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Å rs b e rä tte ls e  fö r  1887.

b i  ationalmuseum och de dermed förenade samlingarna ha under 
det förflutna året rönt mångfaldiga prof på välvilja och intresse. Ett 
stort antal gåfvor ha blifvit öfverlemnade till de olika afdelningarna, 
särskildt dyrbara skulpturverk och målningar af lefvande svenske 
konstnärer, hvaribland ej mindre än 4 af de 10 vinsterna i det lotteri, 
som anordnades till förmån för Stockholms högskola. Den neder
ländska afdelningen af tafvelgalleriet har genom köp och gåfvor 
likaledes erhållit en värderik tillökning. Genom ett af Kongl. Maj:t 
beviljadt extra anslag har det varit möjligt att för staten förvärfva 
ett antal framstående konstindustriföremål ur de rika samlingar, som 
efterlemnades af den nyligen hädangångne konstvännen E. A. Boman. 
Medel ha likaledes anvisats till utgifvande af en beskrifvande katalog 
öfver tafvelsamlingens utländska afdelning, hvilken under året ut
kommit, författad af dr G. Göthe och ett vigtigt bidrag till konst
forskningen i vårt land. De tre låneutställningar, nämligen af äldre 
guld- och silfverarbeten, af miniatyrmålningar och af porträtt af 
Jenny Lind, hvilka varit anordnade i Nationalmuseum, ha omfattats 
med mycket intresse. Särskildt har detta varit fallet med den först
nämnda. Intresset har visat sig i den beredvillighet, med hvilken 
föremål blifvit stälda till museets förfogande, i de talrika besöken 
och den dermed sammanhängande stigningen af inkomsten vid före
visningen. För år 1887 uppgår denna till högre belopp än under 
något år sedan 1876. Det har äfven varit möjligt att genom med
verkan af åtskilliga för saken intresserade, hvaribland i främsta rum
met H. M. Konungen och H. K. H. Kronprinsen, i en större samling 
fotografier med åtföljande text nedlägga det vetenskapliga och konst
närliga resultatet af utställningen.
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Samlingarnas tillväxt. Det nummertal, med hvilket statens 
samlingar af konst- och konstslöjdföremål under året ökats, uppgår 
till 960. För dessa föremåls fördelning på de olika grupperna redo- 
göres här nedan. Sammanlagda beloppet af till inköp använda 
medel uppgår enligt räkenskapen till kr. 15,881: 50, men är i sjelfva 
verket större, då betalning för några under år 1887 gjorda inköp er
lagts först under innevarande år. I slutsumman ingå direkta stats
bidrag med kr. 9,492: 50, förevisningsmedel med 139 kr. och bidrag 
från J. S. Gieseckes donation med 6,250 kr. —  Gåfvor hafva öfver- 
lemnats till samlingarna af H. M. Konungen, Norrlands konstförening, 
fröken C. Benedicks, grosshandl. E. Cederlund, friherre Emanuel 
Cederström, generalkonsul H. Davidson, friherre O. Dickson, hr E. 
von Ehrenheim, amanuensen C. Eichhorn, hrr Östberg och Faust- 
man, redaktör O. Granberg, dr A. Hazelius, friherre T. Hermelin, 
fru E. Jensen, f. Modeer, grefve H. U. Kalling, k. öfverbibliotekarien 
Klemming, med. dr S. Lovén, fru B. Millberg, f. Lundberg, fröknarna 
Anna och Hedvig Posse, generallöjtnant F. Sandels, kanslirådet F. 
Sander, rådman J. G. Siljeström, fru M. Sundborg, intendenten G. 
Upmark, grefve PI. Wachtmeister, godsegaren V. Walldén, artisten 
J. A. Winqvist, grosshandl. A. Österlind samt genom testamente af 
framl. kapten C. L. Carlström (jfr bil. A, B).

Såsom depositioner att tillsvidare bland Nationalmusei samlingar 
förvaras, ha föremål blifvit öfverlemnade från H. M. Konungen, Rid
darhusdirektionen, Tekniska skolan i Stockholm, Söderfors församling 
genom brukspatron P. G. Tamm, från hr W. Bendix och grefve A. 
F. Sköldebrand (jfr bil. C).

Skulptur samling en. Tillväxten utgör 6 n:r, hvaraf 4 genom 
köp för 1130 kronor, de återstående 2 som gåfva.

A. Med samlingarna i Nationalmuseum ha införlifvats:

C arl X II t il l  h äst, b ek ran sad  a fs e g e r g  u d i n n a n. Statyett
grupp i bronserad gips. II. 0.60. —  Tillskrifven P. UArcheveque, 
men snarare af J. Ph. Bouchardon. —  Köpt å auktion efter E. A. 
Boman.

Sergel, J. T., f. 1740, f  1814.
P o rträ ttm e d a ljo n g  a f en okänd dam. Bronserad gips. 

Sign. Sergell. D. 0.63. — Genom köp.
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Kjellberg, J. F., f. 1836, f  1885.
C arl von L inné. Statyett i bronseracl zink. Otto Meyer et 

Komp. fnd. 1886. H. 0.99. —  Genom köp.
Nyström, Alfred, f. 1844.
P o r tr ä ttb y s t  a f g e n e ra l J. af K leen . Gips. Sign. Alfr. 

Nyström. H. 0.80. —  Efter beställning för J. S. Gieseckes donations 
medel.

B o rg  hesi ske fäktaren . Statyett i brons efter antiken. Sign. 
F. &  Ö. 1887. H. 0.27. —  Utförd vid Karlsviks gjuteri och skänkt 
af hrr Faustman & Östberg.

B. Till statens konstsamlingar ä Stockholms slott har öfver- 
lemnats:

Börjeson, f. 1836.
N icodem us T ess in d. y. Kolossal byst i brons, gjuten hos 

O. Meyer & komp. —  Gåfva af H. M. Konungen.
Härjemte ha under året blifvit bestälda:
af bildhuggaren P. Hasselberg, en byst af drottning Josephine,
af bildhuggaren O. Berg, en byst af grefve C. G. Tessin.

Forns ak samling en. Jemlikt Kongl. beslut den 11 Juni 1887 har*
frän Tekniska skolan i Stockholm som deposition öfverlemnats en 
samling af 149 n:r antika grekiska vaser, bordskärl, lampor m. m. af 
bränd lera. Dessa föremål, hvilka ej ansetts behöfliga för skolans 
samling af förebilder, utgöra en del af den samling, som for omkr. 18 
år sedan inköptes för d. v. Slöjdskolan i Stockholm genom professor 
L. S. Dietrichson; de äro funna på åtskilliga orter i Grekland: Athen, 
Piraeus, Thespiae, Korintli, eller öarna i arkipelagen: Melos, /Egina.

TafveIsamlingen. Som gåfva ha till denna afdelning öfver
lemnats 22 n:r-, 13 ha förvärfvats genom köp för 13,970 kronor-, hela 
antalet utgör 35. Pläraf äro 27 oljemålningar, 1 gouache och 7 
miniatyrer.

