — 
Eitograferad af Cardon och Salmson. Enligt den förre modellerad af Sergel 1783 (!). — 
Det Sergelska medaljongporträttet begagnadt för litografien i »Sveriges store män etc.» 
Stockholm 1840—1849, men der ombildadt och utfördt till en genreartadt (ej som 
skulptur) tecknad bröstbild. Detta gäller om alla här nedan anförda porträtt i nämnda 
planschverk, hvilka åberopa som källa en bild af Sergels hand.
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Alströmer, Patrik, friherre, industri- och köpman, kommerseråd, 
f. *733, f  1804.

F. d. statsrådet C. J .  O. Alströmer, Stockholm. — Fru U. Björk, f. Spalden- 
creutz. Fredriksdal (Småland). — Grav. af J . F. Martin 178 1. — Sjelfbiografien.

Anckarsvärd, Mikael, grefve, landshöfding, generallöjtnant, f. 1742,
t  1833- '

Fru S. Adlersparre. Stockholm. '

Arfvedson, Carl Kristoffer, köpman, kommerseråd, f. 1735, t  1826.
Sjelfbiografien*

Arfvedson, Charlotta, f. von Langenberg, g. m. den föregående 1772.
Sjelfbiografien.

Armfelt, Gustaf Mauritz, friherre, politiker, hofman, f. 1757, f  1814.
. Grefve Piper. Löfstad. — lir  Vilh. Olbers. Nyqvarn. — Fröken Wernqvist. 

Stockholm. — Grav. af J . F. Martin och Bolling. — Sjelfbiografien. — Martins gravyr 
är återgifven i »Gustaf Mauritz Armfelt. Studier etc.» af Elof Tegnér. Stockholm 1883.

Banér, Johan, friherre, fältmarskalk, f. 1596, f  1641.
Gustaf II Adolfs ryttarstod i Stockholm. Stor bronsmedaljong å fotstället. — 

Sjelfbiografien.

Barnekow, frih. (? Kjell Kristoffer, kapten, hofjägmästare, f. 1730, 
t  1818). .

Renström.

Beek-Friis, Joakim, grefve, riksråd, f. 1722, f  1797.
Renström. ~-i- På Fiholm (grefve C. C. Beck-Friis) finnes en marmorbyst af 

samma riksråd J. Beck-Friis med sign. »Sergell f. 1793».

Bellman, Carl Mikael, skald, f. 1740, f  1795.
Å grafmonumentet på Klara kyrkogård i Stockholm, upprest af Svenska Akademien; 

i brons. — Linnésalen vid Botaniska trädgården i Upsala. »Sergell, 1787.» — Säfsta- 
holm. »Sergell 17 .7» . — Vetenskapsakademien. — Konstakademien (kat.-ir.r 201 . 
»Sergell 1787». — Nationalmuseum (kat.-n:r 638). »Sergell 1787». — Amanuensen 
Eichhorn. Stockholm. »Sergell 1787». — Enkefm Asp. S to c k h o lm . — Ilr G. Kung. 
Stockholm. »Sergell 1787». — Grav. af J . F. Martin.

Benzelstjerna, (? Mattias, statssekretare, f. 1713, f  1791).
Renström . .

Berch, Carl Reinhold, numismatiker, sekreterare i Antiqvitetsarkivet, 
f. 1706, f  1777-

M aria kyrka i Stockholm  (förgyld m edaljong å m innesvärden). —  Nationalm useum  
(kat.-n :r  484). —  E j fullt säkert a f  Serge l.
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Bergman, Torbern Olof, fysiker, kemist, professor i Upsala, f. 1735,
1 1784-

Nationalmuseum (kat.-n:r 485). — Gripsholm (kat.-n:r 1871). »Sergell f. 1782». 
Vetenskapsakademien. — Vestgöta nationssal i Upsala. — Sjelfbiografien.

»Bernegau, friherre».
Sjelf biografien. — Bland Sergels handteckningar fins äfven porträtt af »B. Bernego». 

E11 Pehr Gustaf Bernegau var 1781 —1795 kammarskrifvare i Kammarkollegium. En 
Johan Bernegau tullförvaltare 1781. Slägten lärer härstamma från Kurland (jfr Klerker- 
ska samlingen på K. Biblioteket samt Stockholms stadskalender). Men någon »friherre» 
B. är oss icke bekant.

»Biellman, direktör».
Witting. — En Pehr Billman var f. 1733, hans son Anders Daniel f. 1759. Bägge 

voro bruksinspektörer.

Björnram, Gustaf, mystiker, »kongl. sekreterare» (handsekreterare 
hos hertig Carl), f. 1743, t  1801.

Gripsholm (kat.-n:r 1075). — Sjelf biografien. •

Björnståhl, Jakob Jonas, orientalist, resebeskrifvare, f. 1731, f  1779.
Nationalmuseum (kat.-n:r 483). — Gripsholm (kat.-n:r 1450). — Grav. af J . Gill

berg och J. F. Martin. — Träsnitt i Sv. 111. Historia V, s. 396. — Enligt inskrift på 
GilVbergs gravyr: modellerad af Sergel i Rom 1772. Björnståhl i sin tryckta rese- 
beskrifning omtalar sitt sammanträffande med Sergel i Rom. Jfr ofvan. Prof. Curman 
i Stockholm eger den vackra lermodellen (något mindre) till gipsmedaljongen.

Blache, löjtnant å S:t Barthélemy. Son till följande.
Bruksegaren A. Bergvall. Stjernviks säteri.

»Blache, fru», i 2:dra giftet g. m. kommersrådet Sahlström.
Bruksegaren A. Bergvall. Stjernviks säteri. — Witting. Renström.

Bolander, Lars, k. hofmålare, ledamot af konstakademien, ornaments- 
målare i k. öfverintendentsembetet, djur- och blomstermålare i 
i Oudtys manér, af Gustaf III anstäld vid teatern som dekorations
målare, f. i Småland, f  1795.

Presidenten H. Forssell. Stockholm. »Sergell 1767». — Bolander förekom
mer flere gånger i Sergels karikatyrteckningar som deltagare i glada artistlag tillsam
mans med Gillberg, Krafft, E. Martin, Sergel m. fl. Se nedan Wertmiiller.

Bossi, Giovanni Domenico, italiensk miniatyrmålare, vistades i Sverige 
1796— 1212, f. 17 6 5 ,1 1853- .

Renström .

Bunge, »baron» (? Sven, riksråd, grefve 1782, f. 1731, 1801).
Witting.

Bunge, »grefvinna» (? den förres maka, Elsa Beata Wrede af 
Elimä, f. 1734, f  1819).

Witting. Renström. •
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»Bafve» (Beve), fru, maka till Carl Anton Beve, som blef rådman i 
Stockholm 1784.