A. De med hufvudsamlingen i Nationalmuseum införlifvade 
konstverken äro:

a) oljemålningar.
Codde, Pieter, Holländsk, f. 1600 (1599), f  1678.
M usicerande sä llsk a p . Trä. H. 0.35. B. 0.51. —  Ge

nom köp.
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Hulsdonck, Jacob van. Flamsk, f. 1582, f  1647. 
F ru k o s ts ty c k e . Sign. Hulsdonck. Trä. H. 0.93. B. 0.53. —  

Gåfva af kanslirådet F. Sander.
Molijn, Pieter de, d. ä. Holländsk, f. före 1600, f  1661. 
L an d sk ap  med figurer. Sign. P. Molijn. Trä. H. 0.37. 

B. 0.50. — Genom köp.
Ostade, Isack van. Holländsk, f. 1621, f  1649.

K ro g sce n . Sign. I  Ostade fe . Trä. H. 0.39. B. 0.54. — 
Genom köp.

Pencz, Georg. Tysk, f. omkr. 1500, f  1550.
P o rträ tt  af ke jsar P 'erdinand I. Sign. G. P. (i monogram) 

1331. Trä. H. 0.13. B. 0.13. — Gåfva af kanslirådet F. Sander. 
Seghers, Daniel. Flamsk, f. 1590, f  1661.
M ad o n n ab ild , om gifven  a f le fva n d e  blom m or. Sign. 

Daniel Seghers Socfii Jesu. Koppar. FI. 0.86. B. 0.60. —  Ge
nom köp.

Vereist, Simon. Holländsk, f. 1644, f  1721 (?).
B lom m or i glas. Sign. S. Vereist. F. Duk. FI. 0.67. B. 0.51. 

—  Genom köp.
Verkolje, Jan d. ä. Holländsk, f. 1650, f  1693.
M usicerande sä llsk a p . Sign. I. Vercolie. Trä. H. 0.43. 

B. 0.38. —  Gåfva af kanslirådet F. Sander.
Vertangen, Daniel. Holländsk, f. 1598(?), f  1657.
L an d sk ap  med nym fer och s a tyrer. Sign. Vertangen. 

Duk. H. 0.46. B. 0.58. — Genom köp.

Cederström, Gustaf Olof, f. 1845.
B e g ra fn in g  i A ls ik e . Sign. G. Cederström Alsike 1883. 

Duk. FL 1.30. B. 1.70. — Gåfva af godsegaren V. Walldén. 
Hellqvist, Carl Gustaf, f. 1851.
R e lig io n ss a m ta le t  m ellan O laus P etri och P eder G alle. 

Sign. C. G. Hellqvist, Paris 1883. Duk. FI. 1.69. B. 2.55. —  Gåfva 
af grosshandlaren A. Österlind.

Kronberg, Julius Johan Ferdinand, f. 1850.
D a vid  och Saul. Sign. Julius Kronberg 1883. Duk. H . 2.98. 

B, 2,20, —  Gåfva af grosshandlaren E. Cederlund.
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Krouthén, Johan Fredrik, f. 1858.
V a tte n v e g e ta tio n . Sign. J. Krouthén 1885. Duk. H. 1.32. 

B. 1.96. —  Genom köp af konstnären enligt statens inköpsnämnds 
förslag och kongl. beslut den 4 Nov. 1887.

Rosen, Johan Georg Otto von, f. 1843.
Den fö rlo ra d e  sonen. Sign. G. von Rosen f  1885. Duk. 

H. 1.40. B. 1.98. — Gåfva af generalkonsul H. Davidson.
P o rträ tt a f fr ih e rre  A. E. N ord en skiö ld . Sign. G. von 

Rosen f .  1886. Duk. H. 3.44. B. 2.42. —  Gåfva af frih. O. Dickson. 

Södermark, Olof Johan, f. 1790, j  1848.
P o rträ tt a f  C a ro lin a  B y g le r. Sign. O. Södermark pinxit 

Roma 1835. Duk. PI. 0.98. B. 0.78. —  Genom köp.

b) Gouache.

Guérin, Jean. Fransk, f. 1760, f  1836.
P o rträ tt a f gen eral K leb er. Sign. J. Guérin f .  H. 0.23. 

B. 0.19. —  Gåfva af H. M. Konungen.

c) Miniatyrer.

Bolinder, Johan Erik, f. 1768, f  1808, tillskrifven.
P o rträ tt  a f m :lle  U lr ik a  E le o n o ra  Säfström . Elfenben 

i guldinfattning, oval. PI. 0.07. B. 0.05. — Genom köp.

Gillberg, Jakob Axel, f. 1769, f  1845.
P o rträ tt a f fä ltm a rs k a lk e n  g re fv e  J. A. S an dels. Sign. 

Gillberg 180g. Oval i guldinfattning. PL 0.06. B. 0.05. —  Gåfva 
af generallöjtnanten m. m. F. Sandels.

P o rträ tt  a f en ä ld re  dam. Sign. Gillberg 1816. Oval, på 
elfenben i guldinfattning. PI. 0.06. B. 0.05. — Genom köp. 

Lafrensen, Nicolas d. y., f. 1737, f  1807, tillskrifven. 
P o rträ tt  a f en ä ld re  dam. Oval, på elfenben. H. 0.055. 

B. 0.045. —  Genom köp.

Lehman, Carl Peter, f. 1793 i Bergen (Norge), 1876 i Sigtuna. 
Sj el fp ort rätt. Sign. Lehman. Oval, på elfenben. H. 0.06. 

B. 0.05. —  Genom köp.

Obestämd.
P o rträ tt  a f fr ih e rre  W ilh elm  L u d v ig  von K a u lb a rs. 

Svart silhuett på guld, i oval. II. 0.075. B. o.035. — Genom köp.
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B. Till porträttsamlingen å Gripsholm ha såsom gåfva af 
fröknarna Anna och Hedvig Posse af Säby öfverlemnats ii  oljc- 
mälacle porträtt af medlemmar af slägten Posse af Säby, under ut
tryckt önskan, att dessa taflor måtte väl vårdas och underhållas 
samt förvaras å Gripsholms slott, hvarifrån de ej få afyttras eller 
bortbytas. Porträtten äro följande:

N ils A x e ls s o n  P osse, f. på 1500-talet. Höftst. PI. 1.07. 
B. 0.87.

A n na S ta k e , den föregåendes hustru, f. på 1500-talct, j  efter 
1643. Höftst. PI. 1.07. B. 0.88.

M auritz N ilsson  P osse, friherre, landshöfding, f  1702, de 
föregåendes son. Knäst. H. 1.26. B. 1.01.

M agd alen a M ich a e lis  de C ra y, den föregåendes hustru i 
i:a giftet, f  1669. Bröstst. H. 0.60. B. 0.53.

M aria G y lle n stie rn a , den föregåendes hustru i 2:a giftet, 
f. på 1630-talet, f  1702. Knäst. PI. 1.26. B. 1.01.

N ils M au ritzson  Posse, landshöfding, den föregåendes son, 
f. 1660, f  1723. Knäst. med påskrift å baksidan: . . . EEtatis 48 . . . 
G. E. Schröder pinx. A° 1708. H. 1.25. B. 0.98.

P len rietta  B eata  Horn, den föregåendes hustru, f. på 1670- 
talet, Jf 1740. Bröstst. med påskrift å baksidan: Jaen Starbuspinxit. 
II. 0.75. B. 0.60.

C arl H enrik  P osse, kammarherre, de föregåendes son, f. 1705, 
j  1761. Bröstst. H. 0.68. B. 0.51. Kopierad 1873 efter äldre 
original af G. Lundberg(?).

H elen a  Soop, den föregåendes hustru, f. 1712, j  1796. Bröstst. 
II. 0.68. B. 0.51. Kopia som föregående efter ett original från 1775.

G u sta f M auritz P osse, vicepresident, de föregåendes äldre 
son, f. 1737, f  1827. Bröstst. H. 0.70. B. 0.56.

C h ris te r  L in d orm  Posse, kapten, de föregåendes yngre son, 
f. 1740, f  1814. Bröstst. PI. 0.74* B. 0.60.

Handteckningssamlingen. Tillväxten utgör 106 n:r. För sam
lingen har blifvit inköpt en teckning af N. Lafrensen d. y: m or
g o n to a le tte n , för 151 kr. 50 öre. De öfriga ha blifvit skänkta. 
Häribiand märkes en aqvarellskiss af P. Hilleström d. ä.: G u staf 
IV  A d o lfs  besök i k on stak ad em ien , senare utförd i olja, samt 
ett par teckningar från århundradets början af justitierådet Nyblaeus:
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p o rträ tt  a f konung G u sta f IV  A d o lf  och in teriö r  från kon gl. 
operan, båda af intresse ur historisk synpunkt. Återstoden är till 
större delen af senare datum och utgöres dels af akademistudier af 
C. G. Qvarnström, J. Ringdahl m. fl., dels och hufvudsakligen af 
landskapsstudier i olja eller blyerts af C. J. Billmark, A. Calmeijer 
(norrm.) samt J. A. Winqvist, hvilken äfven skänkt större delen af 
teckningarna.

Gravyrsamlingen har ökats med 667 n:r, livaraf gåfvor 499, 
inköp 168. Inköpssumman utgör 910 kr. 66 öre. På afdelningen 
kopparstick och träsnitt komma 562, på litografier 84, på fotomeka
niska efterbildningar 21 n:r.

Bland arbeten af äldre konstnärer märkes ett antal franska gra
vyrer efter Boucher, C. Eisen, Greuze, Oudry och deras samtida, 
Dupuis’ porträtt af grefve Chernichev efter Alex. Roslin, ryska stick 
af Kolpakov, Panin, Stenglin, Tchemessov, Wortman, engelska 
af Dunkarton, tyska af Ridinger m. fl. Yngre äro J. Picklers 
porträttgrupp i svart manér af Armfelt, Aminoff och Ehrenström 
1805 samt ett större antal etsningar af den produktive J. A. Klein 
jemte några hans samtida. Den moderna gravyrkonsten företrädes 
af konstbilagorna till tidskriften Graphische Künste, af raderingar 
utgifna af Gesellschaft für Radirkunst i Weimar samt af ett stort 
antal (84) smärre blad af samtida franska, engelska och tyska etsare, 
till större delen utförda för konsttidskrifter och skänkta af redaktör 
O. Granberg. Härjemte har genom gåfva af densamme grunden 
blifvit lagd till en samling af mera framstående alster af den mo
derna träsnittskonsten. —  Etsningskonsten har som bekant under de 
närmast förflutna åren i Sverige funnit många talangfulla utöfvare, 
och en särskild förening för grafisk konst har under år 1887 bildats 
i syfte att främja dess intressen. Nationalmuseum, som sökt samla 
åtminstone de märkligare alstren af denna för vårt land temligen 
nya art konstnärlig verksamhet, härunder året förvärfvat följande blad:

Andersson, Johan Axel Gustaf, f. 1859.
»Den n yfö d d e  väges». Sign. Acke pinx de sculp, fol
T a lla rn a  på udden. Sign. Acke 188g.
G ata  i V is b y , till v. stadsmuren.
K y r k a  med tra p p g a fv e l och ta k r y tta r e , nattstycke.
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S p e ts b å g ig  te g e lp o rta l med tre personer i medeltidsdrägt. 
Sign. Acke.

Benedicks, Carolina, f. 1856.

F lo d u ts ig t  med popplar. Sign. Allongé —  Carolina Bene
dicks sc. Aftryck med randteckning: hatt och svenska flaggan.

F rån  ham nen i A n tw erpen . Sign. C. B. —  Carolina Bene
dicks sc. Rand teckning som föregående.

Den h öga sk orsten en , husgrupp vid en kanal i Gent. 
Sign. C  B.

M oniken-d am , holländsk bondgård. Sign. C. B.

Boberg, Ferdinand, f. 1860.

K lo s te rg å rd . Sign. 18.~FB.8y. Aftryck före titeln.
V il la  d ’E ste  vid  T iv o li. Sign. 18.~FB.8y. April.
P inie vid  en h ög mur, motiv frän Rom. Sign. 18.FB.8y. 
G ård med trap p a och  sp rin gb ru n n ; skymning. Sign.

18. Jb . 8y. Aug.
Ita lie n sk a  fisk a rb å tar. Sign. 18.~FB.8y.
U tan fö r V e n e d ig , en fiskarbåt i fgr. Sign. 18.~FB.8y.

Haglund, Robert, f. 1844.
»St. K a ta r in a  i V isby»  Norrlands konstförening till dess 

ledamöter 188g—188g. Robert Haglund del. et aqvaf. Senare aftryck 
(jfr årsberättelsen 1886, sid. 16.)

P o rträ tt  af J. Chr. B oklu n d , efter L. Zorn. I) med R. H. 
samt en palett i nedre v. hörnet. II) utan palett.

P o rträ tt  a f g refv e  A. G. B ielke. I) Sign. R. Haglund 1886, 
med Bielkevapnet i nedre margen. II) derjemte A; Bielke (i facsimile) 
och R. Haglund. Rad.

Hermelin, Olof Trygve, f. 1856.
T v å  ek ar v id  e tt  vatten . Sign. Trygve Hermelin 1885. 
T re  gran ar vid  ett vatten . Sign. O. T. H.

Larsson, Carl, f. 1853.
K y rk stö te n , half hg. Sign. Carl Larsson.

Tallberg, Axel, f. 1860.
D onne C a stle  i S k o ttla n d , interiör af en ruin. Proftryck 

med konstnärens porträtt i nedre h. margen. Stor fol.



Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖR 18 8 7 .

Bland litografier af intresse för den svenska afdelningen namnes:
Changuion, F. N. D essin s o r ig in a u x  de la c o lle c tio n  

du Com te van S u ch te len , lith o g ra p h ié s  par . . . .  Stockholm 
1825.