Sjelf biografien.

Carl XIII, svensk konung (1809), f. 1748, f  1818.
Nationalmuseum (kat.-n:r 468). — Kongl. slottet i Stockholm.

Carl XIV Johan, svensk konung, kronprins 1810—1818, f. 1764, 
t  i844-

Nationalmuseum (kat.-n:r 706). »Sergell f. 18 112 . — Herr J . D. Naijström. 
Stockholm. »Sergell 18 11.»  — Herr Carlberg. Liljeholmen. — Medaljongen omtalad 
i Sergels bref till Byström d. 26 Juni och 7 Okt. 18 11  (C. R. Nyblom »J. T. Sergel», 
sid. 60, 67). Carl Johan visade S. stor aktning. Eli handteckning af S. visar »kron
prinsen C. Johans besök i Sergels atelier d. 26 Febr. 18 13 . S., sjuk af långvarig 
gikt, blir af aiteration öfver besöket återstäld», S. omtalar (i bref till Byström d. 7 
Maj 1813) ett besök af Carl Johan.

von Carlsson, Johan Gustaf, statssekretare, president, egare till Mälby 
i Södermanland, f. 1743, t  1801.

Linköpings domkapitel. »Sergell 1800». - -  Brukspatron Helling. Mälby. »Sergell». 
— På presidenten von Carlssons tid fans på Mälby ett större antal svenska porträtt
medaljonger i gips. Se Linnerhjelms Resebref år 1 7 9 7 •

Cederström, Olof Rudolf, general-amiral, f. 1764, f  1801.
Frih. Cederström. Krusenberg. — Frih. Cederström. Löfsta. — Frih. Ceder

ström på Krusenberg eger formen. .

Chalmers, William, finansman, direktör i Trollhätte kanal- och sluss
verks bolag, f. 1748, f  18 11.

Nya Trollhätte kanalbolag. Trollhättan. »Sergell 1806». — Chalmerska slöjd
skolan i Göteborg.

af Chapman, Fredrik Henrik, det nyare svenska skeppsbyggeriets 
grundläggare, v. amiral, f. 1721, f  1808.

A minnesvården (upprest under Gustaf IV Adolfs omyndighet) i Karlskronas 
örlogsvarfs modellsal. Hvit marmor. — Marinförvaltningen. Stockholm. »Sergel f Carls- 
crona». — Rosersbergs slott. — Fru S. Adlersparre. Stockholm. — Friherre Koskull. 
Svenneby. »Sergell f. Carlscrona». — Öfverstelöjtnanten N. G. von Pleidenstam. 
Stockholm. — Kommendörkaptenen Meister. Stockholm. »Sergell f. Carlscrona». — 
Litograferad i »Galleri af utmärkta svenska etc». — Träsnitt i Sv. 111. Historia V, s. 273.

Creutz, Gustaf Filip, statsman, skald, f. 1729, f  1785.
Nationalmuseum (kat.-n:r 605). — Enkefru Asp. Stockholm. »Sergell f.»

Cronstedt, Adolf Fredrik Ulrik, grefve, landshöfding, f. 1744, t  1829.
Grefve Cronstedt. Fullerö.

Cronstedt, »grefvinnan» (? den förres maka, Juliana Duvall, f. 1759, 
gift 1777, f  1789).

Grefve Cronstedt. Fullerö, — Sjelfbiografien.
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Cronstedt, Carl Johan, grefve, president, f. 1709, f  1779.
Grefve Cronstedt. Fullerö. — F. d. statsrådet v. Ehrenheim. Grönsö.

Dsevel, Hedvig Katarina, fru, f. Wertmliller, g. m. kaptenen vid 
fortifikationen Fredrik Ludvig Daevel.

Öfverstelöjtnanten F. af Petersens. Lindeved.

von Dalin, Olof, vitterhetsidkare, f. 1708, f  1763.
Nationalmuseum (kat.-n:r 478). »/. S. f »  — Drottningholm. — Fru Mosander.

Stockholm. »S.». — F. d. statsrådet v. Ehrenheim. Grönsö. — Assessor von Sydow. 
Jönköping. »I. S. f . » — Ett snarlikt porträtt af Dalin är »graveradt af J . Gillberg, 
modelleradt af D. Fehrman». — Litografi i »Sveriges store män». Jfr ofvan Adlerbeth. 
— Träsnitt i Sv. 111. Historia V, s. 136.

De Geer, »grefvitina»; Fredrika Aurora Taube, 176g g. m. följande; 
f. 1753, t  1806.

Grav. af L . P. Cumelin. — Renström.

De Geer, »baron», Johan Jakob, kammarherre hos Lovisa Ulrika, 
öfverkammarherre hos Gustaf IV Adolfs gemål, ledamot af konst
akademien och musikaliska akademien, bodde på Finspång, f. 
1737, f  1809.

Renström. Umgängesvän med Sergel. I Sergels bref och karikatyrteckningar före
kommer llere gånger »baron de Geer». Så tillsammans med Abildgaard och Sergel vid 
ett dryckeslag i Köpenhamn 1797* En teckning skildrar en scen på Finspång i Juni 1800.

De Geer, »fröken Em.» (? fröken Emilia Fredrika Aurora De Geer,
f. 1782, hoffröken, gift 1810, f  1828). ' >

Witting. Renström.

De la Gardie, Jakob Gustaf, grefve, general, excellens, serafimer- 
riddare, f. 1768, f  1842. .

Grefve M. De la Gardie. Maltesholm. — Renström. — Grefve J . De la Gardie 
skrifver den 13 Dec. 1805 till sin maka: »Sergell har grufligen plågat mig för att göra 
min medaljong» (De la Gardieska arkivet XIX, 20).

De la Gardie, Kristina Amalia Hedvig Adelaide, f. Sparre, grefvinna,
g. m. föregående 1779, f 1778, f  18 11.

Grefve Jakob De la Gardie skrifver till sin maka d. 20 Dec. 1805, att hennes 
»medaljong af Sergel förklarades af alla ganska lik» (De la G. arkiv. X IX , 3 1) .

Desroehes, fru, sångerska och skådespelerska. Hon och hennes man 
voro två af de mera framstående medlemmarne i den kungl. franska 
teatertrupp, som uppträdde i Stockholm 1753 — 1771.

Witting. Renström. — Hennes porträtt finnes måladt af Lafrensen d. y. i miniatyr 
å elfenben i Nationalmuseum (målnings-katalogens Pihang n:r 109).

Desprez, Jean Louis, dekorationsmålare, arkitekt, gravör, f. i Frank
rike omkr. 1737, vistades i Sverige från 1784, f  der 1810.