Bland nyförvärfvade fotografier och fotomekaniska efterbildnin- 
gar må anföras:

Schmidt, W. H an d zeich n u n gen  a lte r  M eister im K ö n ig l. 
K u p fe rstic h k a b in e t zu München. Lief. 4, med 20 facsimile. 
München 1887 (forts.).

Upmark, G., och Silfversparre, W. S ve n sk a  p o rträ tt. 
Efter kopparstick i Nationalmuseum och Kgl. Biblioteket. Häft. 1, 2. 
10 blad zinketsningar, Stockholm 1887 (forts.).

Eichhorn, C. S ven sk a  konungar och d eras tid eh va rf. 
En samling porträtter efter samtida målningar och gravyrer. Häft. 
1, 2. 10 blad fotografier. Stockholm 1887 (forts.).

Samlingen a f graverade plåtar har ökats med 73 nummer, 
hvaraf 69 köpta för 300 kr., de återstående skänkta. Öfver hufvud 
befinner sig denna afdelning af samlingarna i rask tillväxt och räk
nade vid årets slut ej mindre än 573 n:r. A f de under året tillkomna 
härrör den ojemförligt största delen från den bekante Jon Carl Lin- 
nerhjelm, J. F. Martins vän och lärjunge, och äro utförda för hans 
»Bref under resor i Sverige», 35 svenska utsigter i etsning, fullstän
dig svit, för »Bref under nya resor i Sverige», 12 svenska utsigter i 
aqvatinta-manér (i sviten saknas 15), samt för »Bref under senare 
resor i Sverige», 17 svenska utsigter i crayon-manér, fullständig svit, 
hvartill ytterligare komma plåtarna till 4, ej i dessa verk förekom
mande utsigter. De återstående äro:

K a rta  öfver K a lm a r stad och om gifning.
Geringius, E. P o rträ tt a f e rk eb isk o p  E. B en zeliu s.
Gillberg, J. P o rträ tt  a f b isk o p  J. E n geström .
Dickinson, W., engelsk. P o rträ tt a f C arl X IV  Johan som 

kronprin s. Mezzotinto efter F. Gérard.
Perrot, J. S. N. P o rträ tt  a f konung C arl X IV  Johan.

Konstsldjdafdelningen. Tillökningen utgör här 73 n:r, af hvilka 
8 erhållits som gåfva och de öfriga 65 inköpts till ett sammanlagdt 
värde af 6,575 kr. 60 öre. Att en så stor summa kunnat disponeras,
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beror, såsom förut blifvit antydt derpå, att ett särskildt extra an
slag af 6,000 kronor stälts till musei förfogande i och för inköp pä 
auktionerna å framl. byggmästaren E. A. Bomans samlingar, hvilka 
auktioner komma att fortsättas innevarande år. A f ofvanstående 
summa, som vid slutet af 1887 ännu ej var till fullo erlagd, är blott 
en del inbegripen i den ofvan, sid. 4, anförda slutsumman.

Inom de olika grupperna fördelas tillväxten sålunda:

Vid 1886 
års slut

Tillväxt
1887

S u m 111 a

Keramiska föremål ....................... 4,141 l8 4459
Glas ................................................. 578 — 578
Emalj .............................................. 143 — 143
Silfver .............................................. 245 30 275
Ur .................................................... 36 ; 43
Oädla metaller ....... ....................... 782 10 792
Möbler, träföremäl ........................ 575 7 582
Elfenben, ben................................ . 88 — 88
Sten ................................................. 166 — 166
Textil konst.................................... 864 1 865
Diverse ........................................... 148 — 148

Summa 7,766 73 7.839

Bland de tillkomna föremålen förtjena särskildt att framhållas:

Inom den keramiska afdelningen:
T e k a n n a , gräd d kan n a  och so ck era sk  af oglaserad brun 

lera, sällsynta pjeser, tillverkade vid Ulfsunda i början af detta år
hundrade under ledning af Chr. Arvid Linning (f 1843).

M unkpanna af fajans, tillverkad vid Rörstrand 1745 och för
sedd med Anders Fahlströms, den förste svenske verkmästarens, säll
synta signatur.

F a t af kinesiskt porslin, prydt med två höga träd och storblom
miga växter samt en påfogel, i guld och färger; märkligt såsom före
bild för den äldsta polykroma tillverkningen vid Rörstrand (Jfr Sträle, 
Rörstrands historia, sid. 116, pl. 33, samt n:r 185, 1999 och 2030 
i A. G. Bielkes samling i Nationalmuseum).
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T a llr ik a r  af kinesiskt porslin mecl Frankrikes kungliga vapen 
(2 St.).

T a llr ik a r  af kinesiskt porslin med familjen Grills vapen (2 st.).
K opp med fat af kinesiskt porslin med familjen Kallings 

vapen.
K anna af silfver med familjerna Bocks och Hårds af Segerstad 

vapen (öfverste L. Bock och Catharina Hård). Svenskt arbete från 
1600-talets midt.

Sen aps burk af silfver i rokokoform, tillverkad år 1770 af P. 
Åkerman i Stockholm, guldsmed 1744.

B ord sur af forgyld brons, fyrsidigt med kupolformigt öfver- 
stycke, två visartaflor och graverade allegoriska figurer. Sannolikt 
tyskt arbete från senare hälften af 1500-talet.

B ords ur af delvis förgyld messing i svart träfoder, utförd t af 
Melchior Brutscher (Prutscher) i Stockholm, drottning Christinas hof- 
urmakare.

F ick u r af silfver, utfördt af J. Wiedemann i Stockholm, Hedvig 
Eleonoras och Carl XII:s hofurmakare.

V ä g g u r i foder af förgyldt trä, typisk rokoko-form af svensk 
tillverkning, 1700-talets midt.

V ä g g u r  med k o n so l, fodret liksom konsolen öfverdragna med 
grön Vernis-Martin, deröfver rika orneringar i guldbrons. Praktarbete 
utgånget ur den berömde urmakaren Gédéon Duvals verkstad i Paris, 
1700-talets midt.

K an d ela b ra r, ett par: qvinnofigurer af mörk brons stående 
på fotställ af marmor uppbära de förgylda ljusarmarna. Franskt prakt
arbete i kejsarstil.

K is ta  af valnöt på lejonfötter med snidadt löfverk, karyatider 
m. m. å framsidan. Italienskt arbete, 1500-talet.

F ra m sty ck e  t il l  en k is ta  af valnöt, med snidad vapensköld, 
löfverk m. m. Italienskt arbete, 1500-talet.

C h iffo n  ier af rikt inlagclt trä med förgylda metallbeslag och 
marmorskifva, Style Louis XVI. Sannolikt utförd af hofsnickaren J. 
Haupt i Stockholm, 1770— 80-talet.

S ek re tä r  från samma tid och i samma arbete, med drottning 
Lovisa Ulrikas monogram.
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Boksamlingen. På konstafdelningen utgör tillökningen 252 n:r, 
hvaraf tidskrifter 147, allmän konsthistoria 42, skulptur 4, målning 11, 
gravyrkännedom 18, kataloger och diverse 30 n:r.