Grav, af J . F. Martin, — Witting. Renström.
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Eckerman, »mamsell», skådespelerska och sångerska vid k. svenska 
operan 1776—1 78 i, f. 1759, f  1790.

Sjelfbiografien. — Möjligen samma person, som hos Witting och Rénström kallas 
»mademoiselle Charlotta Åkerman».

Edelcreutz, Daniel, friherre, landshöfding, f. 1761, f  1828.
Nationalmuseum (kat.-n:r 753 )- »Sergell». .

Ehrensvärd, Carl August, grefve, general-amiral, konstfilosof, f. 1745, 
f  1800.

Konstakademien (kat.-n:r 69). — Rosersberg. » Amiens amieum». — Domkapitlet 
i Linköping. »Amicus amieum». — Linné-salen i Upsala. —• Marinförvaltningen. 
Stockholm. »Amiens amieum». — Öfverstelöjtnanten StröÉi. Stockholm. — Kommendören 
Pettersén. Hjalmarsberge— Konsul G. Peterson. Wedeby. — Litograferad af Cardon 
i »Galleri af utmärkta Svenska» etc. D:o i »Sveriges store män». — Sjelfbiografien. — 
Förtrolig vän med Sergel, som med honom läg i brefvexling och flere gånger besökte 
honom på hans gods Dömestorp i Halland; exempelvis år 1796 (på Sergels resa till 
Köpenhamn?) och 1797, då S. for dit frän Köpenhamn. En handteckning af Ehren
svärd, daterad »Dömelstorp d. 18 Nov. 1796», skildrar, hur »Ehr. med Minerva bakom 
sig mottager med öppna armar S., då denne stiger ur vagnen».

Ehrensvärd, grefvinna, f. Sparre, den förres maka, f. 1761, f  1832.
Sjelfbiografien. — Medaljongen förekom å Byströmska auktionen 1849.

Ehrensvärd, Gustaf Johan, friherre, kammarherre hos Gustaf III 
ss. kronprins, envoyé, memoarförfattare, f. 1746, f  1783.

Sjelfbiografien. Witting.

Elestjerna, räntmästare».
Witting. — Okänd person. Troligen misskrifning af namnet.

von Essen, Hans Henrik, grefve, excellens, riksståthållare, fält
marskalk, f. 1755, f  1824.

Nationalmuseum (kat.-n:r 754). »Sergell 1800.» — Amanuensen Eichhorn. Stock
holm. »Sergell 1800». — Erih. C. v. Essen. Wijk. »Sergell 1800». — Grefvinnan 
Lewenhaupt. Eka. — Renström. — Jfr Em. Bærentzens litografi.

Falkenberg, Melker, grefve, rikskansliråd, f, 1722, f  1795.
Grefve G. Wachtmeister. Knutstorp. »Sergel 1 jPS». — Grefve Falkenberg. 

Brokind. »Sergell f . »

Falkengren, Germund Abraham, friherre, landshöfding, f. 1713, f  1785.
Sjelfbiografien. .

Fehrman, Daniel, medaljgravör, f. 1710, f  1780.
Konstakademien (kat.-n:r 65). — Ej fullt säkert af Sergel.

von Fersen, Carl Reinhold, grefve, öfverhofjägmästare, excellens, 
f. 1716, f  1786.

Sjelfbiografien,
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von Fersen, Hans Axel, grefve, riksmarskalk, Upsala universitets 
kansler, f. 1755, f  1810.

Assessor I. von Sydow. Jönköping. »Sergell 1804». — Jfr den medalj, som 
Ups. universitet slog öfver Fersen (1806) 1835, grav. af Grandel och L. P. Lundgren.

Fleming, Klaes, grefve, excellens, statsman, vitter, f. 1771, f  1831.
, Linnésalen i Upsala. »Sergell f. 1805». — Bakpå Upsala-exemplaret antecknadt: 

»Första exemplaret af Sergels egen.hand».

Fredenheim, Carl Fredrik, konstkännare, öfverintendent, f. i Abo 
1748, f  1803. .

Konstakademien (kat. n:r 71). »Sergell 1800.» — Hr Boström. Östanå. »Sergell
1800.»

de Frietzcky, Klaes, politiker, riksdagsman, direktör i Trollhätte 
kanal- och slussverks-bolag, f. 1727, t  1803.

Nya Trollhätte kanalbolag. Trollhättan. »Sergell f. 1792». — Grefve Knut 
Posse. Stockholm. — Grav. 1796 af J . F. Martin. Enl. denna modellerad af Sergel 
1792. — Litografi i »Sveriges store män». Träsnitt i Sv. 111. Historia V, s. 33 1.

Gahn, Henrik, läkare, »assessor» (i Collegium medicum), f. 1747, 
t  1816.

Brukspatronen Gahn. Kåfalla. »Sergell 1800.» — Witting. Renström.

Galizin, »rysk prins». Furst Demetrius Alexiewitz Galizin, kejserlig 
rysk kammarherre, envoyé, 7 1803. ^an vistades vid svenska 
hofvet redan 1782 och blef 1787 ledamot i Vetenskapsakademien.

Sjelfbiografien.

Gjörwell, Carl Kristoffersson, författare, historisk samlare, f. 17 3 1, 
f  18 11.

Linnésalen i Upsala. »Sergell 1792.» — Gripsholm (kat.-n:r 1 5 1 1 ). »Sergell
1792.» — Nationalmuseum (kat.-n:r 637). — Linköpings domkapitel. »Sergell 1792.» — 
Vice pastor H. Bergström. Störa Skedvi. »Sergell 1792.» — Grav. af J . F. Martin.

Grill, Anna Johanna, d. y., g. m. brukspatronen Adolf Ulrik Grill.
Nationalmuseum (kat.-n:r 75o\ förut på Österby. »Sergell f. 1805.» — Veten

skapsakademien. »Sergell f. 1805.» — Kaptenen Sergel. Sponga. Sign., dat. 1805.
— Formen finnes i Nationalmusei ego.

Gustaf III, konung af Sverige, f. 1746, f  1792.
Nationalmuseum (kat.-n:r 467). — Rosersberg. — Linnésalen i Upsala.* »Sergell.»

— Grefve Piper. Löfstad. 2 stycken. Den ena signerad »Sergell», den andra »S.» — 
Kr. Hammer. Stockholm. »Sergel» (ej egenhändig signatur). — Gefle rådhus; marmor
medaljong, skänkt af G. III 1791 till Gefle borgerskap. — Enkefru Asp. Stockholm. 
Signerad. — Grav. flere gånger. — Sjelfbiografien. — Förmodligen äro gipsmedaljon
gerna ej allesammans afgjutningar af samma form, utan modellerade Sergel konungens 
bild mer än en gång.
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Gustaf VI Adolf, konung af Sverige, f. 1778, f  1837.
Nationalmuseum (kat.-n:r 705) m. fl. st. »Sergell 1791». — Litografi i »Sveriges 

store män». — Enligt Fredenheims dagbok 1797  utfördes en Gustaf IV Adolfs-medaljong 
af Kainberg i Sergels atelier.