På konstslöjdafdelningen komma 60 n:r. Värderika gåfvor till 
denna del af samlingarna ha lemnats af d:r A. Hazelius samt af råd
man J. G. Siljeström i Göteborg.

Hr E. von Ehrenheim, som under flere år tagit del i arbetena 
inom musei gravyrsamling, har till dess arkiv aflemnat tvä utförliga 
handskrifna förteckningar på samtliga i de franska och engelska 
afdelningarna företrädda gravörer jemte antalet af de af hvar och en 
utförda stick.

Friherre Emanuel Cederström har likaledes till arkivet öfverlemnat 
tvenne omfattande handskrifna katalogarbeten. De båda katalogerna 
redogöra: den ena för de konstindustrisamlingar, som tillhöra Kongl. 
Husgerådskammaren, den andra för de motsvarande samlingar, som 
tillhöra PI. M. Konung Oscar II. Den förra katalogen beskrifver 1,750 
föremål fördelade i grupperna 1. Arbeten i ädla metaller, som ej till
höra kronans inventarieförråd (5 n:r). 2. Ur, ljuskronor och arbeten
i oädla metaller (557 n:r). 3. Arbeten i ädlare stenarter, lava m. m. 
(22 n:r). 4. Glas (60 n:r). 5. Keramiska föremål (1,106 n:r). ■— Kata
logen öfver H. M. Konungens samlingar upptager 1) 9 n:r arbeten 
i ädel metall. 2) 369 n:r ur, ljuskronor m. m. 3) 16 n:r glas. 4) 
1 n:r emalj, och 5) 521 n:r keramik; tillsamman 916 föremål. - -  
Beskrifningarna åtföljas af uppgifter på tillverkningsort och härkomst, 
der denna med någon säkerhet kunnat angifvas, af afbildningar af 
signaturer och inskrifter. Arbetet är, med biträde för vissa delar af 
amanuensen Ossbahr, utfördt af frih. Cederström under den tid han 
förestod H. M. Konungens konst- och konstslöjdsamlingar. Det hela 
utgör ett värderikt bidrag till kännedomen om i Sverige befintliga 
konstskatter, på samma gång det fyller den praktiska uppgiften, att 
de till de olika samlingarna hörande föremålen hädanefter utan svå
righet skola kunna identifieras.

Depositioner. Såsom tillfälliga depositioner, för att i National
museum under en kortare tid utställas, ha under året mottagits 3 
skulpturverk och 5 målningar samt tre grupper förslagsritningar till 
byggnader eller konstslöjdföremål. Särskildt torde här böra fram



hållas de vackra prof på modern fransk konst, som hr P. Fiirstenberg 
ur sina rika samlingar ställt till Musei förfogande. —  I detta sam
manhang må äfven omnämnas de tre lånutställningar, som Museum 
under året anordnat, och för hvilka närmare redogörelse lem nas 
här nedan.

Såsom depositioner för att tills vidare i Museum förvaras ha 
öfverlemnats den i det föregående omnämnda samlingen af grekiska 
vaser m. m., 149 nummer, tillhörande Tekniska skolan i Stockholm, 
samt fyra målningar, nämligen:

Cranach, L., ur hans atelier.
P o rträ tt a f M artin T, ut her. Sign. med en drake (L. Cra

nachs märke) och 1526. I olja på trä.
P o rträ tt a f C a th a rin a  von Bora. Motst. till föreg.
Bossi, Domcnico.
P o rträtt a f exc. g re fv e  A. F. S k ö ld e b ra n d . Sign. D. Bossi 

faciebat 1811. Miniatyr, oval i guldfattning.
Gillberg, J. A.
P orträtt a f G. G y 11 enberg. Sign. Gillberg 1794.. Miniatyr, 

oval i guldfattning.
Till konstslöjdafdelningen ha på samma vilkor, efter H. M. 

Konungens befallning, öfverlemnats 2 dyrbara tallrikar af Vieux-Sévres- 
porslin, dekorerade med foglar och blommor i färger och guld mot hvit 
och turkosblå botten, 2 tallrikar af samma slags porslin med strödda 
blommor mot hvit botten, samt 2 ishållare af gammalt Berlin-porslin 
med blommor mot hvit botten, de 4 förra tillhörande Husgeråds- 
kammaren, de senare ur H. M:ts enskilda samling. —  Hr W. Bendix 
har i Museum utstält en vacker samling af äldre glas af venetianskt, 
tyskt, bömiskt, svenskt och persiskt ursprung, innehållande synner
ligen typiska prof på de olika slagen af tillverkningar. Denna sam
ling omfattar 175 n:r. (Jfr bil. lit. C.)

De 211 taflor, som enligt Kongl. Beslut den 28 Aug. 1885 af- 
sondrades från hufvudsamlingen i Nationalmuseum, ha enligt Musei- 
nämndens förslag och Kgl. Bref den 22 Jan. 1887 sedermera blifvit 
fördelade i fyra grupper, af hvilka den första skulle stanna i National
museum som ett bihang till den egentliga hufvudsamlingen, den andra, 
bestående af porträtt, öfversändas till Gripsholm, den tredje som de
position öfverlemnas till museer i landsorten och den fjerde tills vidare

Å R S B E R Ä T T E L S E  FOR 1 8 8 7 . 1$
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i Museum förvaras. A f dessa taflor ha de till gruppen 2 hörande 
blifvit öfversända till Gripsholm. Taflorna inom gruppen 3 ha för
delats mellan museerna i Upsala (6 st.), Lund (11 st.), Göteborg (3 st.), 
Uddevalla (7 st.), Venersborg (8 st.), Kalmar (10 st.), Linköping 
(8 st.) och Hernösand (9 st.). A f taflorna i 4 gruppen ha till Drott
ningholm öfversändts 23 och till Ulriksdal 25, att användas som de
koration i slottsrummen. Till tekniska skolan i Stockholm ha som 
deposita öfverlemnats 18 n:r moderna norska träsnideriarbeten. (Jfr 
bil. Lit. D.)

Personalen. Intendenten och amanuenserna hafva åtnjutit 
semester, hvarjemte amanuensen Göthe haft en veckas tjenstledighet. 
Konservatorn prof. Holm har åtnjutit 8 veckors ledighet. Sekrete
raren, e. o. amanuensen Ossbahr har för företagande af en resa i 
utlandet varit tjenstledig från September till årets slut samt vistas 
fortfarande utomlands. Som e. o. amanuenser hafva tjenstgjort hof- 
intendenten Bottiger, Januari— Maj, lektor Huldt, Januari— April, Sep
tember— December, samt kandidat Folcker hela året. Den senare 
har under 2 l/2 månad uppehållit ordinarie befattning, hvarjemte han 
under konservatorns tjenstledighet skött dennes åligganden och frän 
September månads slut haft förordnande som sekreterare. Studie
resor inom landet hafva företagits af intendenten, som tagit känne
dom om gravyr- och andra konstsamlingar i Vesterås läroverks 
bibliotek, å Hedensberg, Fullerö och Ferna. D:r Göthe har besökt 
den norska konstutställningen i Trondhjem.