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, grefve, skald, kansliråd, f. 1731, f  1808.
A f brons på grafmonumentet i Klara kyrka i Stockholm. —- Nationalmuseum 

(kat.-n:r 702). »Sergell 1800.» — Linnésalen i Upsala. »Sergell 1800.» — Sv. aka
demien. — S. Enander. Stockholm. Märkt f .  — Frih. Leijonhufvud. Ekebyhof. — 
Grefve Oxenstjerna. Värnberg. — Enkefru Asp. Stockholm. »Sergell 1800.»

Gyldenstolpe, Nils Filip, landshöfding, excellens, f. 1734, f  1810.
Sjelf biografien.

Hall, (? Peter Adolf, svensk miniatyrmålare, f. 1739, lefde i utlandet 
alltifrån 1766, f  1793).

Renström.

Hall, Marie Adelaide Gobin, g. 1771 m. den föregående.
Witting. Renström. — Bland Sergels handteckningar finnes ett porträtt af »fru 

Halle», dateradt »Paris 1 7 7 9 Ä-

Heijkensköld, (? Detlof, bergsråd, f. 1751, t  1824).
Witting. Renström.

»Hofve (Hove), fru».
Renström. — Finnes bland Sergels handteckningar karikerad såsom en tjock äldre 

dam (med spetsig näsa), spelande kort. Hon lär hafva varit slägt med Sergel.

af Håkanson, Anders, friherre, president, f. 1749, f  1813.
Witting. Renström.

HÖyer, Cornelius, dansk miniatyrmålare, f. 1741, f  1804; besökte 
Sverige i Gustaf III:s tid.

Sjelfbiografien.

von Höpken, Anders Johan, grefve, statsman, riksråd, skriftställare, 
f. 1712, f  1789.

F. d. statsrådet v. Ehrenheim. Grönsö. — Witting.

von Höpken, grefvinna; Ulrika Eleonora von Fersen, i sitt första 
gifte g. m. kammarherren frih. Nils v. Höpken; en af »de tre 
gracerna» vid Gustaf III:s hof; f. 1749, f  1810.

Nationalmuseum (kat.-n:r 704). »Sergell f. 1781.» — Sjelfbiografien. — Samma 
grefvinna, hvars byst Sergel på Gustaf III:s beställning (1780) porträtterade i marmor- 
stoden »Venus aux belles fesses». (Nationalmusei skulpturkatalog n.r 360).

Juel, Jens, dansk figurmålare, f. 1745, f  1802.
Konstakademien i Köpenhamn. »Sergell».
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Järta, Hans, statssekreterare, landshöfding, riksarkivarie, skriftställare, 
f. 1774, f  1847.

Fröknarne Poppius. Stockholm. »Sergell 1813». — Löjtn. C. L . II. Forslind. 
Horred. »Sergell 1813.-» — Riksantiqvarien PI. Hildebrand. Stockholm.

Kellgren, Johan Henrik, skald, f. 1751, f  1795.
Grefve C. M. Björnstjerna. Almare Staket. »Sergell 1791.» — Grefve Bonde. 

Säfstaholm. »Sergell»; otydl. årtal. — Gripsholm (kat.-n:r 1074). »Sergell 1 7 9 1 Ä(?)* — 
Hr Bohnstedt. Binkesta. »Sergell 1794» (?). — Sv. akademien. — S. Enander. Stock
holm. Dat. 1791. — Grefve G. Armfelt. Åminne i Finland. — Enkefru Asp. Stock
holm. »Sergel> (signaturen ej Sergels). — Häradshöfd. Pettersson. Svanesund. »Sergell 
1791». — Grav. af J . F. Martin 1796. Litograferad i »Galleri af utmärkta svenska 
etc.» Eitogr. i »Sveriges store män». Litogr. af J . G. Salmson. — Träsnitt i Sv. 111. 
Hist. V, s. 292. — Enl. Martins gravyr och Cardons litografi modellerad af Sergel 1791*

Klinckowström, Hedvig Eleonora, f. grefvinna von Fersen, f. 1753, 
t  1792, g. 1773 med presidenten och öfverste-marskalken frih. Th. 
L. Klinckowström i hans andra gifte.

Grefve Piper. Löfstad. »S.»

Klingenstjerna, Samuel, matematiker, f. 1698, f  1765.
Nationalmuseum (kat.-n:r 481). — Drottningholm. — Gripsholm (kat.-n:r 1021). 

— Observatorium. — F. d. statsrådet v. Ehrenheim. Grönsö. — Ej fullt visst 0111 af 
Sergel.

von Königsmarck, Kristoffer, grefve, fältmarskalk, f. i Mark 
Brandenburg 1600, f  1663.

Gustaf II Adolfs ryttarstod i Stockholm. Å fotstället. Stor medaljong i brons. -  - 
Sjelfbiografien.

Lagerbjelke, Johan Gustaf, grefve, öfveramiral, f. 1745, f  1812.
Marinförvaltningen. Stockholm. »J. T. Sergell f. 1805.»

Lagerbring, Carl, grefve, statsråd, f. 1751, f  1822.
Frih. J . v. Schwerins arfvingar. Skarhult. »Sergell f. 1806». — Kaptenen 

frih. Gust. Lagerbring. Stockholm. »Sergell f. 1806». — Nationalmuseum (kat.-n:r 
752). »Sergell f. 1806». — Löjtnanten af Forselles. Ekensberg.

Lagerbring, Ulrika Dorotea, grefvinna, född Brunström, den förres 
maka, f  1818.

Skarhult. »Sergell f. 1806».

Lagerheim, Carl Erik, friherre, president, f. 1742, f  1813.
Statsrådet E. von Krusenstjerna. Stockholm. »Sergell 18 11» . — Kaptenen Hj. 

Lagerheim. Dalarö. — Öfverstelöjtnanten T. Lagerheim. Upsala. »Sergell 18 11» .

Leijonhufvud, »baron», (? Axel Gabriel, landtmarskalk, president, 
vitterhetsidkare, f. 1717, f  1789^ eller Abraham, öfverstelöjtnant, 
f- 1750, f  1842, 1781 g. m. följande).

Renström. Witting.
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Leijonhufvud, Sara Kristina, friherrinna, f. Löfvensköld, f. 1762,

. 1 1795-
Frih. Br. Abr. Leijonhufvud. Stockholm. »Sergell 1 7 9 5 •̂ — Fröken Louise 

Leijonhufvud. Vexiô.