Samlingarnas bearbetning. Skulptur samling en. Ehuru Na
tionalmuseum på de senare åren inköpt åtskilliga gipsafgjutningar 
från utlandet, så företer dock denna del af samlingarna fortfarande 
betydliga luckor och kan ingalunda anses på ett tillfredsställande sätt 
motsvara sitt ändamål att belysa skulpturkonstens historiska utveck
ling. Vigtiga verk af den äldsta grekiska konsten saknas, likaså af- 
bildningar af Olympia-skulpturerna och de märkliga fynden i Perga
mon. Medeltidens skulptur är nästan alldeles icke, renässansens mycket 
svagt företrädd. Fyllandet af dessa brister är säkerligen en af museets 
närmaste uppgifter, och det är med särskildt afseende härå, som genom 
hofintendenten Bottiger ett förslag till gipsafgjutningssamlingens suc
cessiva utvidgning nu blifvit utarbetadt.
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I sammanhang härmed har äfven af densamme utarbetats ett 
förslag till omflyttning af skulptursamlingen, hvarigenom det befint
liga utrymmet i Musei mellanvåning skulle kunna tillgodogöras bättre 
än för närvarande är fallet. Hufvudpunkten i förslaget är den moderna 
skulpturafdelningens uppflyttande till öfre trapphuset, hvarigenom 
plats i mellanvåningen skulle kunna beredas för en systematiskt anord
nad gipsafgjutningssamhng. Denna är som bekant nu delad på två 
våningar. De antika vaserna skulle jemte andra smärre grekisk
romerska föremål och den egyptiska samlingen, hvars lokal i Musei- 
byggnadens källarvåning är olämplig och rent af farlig för samlingens 
bestånd, förenas till en fornsaksamling, ett s. k. antiqvarium. För 
detta skulle plats kunna beredas i rummen under stora trappan, till
ökade med tvenne af de nuv. arbetsrummen, samtliga med fönster 
åt gårdarna. En ändamålsenligare arbetslokal för den vid tafvel- 
samlingen tjenstgörande amanuensen skulle kunna i stället anordnas i 
öfre våningen i den s. k. italienska salens alkov, hvilken i sitt nu
varande skick endast kan begagnas till undansättningsplats för stafflier, 
stegar o. d. Framställning rörande denna senare förändring är af 
mig gjord hos Kongl. Öfverintendentsembetet.

De från tekniska skolan i Stockholm öfverlemnade 149 n:r antika 
vaser m. m. ha blifvit förtecknade och beskrifna af d:r Göthe. Denna 
del af samlingarna räknar för närvarande ej mindre än 1394 n:r, 
medan den sist utgifna katalogen af 1876 upptager endast 318 n:r.

Tafvelsatnlingen. (Göthe.) Med anledning af den starka till
växt, som samlingen erhållit genom mottagandet af flere stora 
dukar af svenske konstnärer (David och Saul af Kronberg, Norden
skiöld af von Rosen m. fl.) har en genomgående omflyttning af mål
ningarna inom den moderna svenska afdelningen egt rum. För att 
vinna ökadt utrymme ha härvid taflorna i nedre räckan måst sänkas 
något nedom den befintliga panellisten.

De nummerlappar med svarta siffror på vanligt grått papp, som 
hittills varit åsatta taflorna, ha börjat utbytas mot andra prydligare, 
med siffror pä guldbotten, omgifna af en svart rand. 224 sådana 
nummerlappar ha förfärdigats och blifvit åsatta taflorna i italienska 
afdelningen.

Sedan Kongl. Maj:t den 22 Jan. 1887 godkändt Musei förslag 
till fördelning och användning af de 211 taflor, som blifvit afskilda
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från hufvudsamlingen, ha de till gruppen i hörande blifvit uppsatta 
i arbetsrummen inom Nationalmuseum, de till gruppen 2 hänförliga 
porträtten afsändts till Gripsholm, taflorna inom gruppen 3 fördelats 
pä 8 landsortsmuseer, och taflorna inom gruppen 4 dels öfverflyttats 
till de kongl. lustslotten Drottningholm och Ulriksdal, dels öfverförts 
till museets tafvelförråd. Bestämmelser angående utlåning till svenska 
konstsamlingar af staten tillhöriga konstföremål ha i sammanhang 
härmed blifvit af Museinämnden faststälda och till trycket befordrade.

Den i föregående årsberättelse bebådade och sedan flere är 
förberedda beskrifvande katalogen öfver arbeten af utländske (icke
nordiske) mästare i Nationalmusei tafvelsamling har under året ut
kommit, utarbetad af d:r Göthe. För arbetets plan är förut redo- 
gjordt. Då Nationalmuseum ej eger något särskildt tryckningsanslag, 
ha medel till arbetets utgifvande förskottsvis anvisats af Kongl. Maj:t. 
En fransk upplaga förberedes. —  D:r Göthe har sedermera varit 
sysselsatt med arbetet på en motsvarande katalog öfver den nor
diska (svensk-norsk-danska) afdelningen af tafvelsamlingen.

Handtecknings- och gr avyr samling en. (Upmark.) Inom afdel
ningen har varit anordnad en låneutställning af miniatyrmålningar, 
till större delen porträtt, hvilken fortgått under tiden 3 Maj— 1 Ok
tober. De utstälda arbetena uppgingo till ett antal af 351, utstäl- 
larne voro 23, hvaribland H. M. Konungen med 96 n:r, grefve Ch. 
Em. Piper med 81, amanuensen Eichhorn med 47, fröken Torsk med 
24, grefve C. Fersen-Gyldenstolpe med 15. Jemväl Kongl. Akademien 
för de fria konsterna och Upsala universitets konstsamling hade bidragit 
med ett antal målningar. Utställningen, som i förening med Musei 
egen samling lemnade en synnerligen fullständig bild af miniatyr
målningens utveckling i vårt land, och som jemväl hade att uppvisa 
ett antal framstående arbeten af utländske konstnärer: Bossi, Isabey, 
Guérin m. fl., omfattades med mycket intresse af allmänheten och 
blef föremål för utförliga redogörelser i flere af de dagliga tidnin
garna (N. DagL Allehanda af — rn, Vårt Land af E. G. F., m. fl.). 
En liandskrifven förteckning öfver samtliga utstälda miniatyrmålnin
gar upprättades af e. o. amanuensen Folcker, som äfven hade det 
hufvudsakliga anordnandet af utställningen sig anförtrodt.

Genom välvilligt tillmötesgående af kongl. öfverbibliotekarien 
Klemming blef det möjligt att under December månad, i samband
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med den minnesfest, som vid denna tid firades å Kongl. Teatern, 
anordna en utställning af porträtt af den nyligen hädangångna konst- 
närinnan fru Jenny Lind-Goldschmidt. Flertalet af de utstälda por
trätten utgjordes af gravyrer, litografier och träsnitt, tillhöriga Kongl. 
Bibliotekets rika samling; andra hade lemnats af Musikaliska Akade
mien och af enskilda. Ett antal medaljer samt några i olja eller 
pastell utförda målningar fullständigade denna samling af minnen. 
Utställningen fortgick den 1— 20 Dec. En beskrifvande förteckning 
å de graverade och litograferade porträtten upprättades af d:r Loo- 
ström, som äfven ordnade utställningen.

Katalogiseringen af äldre delar af samlingen har fortgått (Huldt). 
Hr von Ehrenheim har förtecknat Svecana i den franska samlingen. 
Den systematiska anordningen och kritiska undersökningen af de till 
den nederländska afdelningen hörande bladen har omfattat bokstäf- 
verna M— Z öch har härmed afslutats (Upmark). Hela denna afdel- 
ning inrymmes för närvarande i en stor portfölj, 9 större och 26 
smärre portföljlådor. De från denna afdelning afsöndrade dubletterna 
upptaga 4 portfölj lådor.

Det otillfredsställande skick, i hvilket gravyrsalen, ursprungligen 
ej afsedd för detta ändamål, samt dess utställningsmateriel befinner 
sig, har föranledt mig att hos Kongl. Maj: t göra underdånig fram
ställning om vidtagande af åtgärder till de befintliga olägenheternas 
afhjelpande och ett ändamålsenligare tillgodogörande af det i och 
för sig ej otillräckliga utrymmet.

Konstsldjdsamlingen. (Looström.) Inom denna afdelning var under 
årets förra del anordnad en större låneutställning af äldre gulcl- 
och silfverarbeten, hvilken efter våra förhållanden väl må anses stor
artad. Plats för densamma var beredd i den s.v. salen (möbelsalen) i 
mellanvåningen, livarvid de förut här uppstälda samlingarna af glas, 
elfenben, bernstea m. m. måste undanställas eller inpackas. Utställ
ningen öppnades den 14 Febr. i närvaro af H. M. Konungen och 
andra medlemmar af den kungliga familjen, utställare samt ett antal 
inbjudna personer. Den fortgick sedan till den 13 April. Antalet 
utstälda föremål uppgick till 1,800 n:r, utställarne voro omkring 90. 
Bland dessa, livilka finnas förtecknade i den »Vägledning» genom 
utställningen, som särskildt utgafs, må i främsta rummet nämnas 
H. M. Konungen, som för ändamålet stälde till Nationalmusei för-
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fogande såväl sina egna som äfven cle till Kronans inventarieförråd 
och Kongl. Husgerådskammaren hörande samlingar. Jemväl DD. 
KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan samt Prins Oscar deltogo 
som utställare. Bland de många enskilda personer, till hvilka ut
ställningen stod i tacksamhetsskuld, må särskildt framhållas egaren 
till Skoklostersamlingen, grefve Nils Brahe, grefvarne C. Douglas och 
L. Piper, hrr J. Fr. Dickson, Chr. Hammer och H. Bukowski. En af 
Norges förnämste samlare, hr P. Simonsen i Kristiania. bidrog med 
ett stort antal värderika föremål. Nordiska museet utstälde bl. a. en 
karakteristisk samling allmogesmycken. Jakobs och Tyska kyrkorna 
i hufvudstaden samt åtskilliga kyrkor i dess omnejd läto utställa en 
del af sitt kyrksilfver.

Genom det intresse, hvarmed företaget på olika håll omfattades, 
kunde utställningen lemna en ganska rik bild af guldsmedskonstens 
utveckling under en tidrymd, som å ena sidan sträcker sig tillbaka 
till medeltiden, å den andra når vårt århundrades begynnelse. Huf- 
vudsakligen är det Tysklands och Sveriges konstslöjd, som här var 
företrädd, men till någon del äfven Danmark— Norges och för de 
senare tidsskedena jemväl Frankrikes.

För att betäcka de med utställningen förenade kostnaderna 
upptogs å de dagar, Söndag, Tisdag, Fredag, då Museet i öfrigt var 
fritt tillgängligt, en särskild inträdesafgift af 25 öre till utställningen. 
Denna besöktes af 5,447 betalande, hvarjemte frikort utdelades till 
samtliga utställare samt till idkare och studerande af konstslöjd. I 
inträdesafgifter erlades ett belopp af 1,361 kr. 75 öre.

En af d:r Looström utarbetad »Vägledning» (se nedan sid. 22) 
redogjorde för de olika grupperna af utställningsföremål: »Skrå-
silfver», »Dryckeskärl», »Bordsilfver», »Smycken» m. m.. liksom för 
de mest betydande arbetena inom hvarje grupp, för inskrifter, signa
turer, märken, data o. s. v. Denna vägledning utgick i en upplaga 
af 1,200 ex.

De mera betydande och för de olika stilperioderna karakteristi
ska föremålen å utställningen fotograferades af C. F. Lindberg, sedan 
medel anvisats af Museinämnden å inflytande inträdesafgifter. Dessa 
fotografier, 42 blad i stor folio, ha sedermera blifvit utgifna som sam- 
ladt praktverk med text af Upmark och Looström. Utgifvandet har 
möjliggjorts genom det bistånd, som egnats företaget af H. M.
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Konungen, H. K. H. Kronprinsen, Akademien för de fria konsterna, 
Statens historiska museum, Tekniska högskolan i Stockholm, Guld- 
smedsaktiebolaget derstädes, Konstindustrimuseet i Kristiania, Industri
föreningen i Köpenhamn, hrr J. Fr. Dickson, P. Fiirstenberg och P. 
Simonsen. Jemväl en tysk upplaga har sedermera blifvit ombesörjd 
genom firman Blaedel & C:o.

Öfver hufvud torde det kunna sägas, att utställningen lemnat 
ett både ur konstindustriel, vetenskaplig och ekonomisk synpunkt 
godt resultat.

De under året förvärfvade konstslöjd föremålen ha blifvit för
tecknade och beskrifna. Åtskilliga mer eller mindre genomgripande 
omflyttningar ha egt rum dels i följd af den omtalade låneutställnin- 
gen, dels i följd af tillkomsten af nya föremål.

Samlingarna å de kongl. slotten. De taflor, hvilka, enligt hvad 
förut blifvit nämndt, öfversändes till Drottningholm och Ulriksdal, 
ha der blifvit ordnade och uppsatta af hofintendenten Bottiger. Ett 
antal porträtt å Drottningholm ha blifvit förtecknade och beskrifna 
af e. o. amanuensen Folcker, hvarmed början blifvit gjord till en 
beskrifvande katalog öfver denna del af samlingarna.