Lenngren, Anna Maria, f. Malmstedt, skaldinna,, f. 1754, f  1817.
Grafvården å Klara kyrkogård; i brons. — Enkefru Asp. Stockholm. »Sergell 

1800». — Svenska akademien. — Litograferad i »Galleri af utmärkta svenska etc.» af 
J . G. Cardon. Enligt denna litografi modellerad 1800. — litografi i »Sveriges store män».

af Leopold, Carl Gustaf, vitter författare, f. 1756, f  1829.
Grafvården å Klara kyrkogård ; i brons. — Linnésalen i Upsala. — Grefve 

Piper. Löfstad. »Sergel. 1805*. — Enkefru Asp. Stockholm. »Sergel 1805». — Grav. 
af J .  F. Martin 18 14 ; enligt denna modellerad af Sergel 1800. —: Grav. af Tegner & 
Kittendorf 1870. Köpenhamn. — Litografi i »Sveriges store män». Äfven återgifven i 
Boijes Magazin. •

Lewenhaupt, Charles Emil, grefve, generalmajor, landtmarskalk(i789), 
f. 1721, f  1796.

Friherrinnan S. Nordenfalk. Blekhem. »Sergel».

von Liewen, Hans Henrik, grefve, riksråd, f. 1703, f  1781.
Vetenskapsakademien. — Renström.

Lindblom, Jakob Axelson, ärkebiskop, f. 1746, f  1819.
Domkapitlet i Linköping. »Sergell f. 1801».

Ling*, Per Henrik, gymnast, skald, f. 1776, 1* 1833.
Uppgift af amanuensen Chr. Eichhorn. — Medaljongen nämnes i auktionskata

loger i Stockholm uti 1800-talets början.

von Linné, Carl, botaniker, f. 1707, f  1778.
a) En mindre och äldre i gips : Linné-salen i Upsala och Nationalmuseum (kat.- 

n:r 472). —- b) En större och senare: Grafmonumentet i Upsala domkyrka; i brons. 
»J. T. Sergell. A. MDCCXCIV». Nationalmuseum (kat.-n:r 640). Carlsvik vid Stock
holm m. fl. st. Hr E. Bohnstedt. Binkesta. Sign. — Äfven enligt Renström har 
Sergel gjort två, en mindre och en större.

Lundberg, Gustaf, pastellmålare, f. 1695, f  1786.
Konstakademien (kat.-n:r 64). »Sergell f. 1782». — Nationalmuseum (kat.-n:r 473).

Löf, »mademoiselle» (Fredrika, en tid Sergels mätress; eller hennes 
syster Eufrosyne?).

Witting. Renström. — I auktionskatalogen 1849 öfver Byströms samling upptages 
en porträttmedaljong af »Eufrosine Löf». — I de Sergelska papperen nämnas systrarna 
Löf (»Löwen») flere gånger bland deltagarne i de enskilda artistfesterna. Fredrika Löf 
var sångerska och aktris vid kongl. operan. Uppträdde der som »première amoureuse». 
Hon rosas för sin vackra röst, sitt behagfulla väsen och sin skönhet. »H011 egde en 
af dessa grekiska fysionomier, som man icke tröttnade att beundra» (Marianne Ehren
ström). Grefve Jakob De la Gardie skref till sin fru d. 20 Dec. 1805 från Stockholm:
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»Sergell ses nu ofta på amfiteatern bredvid Fredrika Löwen. Man påstår, qu’il s’est 
pris d’une belle passion. Men hon lär gifvit honom korgen, på det han ej måtte begå 
en dårskap» (De la Gardiska arkivet. X IX, sid. 32). Från samma år finnes ett porträtt 
af henne, tecknadt af Sergel (i dennes papper, dateradt Nov. 1805). Hon är der ett 
tämligen korpulent fruntimmer. Sergel omtalar henne 1813 (i bref till Byström) såsom 
boende på landet.

Macklean, Rutger, friherre, patriot, f. 1742, f  1816.
Ilofjägmästaren af Peterssens. Erstavik. Dat. 18 1 1 .  — Ovisst om af Sergel.

Mannepheim, Lars August, friherre, justitieombudsman (1809), f. 
1749, f  1835-

Fröken E. Mannerheim. Mariestad. — Deltog med C. A. Ehrensvärd i den resa 
till södra Europa 1780 —1781, som den senare skildrat.

Martin, Elias, landskapsmålare, professor vid konstakademien, f. 1739, 
f  1818.

Enkefru Asp. Stockholm. »Sergell f. 1787». — Witting. Renström. — Grav. 
af F. E . Martin. — En karikatyrteckning af Sergels kand visar Sergel och Martin i 
London 1779. Senare handteckningar visa dem ofta tillsammans i Stockholm.

Meyer, Gerhard, öfverdirektör, föreståndare för det kongl. gjuteriet i 
Stockholm, f. 1704, f  1784.

Å minnesvården i Klara kyrka i Stockholm (förgyld). A f Sergel? — Witting. 
Renström. — Ett exemplar tillhörde konstakademien ännu på 1830-talet. Bland Sergels 
karikatyrteckningar finnes Meyers porträtt.

Modée, Beata Charlotta, kammarfröken hos enkedrottning Hedvig 
Elisabeth Charlotta, f. 1773, f  1841.

Grefve Piper. Löfstad. »S».

de Moreno, »chevalier», spanskt sändebud (legations-sekreterare se
dan chargé d ’affaires) vid svenska hofvet 1780—1803.

Witting. Renström. — Bland Sergels karikatyrteckningar förekommer de Moreno, 
en spenslig medelålders man med stort hufvud och lång näsa, ett par gånger : ena gången 
i en loge på teatern bland andra diplomater, andra gången bland diplomater och teater
folk vid en glad fest på Lilla Nyckel viken d. 29 Juli 1790.

Munck, A dolf Fredrik, grefve, förste hofstallmästare, Gustaf III:s 
gunstling, f. 1749, f  1831.

Nationalmuseum (kat-n:r 479). »J. T. S.» — Konstakademien (kat.-n:r 479).
— Sjelf biografien.

Munck, »baron» (?grefve A. F. Muncks äldre bror, frih. Joh. Henrik, 
landshöfding, f. 1748, f  1817, eller yngre bror, frih. Otto Magnus, 
hofmarskalk, f. 1764, f  1853).

Renström.
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»Munk, fru» (?friherrinna Munck, någon af de två sist nämnde brö
dernas fruar).

Renström.

Müller, Carolina Fredrika, fru, »första» skådespelerska och sångerska 
vid k. svenska operan 1780 — 1806, f. i Halle 1755, f  1826.

Witting. Renström.

»Nariskin». Förmodligen någon i Stockholm sig uppehållande rysk 
herre.

Witting. Renström. •

Nordenanckar, Johan, vice amiral, f. 1722, f  1804.
Sj elf biografien.

Nordenbjelke, Lars, skeppsbyggmästare vid flottan, öfverste, f. 1745,
t 1814

Marinförvaltningen. Stockholm. — Frih. J . Koskull. Svenneby.

?01in, Elisabeth, fru, f. Lillström, g. m. assessorn Olin; »första» 
aktris och sångerska vid k. svenska operan 1773— 1803, f. 1740, 
t  1828.

Enkefru Asp. Stockholm. »S.» — Kr. Hammers samling. Stockholm. »S.»

Oxenstjerna, Johan Gabriel, grefve, skald, statsman, f. 1750, f  1818.
Nationalmuseum (kat.-n:r 701). »Sergell f. 1783». — Linnésalen i Upsala. —

Grefve Oxenstjerna. Värnberg. — Öfverste J. G. Eketrä. Upsala. — Sjelibiografien.

Piper, Hedvig Katarina, grefvinna, f. Ekeblad, öfverhofmästarinna, 
f. 1746, f  1812.

wSjelfbiografien.

Piper, Eva Sofia, grefvinna, f. von Fersen, hofmästarinna, f. 1757, 
t  1816.

Grefve Piper. Löfstad. »S.»

Poppius, Gabriel, statsråd, f. 1770, f  1856.
Fröknarne Poppius. Stockholm. »Sergell 1813».

Posse, Knut Lindorm, grefve till Svanå, löjtnant, f. 1802, f  1840.
K aptenen grefve K nut Posse. Stockholm . »Sergel 18 12 » .

Ramel, Hans, friherre, patriot, öfverste, f. 1724, J  1799.
Grefvinnan De la Gardie. Iiamiltonhouse. »Sergell 7/2 *7^2» • — Frih. H. Ra

mel. Löberöd. Dat. 1782. — Sj elf biografien.

Ramel, Malte, friherre, hofkansler (1781), riksråd (1786), en af de 
aderton i Svenska akademien, serafimerriddare, f. 1747» t  1824. 
Den föregåendes son.

Fans i grefve Jakob De la Gardies samling på Löberöd 1832. Se De la Gar-
dieska arkivet. Del. IX, sid. 199.

5
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Rehn, Johan Erik, arkitekt, hofintendent, f. 1717, f  1793 -
På grafmonumentet i Klara kyrka i Stockholm; förgyld gipsmedaljong. — Sjelf- 

biografien.

Reymers, Lars, »kommerseråd», grosshandlare i Stockholm, f  1810.
Öfverstelöjtnanten F. af Peters sens. Lindved.

Reuterholm, Gustaf Adolf, friherre, hertig Carls (XIII:s) gunstling, 
president, f. 1756, f  1813.

. Upsala konstmuseum. —■ Troligen af Sergel.

Reventlow, grefve, dansk envoyé extraordinaire i Stockholm 1781 
— 1793, öfverste kammarjunkare; sedermera statsminister.

Sjelf biografien.

Reventlow, grefvinna, den förres maka.
Sjelf biografien.

Ridderstolpe, »grefvinna» (?Eleonora Lovisa Antoinetta Dohna, f. 
1753, f  1817, g. 1773 m. riksrådet grefve Fredrik Vilhelm 
Ridderstolpe).

Sjelfbiografien.

Rinman, Sven, bergsråd, f. 1720, f  1792.
Grefve Bonde. Säfstaholm. — Nationalmuseum (kat.-n:r 474). »Sergell 17 . .». 

— Grav. af J. F. Martin. Martins gravyr pryder titelbladet till Rinmans »Bergverks- 
Lexikon». Del. I, utgifven 1788. — Sjelfbiografien.

de Roen, Jakob, f. i Frankfurt am Main 1739, grosshandlare i Stock
holm, f  der 1828.

Renström. — Medaljongen fans ännu för ett par årtionden sedan i De Roenska 
familjen i Stockholm, men har genom olycksfall förstörts.

von Rosenstein, Nils, vitterhetsidkare, statssekreterare, f. 1752, f  1824.
Nationalmuseum (kat.-n:r 475). »Sergell 1792». — Linné-salen i Upsala. — 

Svenska akademien. — Frih. J . v. Schwerins arfvingar. Skarhult. »Sergell 1792». — 
Enkefru Asp. Stockholm. »Sergell 1792». — Grefve Armfelt. Åminne i Finland. — 
Justitierådet Annerstedt. Stockholm. — Grav. af Kr. D. Forssell 1838.

Rothoff, Birger Fredrik, bergsråd, f. 1759.
Kaptenen Sergel. Sponga. Sign., dat. 18 11 . — Umgicks i Sergels artistkrets i 

början af 1800-talet. Se nedan Winberg. Rothoff tyckes hafva haft en egendom, 
der Sergel tog in på resa från Stockholm till Porla 1812 . Se brefvet till Bystöm 
d. 30 Juli.

Ruuth, Erik, friherre och grefve, statssekreterare, president, general
guvernör, f. 1746, j  1820.

Grefve Falkenberg. Brokind.
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Sack, Johan Gabriel, öfveradjutant, f. 1756, f  1830.
Fru K. Linroth, f. friherrinna Sack. Stockholm. »Sergell». — Enligt egarin- 

nans uppgift förmodligen modellerad af Sergel i början af 1800-talet.

Sahlström, »kammarråd», »kommersråd».
Witting. Renström. — En F. Sahlström var 1801 qvartermästare vid lifregementets 

dragoner. Sergel var personlig vän med «kommersrådet Sahlström» och umgicks intimt 
i dennes familj.

Sahlgren, Niklas, patriot, grosshandlare, direktör i Ostindiska kom
paniet, f. 1701, f  1776.

Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. »Sergell 1806».

Scheffer, Carl Fredrik, grefve, riksråd, statsman, f. 1715, f  1786.
Nationalmuseum (kat.-n:r 480). — Troligen af Sergel.

Schröderheim, Elis, statssekreterare, landshöfding, f. 1747, f  1795.
Nationalmuseum (kat.-n:r 736). — Linnésalen i Upsala. »Amicus amicum. 

Sergell fecit 1785». — Grefve Bonde. Säfstaholm. »Amicus amicum». — Dalarö 
tullhus. — llr  Wilh. Olbers. Nyqvarn. — Sjelfbiografien.

SchPÖderheim, Anna Charlotta, den förres maka, f. von Stapelmohr, 
f. 1754, f  1792.

Nationalmuseum (kat.-n:r 470). — Renström. — Bland Sergelska papperen i N.-M. 
finnes en teckning af E. Martin från 1782, som framställer Sergel i sin atelier, då han 
modellerar fru Schröderheims medaljong.

VOn Schulzenheim, »fru» (?Sara Antoinetta Elisabeth, f. Linderstedt, 
f. 1744, f  1844, g. 1795 med kirurgen Carl Fredrik von Schul
zenheim).

Renström.

von Schwerin, Werner Gottlob, friherre, kapten, hofstallmästare, 
f. 1772, f  1840.

Frih. J. v. Scheverins arfvingar. Skarhult. »Sergell f. 1805*.

von Schwerin, Martina, friherrinna, f. Törngren, den förres maka, 
f. 1789, gift 1804.

Frih. J . v. Schwerins arfvingar. Skarhult. »Sergell f. 1805».

Schön, »grosshandlare», en af Stockholms rikaste «penningemän i 
slutet af 1700- och början af 1800-talet.

Renström. — Schön var umgängesvän till Sergel. Bland Sergels handteckningar 
finnes en karrikatyr: »Schön och Sergell valsa i Arboga värdshus efter måltiden d. 24
Sept. 1801.* En finnan gång »probera Schön och Sergel långbyxor» (ett då splitternytt 
mode) i Köpenhamn. Schön var en korpulent herre såsom Sergel.
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af Segerström, Lars, kammarråd, direktör i Rikets Ständers Dis
kont, f. 1741, f  1807.

Stregnäs gymnasii-bibliotek.

Sergell, Kristofer, hofbrodör, tysk till börden, inflyttad till Stock
holm, Johan Tobias Sergels fader, f. i Jena 1693, f  i Stockholm 
1773-

Kaptenen Sergel. Sponga. — Kaptenen Sergel eger på Sponga en bröstbild i 
gips framställande Kristofer Sergell, sign. »1759 af J . T. Sergell».

Sergell, Elisabet, f. Zwirner, den förres maka, Joh. Tob. Sergels 
moder, f. 1703, f  1774.

Kaptenen Sergel. Sponga. »S—1. 1766».

Sergel (hette Sergell, innan han 1808 adlades), bildhuggare, f. 1740, 
f  1814.

a) Nationalmuseum (kat.-n:r 608), en mindre medaljong i bränd lera. »J. 
Sergell f. 1782». — I träsnitt i »Johan Tobias Sergel» af C. R. Nyblom. Upsala 1877 
samt i »Venus som stiger ur badet» af N. F. Sander. Stockholm 1877. — b) National
museum (kat.-n:r 469), i gips; som äldre. »Amicus amicum». •— Konstakademien. — 
Fru Asp. Stockholm. »Amicus amicum». — Brukspatronen J . S. F. Stephens. Husaby 
bruk. »Sergell f. 1794». — Kaptenen Sergel. Sponga. »Amicus amicum», m. fl. st. 
— Litograferad af J . Cardon i »Galleri af utmärkta svenska etc.»; af J . S. Salmson; 
af Dimberg. Grav. af Lundgren. Träsnitt i Ny 111. Tidning 1884, sid. 359. — I 
De la Gardieska arkivet, XI, 199, upptager katalogen öfver museet på Löberöd en 
bronsmedaljong öfver J. T. Sergel, men nämner icke artisten som gjort den (förmodligen 
Sergel sjelf).

»Sergel, fru», Anna Rella; modren till Sergels utom äktenskapet 
födda barn. •

Kaptenen Sergel. Sponga. »Sergell». — Renström.

von Siegroth, Gustaf Adolf, generallöjtnant, f. 1725, f  1802.
Fa grafmonumentet i Klara kyrka i Stockholm; medaljongen förgyld. »S. f .». 

-— Södermanlands regimentes officerskår. Malmköping. >S».

Silfversköld, Arvid, friherre, landshöfding, president i Göta hofrätt, 
f. 1710, f  1781.

Hofjägmästaren af Petersens. Erstavik. Dat. 1796. 2'x. — Öfverstelöjtnanten F. 
af Petersens. Lindved. Sign. — ?Fröknarne Ulfsparre. Jönköping. »Sergell 1796» (?).

Silfversköld, Nils, friherre, major, direktör i Trollhätte kanal- och 
slussverksbolag, f. 1753, t  1813.

Nya Trollhätte kanalbolag. Trollhättan. »Sergell 1806» (?). — Friherre Silfver
sköld. Gåsövardholm (Halland). — Kaptenen C. von Dardel. Fridhem (Skåne). —* 
F. d. statsrådet frih. Alströmer. Stockholm. ».Sergell. 1786 (?)». — Fru U. Björk, 
f. Spaldencreutz. Fredriksdal (Småland).

Silfverstolpe, Fredrik Samuel, öfverintendent, f. 1769, f  1851.
Gripsholm (kat.-n;r 1510). — Ej fullt visst om af Sergel.
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Simmingsköld, Johan, politisk och vitter skriftställare, titulerad lag
man, f. 1748, f  1796.

Vetenskapsakademiens bibliotek. — Grav. af J . F. Martin 1784. — Sjelfbiografien.

Sparre, Fredrik, grefve, rikskansler, excellens, f. 1731, f  1803.
Sjelf biografien. — Förekommer flere gånger i Sergels karikatyrteckningar.

Sparre, »grefvinnan Sparre-Wrede» (?Kristina Margareta Törnflycht, 
f. 1714, f  *780, g. 1735 nied sedermera presidenten och öfverståt- 
hällaren grefve Axel Wrede-Sparre).

Renström.

Sparre, »grefvinnan Carl Sparre» (säkerligen grefvinna Ulrika Ström- 
felt, f. 1724, y 1780, g. 1756 med sedermera öfverståthällaren och 
riksrådet friherre Carl Sparre).

Renström.

Stading, Sofia Franciska, »första aktris och sångerska vid k. sv. 
operan» 1779 —1806, f. i Berlin 1763, j  i Dresden 1837.

Sjelfbiografien.

Stenbock, »baron», (?Magnus, grefve och friherre, öfverstekammar- 
junkare, generalmajor, f. 1763, f  1822; eller troligare hans far 
Arvid Nils, kammarherre, premier-major, f. 1738, f  1782).

A. N. Stenbock graverad af obekant (efter Sergel?). — Witting. Renström.

Strömfelt, Carl Axel, grefve, general, f. 1740, f  1821.
Renström.

Suther, »direktör», »graveur», ansedd guldsmed och juvelerare i 
Stockholm, medlem af konstakademien, k. hofgravor.

Grav. af Johan Snack. — Sjelfbiografien. Renström. — Suther bar titel af »graveur 
et marchand bijoutier du Roi». Gustaf III och hofvet plägade köpa arbeten i hans 
butik (1779, 1780).

Suther, »grefvinna» (»Souter»), (grefvinna; g. m. majoren och öfver- 
adjutanten F. N. Suther, som dog i utlandet omkr. 1802).

Witting.

VOn Sval), Anton, öfverdirektör vid kontrollverket, bergsråd, f. 1702, 
f  1768.

Nationalmuseum (kat.-n:r 482). — Vetenskapsakademien. —- Drottningholm. — 
Gripshohn (kat.-nir 1041). — Ej fullt säkert om af Sergel.

Swartz, John, fabrikör i Norrköping, tit. lagman, f. 1758, f  1812.
Enkefru Swartz. Norrköping. Sign. o. dat. 1800. — Renström. — Några hand

teckningar af Sergel samt Fredenheims Diarium visa, att Sergel 1800 vistades i Norr
köping.
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Swartz, Anna Sofia, fru, f. Skoge, den föregåendes maka, f. 1778, 
f  1824.

Enkefru Swartz. Norrköping. Sign. o. dat. 1801. — Renström.

Taube, »baron» (?Carl Edvard, friherre, ordensbiskop, f. 1746, t 1785).
Witting. Renström.

Tersmeden, Pehr Reinhold, öfverste, f. 1751, t  1842.
Justitierådet H. Annerstedt. .Stockholm. »Sergell 1802». — Fru M. Tersmeden. 

Sundbyberg. ».Sergell 1802». — Majoren P. Hammarsköld. Vesterås.

Tham, Peter, öfverintendent, arkäolog, f. 1737, f  1820.
Renström.

The lin, »konsul».
Witting. Renström. — En Johan Thelin var 1781 kammarförvandt i krigskollegium.

Tingstadius, Lars Kristian, medicinalråd, med. professor, f. 1750, 
t  1832.

Gymnasii biblioteket i Stregnäs.

Torstensson, Lennart, grefve, fältmarskalk, f. 1603, j  1651.
Gustaf II Adolfs ryttarstod i Stockholm. A fotstället. Stor medaljong i brons. 

— Sjelf biografien.

von Troil, Uno, ärkebiskop, f. 1746, f  1803.
Linnésalen i Upsala. »Sergell 1801». — Fru M. Tersmeden. Sundbyberg. 

»Sergell 1801». — Majoren P. Hammarsköld. Vesterås. Dat. 1807(? 1).

af Trolle, Henrik, general-amiral, f. 1730, f  1780.
Rosersberg. — Fru S. Adlersparre. Stockholm. — Kommendören Pettersén. Hjal- 

marsberg. Sign. — Grav. af J . F. Martin. — Sjelf biografien.

af Ugglas, Samuel, grefve, landshöfding, öfverståthållare, president, 
excellens, f. 1750, f  1812.

Grefve C. M. Björnstjerna. Almare Staket. »Sergell 1799». — M. Bellander. 
Malmö. »Sergell 17 9 7® (?)• — Grefve S. af Ugglas. Forsmark. Sign.

af Ugglas, Carolina, grefvinna, f. Wittfoth, g. m. föregående* f. 1765, 
f  1810.

Grefve C. M. Björnstjerna. Almare Stäket. »Sergell 1800». — ? Nationalmuseum 
(kat.~n:r 755). »Sergell 1800».

Waehtmeister, Klaes Adam, grefve, amiral, excellens, f. 1755, f  1828.
Nationalmuseum. »Sergell». — Grefve C. Axel Waehtmeister. Mary Hill. 

»Sergell».

Wallerius, Johan Gottskalk, kemist, professor, f. 1709, f  1785.
Nationalmuseum (kat.-n:r 477). — Litograferad af Cardon i »Galleri af utmärkta 

svenska» etc. Säges der vara modellerad af L ’Archevêque. — Ilar i Nationalmuseum 
af gammalt tillskrifvits Sergel. Ej fullt säkert. Se Inledningen.
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Wallqvist, Olof, biskop, statsman, f. 1755, f  1800.
Grav. af J . F. Martin 1791. Litografi i »Sveriges store män». Träsnitt i Sv. 

111. Hist. V, s. 329. — Witting. Renström.

Wellander, kommersrådinna, född Blache, dotter till fru Sahlström 
i hennes i:sta gifte. Se ofvan Blache.

Bruksegaren A. Bergvall. Stjernviks säteri. — Renström.

»Wertmuller, fru» (?Maria de Rävens, g. 1743 med arkiatern Johan 
Ulrik Wertmuller och f  vid 66 års ålder 1786; moder till fru 
H. C. Daevel (se ofv.) samt till målaren A. U. Wertmuller).

Brukspatronen M. Holmstedt. Olivehult (Östergötland). »S». — Sjelfbiografien. — 
En 1). Wertmuller umgicks i artistkretsarna i Stockholm. En handtecknad karikatyr af 
Sergels hand skildrar ett spelparti mellan Bolander, D. Wertmuller och P. Krafft', 
hvilket åskådas af E. Martin och Sergel.

af Wetterstedt, Charlotta Aurora, grefvinna, f. De Geer, f. 1779, 
f  1834, g. 181 1  med sedermera statsministern för utrikes ärendena, 
excellensen grefve W. af Wetterstedt.

Nationalmuseum (n:r 645). Sign. otydligt » S .......... ». — Fru II. Mosander.
Stockholm. »S—i».

Winberg*, kramhandlare, riksdagsman (från Blekinge).
Professor M. Weibull. Lund. Sign. — Renström. — Af Sergels papper ses, att 

Winberg i början af 1800-talet umgicks i Sergels artistkrets. Från en dag 1805 finnes 
der en förteckning på »middagsgästerna», förmodligen hos Sergel: Mademoisellerna 
Löven, Rothoff, Winberg, Masreliez, Martin, Lafrensen, Sundevall.

Vogler, Georg Joseph, abbé, tonsättare, f. i Wurtzburg 1749, vistades 
i Sverige 1786 —1799, f  1814. '

Witting. Renström. — Voglers porträtt, karikeradt, finnes bland Sergels hand
teckningar.

Wrangel, Carl Gustaf, grefve, fältmarskalk, f. 1613,  f  1676.
Gustaf II Adolfs ryttarstod i Slockholm. Å fotstället. Stor medaljong i brons. 

— Sjelfbiografien.

Zaehau, »fru», (troligen gift med den i sitt yrke ansedde guldsme
den Zachau i Stockholm, på Gustaf III:s tid).

Renström. — En Carl Magnus Zachau var 1781 kopist i krigskollegium.

Zibet, Kristofer Bogislaus, friherre, regeringsråd (1777), ledamot af 
Svenska akademien, statssekreterare (1792), hofkansler, f. 1740, 
f  1 809.

Sjelfbiografien.

»Åkerman, Ch.» (Möjligen misskrifning för Ch(arlotta) Eckerman. 
Se ofvan).

Witting. Renström.