För Gripsholm har ett liknande arbete fortgått genom under
tecknad, Upmark. Den renskrifna delen af den nya sedelkatalogen 
öfver denna samling omfattar f. n. 151 svenska och 146 utländska 
porträtt. Åtskilliga omflyttningar af taflor ha under sommaren egt 
rum med hufvudsakligt ändamål att i större slutna grupper samman
föra porträtt, som på ett eller annat sätt höra tillsammans, men under 
årens lopp blifvit spridda och uppsatta i olika lokaler. Sådana grupper 
äro t. ex. bilderna af Vasahusets, af pfalziska och af liolstein-got- 
torpska husens drottningar, prinsessor och barn, af det nu regerande 
konungahusets äldre medlemmar, af danska konungahusets medlem
mar, af ryska, polska och turkiska personligheter, af dilettantarbeten 
ur de kungliga och furstliga kretsarna o. s. v. —  Ett antal porträtt, 
som hvarken ur konstnärlig eller personalhistorisk synpunkt ega något 
värde, ha i sammanhang härmed blifvit aflägsnade ur de för allmän
heten tillgängliga lokalerna. Rörande nödvändigheten af såväl dessa 
arbetens fortsättande som en ändamålsenligare anordning af slottets 
förevisning, är det min afsigt att senare göra särskild underdånig fram
ställning. Härvid torde äfven böra vidröras frågan om en restauration
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af slottet eller åtminstone vissa af dess inre delar. I denna fråga, som 
alltmer tränger sig i förgrunden, har ett uppslag redan gifvits genom 
det restaurationsförslag, som förlidet år framlades af arkitekten F. 
Lilljekvist och hvilket jemväl varit utstäldt i Nationalmuseum.

På derom gjord framställning har Kongl. Maj:t i bref den 9 
Dec. 1887 bestämt, att de staten tillhöriga konstföremålen ä Ströms- 
holms slott, till ett antal af något öfver 30, skola i likhet med mot
svarande å andra kongl. slott förvarade konstalster ställas under 
Nationalmusei intendents öfverinseende.

Tj en ste resor till de kongl. slotten, i och för tillsyn och vård 
af der förvarade samlingar, upptaga en tid af 30 dagar, hvaraf 
komma pä intendenten 16, pä amanuensen Looström 4, på e. o. 
amanuensen Folcker 8, på konservatorn prof. Holm 2. A f dessa ha 
20 gält Gripsholm, 8 Drottningholm, 2 Ulriksdal.

Utgifna arbeten. Från Nationalmuseum ha under 1887 utgifvits:
S ta ten s  k o n stsa m lin g a rs  t i l lv ä x t  och fö rv a ltn in g  1886, 

underd. berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, med
B ih a n g  1. T v å  ty s k a  ren ä ssa n sa rb eten  i S v e r ig e , en 

stu d ie  af d:r John B o ttig er. 2. M oderna e tsn in g a r e fter 
m åln in gar i N ationalm useum , fö rte c k n a d e  a f  E rik  von 
E hrenheim . 3. E tsn in g a r a f E gron S e l l i f  L u n d g re n , be- 
sk rifn a  a f G u sta f U pm ark. Det hela utgör n:r 8 af Meddelanden 
frän Nationalmuseum, 73 sid. hög 4:0 med två illustrationer. Kr. 1: 50.

N ation alm u sei ta fv e l sam lin g , b e s k r ifv a n d e  f ö r t e c k 
ning a f G e o rg  G öthe. Första afdelningen, utländske (icke nordi
ske) mästare. XXII +  311 sid. 8:0 jemte en vidfogad »Förteckning 
öfver målarne enligt tailornas nummerföljd». 11 sid. Kr. 3: — .

V ä g le d n in g  i u tstä lln in g e n  a f ä ld re  gu ld - och silfver- 
förem ål i N ation alm useum  år 1887 (af L. Looström). 26 sid. 
8:0. 25 öre.

S ilfv e ru ts tä lln in g e n  i N ationalm useum , 42 fo to g ra fie r  
a f C. F. L in d b e rg , u tg ifn a  a f N ation alm usei k o n sta fd cln in g . 
Med titel och 5 sidor text af G. Upmark och L. Looström. Stor 
folio. Kr. 125.

A f tjenstemän vid Museum ha för öfrigt utgifvits:
G ö th e  G., S ven sk  b ild k o n st 1886 (i Nordisk Tidskrift 

1887). 19 sid.
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L o o strö m , L. D en sv e n sk a  k o n sta k ad em ie n  under 
fö rsta  århun dradet a f  hennes tillv a ro  1735 — 1835. E tt b i
d ra g  till den sven sk a  konstens h istoria . Häft. I, II -f- 144 sid. 
8:0. Kr. 2: 50.

L oo ström , L. Om b ru k et a f guld- och s ilfv e rfö re m ä l 
i de sven ska  hem men under 1500 — 1700-talen (i Meddelanden 
frän Svenska slöjdföreningen 1887) sid. 23— 57, med 23 träsnitt.

O ssbahr, C. A. V ä g le d n in g  för b esö k an d e i L ifru st- 
kam m aren. 131 sid. 8:0. Kr. 0,50.

U pm ark, G. G rip sh o lm s s lo tt  såd an t det är och så 
dant det bord e vara (i Nordisk tidskrift 1887), 24 sid. 8:0 med 4 

träsnitt.
För fortsättning af ofvannämnda arbete .om Svenska konst

akademien har d:r Looström sedermera af Kongl. Maj:t erhållit ett 
understöd af 1,000 kronor.

Restaurationer. För Nationalmusei tafvelsamling ha under 
året blifvit genom tafvelrestauratören R. Brunkal restaurerade följande 
5 oljemålningar:

F lo re n tin sk  m ästare: Porträtt af en bildhuggare. N. M. 39.
C a ra cc iern a s  sk o la : Landskap med Kristus och de två lär

jungarna på väg till Emaus. N. M. 55.
M etzu, G.: Qvinna i s. k. sqvallerstol uti en smedja. N. M. 512.
P a rro ce l, P .: Ung qvinna läsande vid en spis. N. M. 873.
O känd m ästare: Porträtt af Fredrik II af Danmark och hans 

drottning Sofia af Mecklenburg. N. M. 911.
Härjemte ha 24 målningar blifvit fernissade.

Restaurering af följande Gripsholms samling tillhöriga oljemål
n in gar h ade före årets u tg å n g  b lifv it besluten och  påbörjad, n äm ligen  

porträtten af:
PYölich, Carl Gustaf, grefve, brb. Grh. 146.
Frölich, David, grefve, brb. Grh. 147.
PYölich, Hans Christopher, öfverste, brb. Grh. 148.
Neger med två papegojor och två markattor, half hg. af Ehren

strahl 1670. Grh. 800.
Gustaf Adolf, hertig af Mecklenburg och hans gemål, Magda

lena Sibilla af Holstein-Gottorp, knäst. af Ehrenstrahl. Grh. 871.
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Anna Sofia, kurfurstinna af Sachsen, med sina båda söner, Johan 
Georg och Fredrik August, knäst. Grh. 874.

Palmstjerna, Nils, frih., riksråd, brb. af O. Ar emus 1755. 
Grh. 1520.

Cronstedt, Jakob, grefve, riksråd, brb. Grh. 1521.
Dalin, Olof von, skald, brb. Grh. 1710.
Likaledes ha de till Gripsholm skänkta 11 porträtten af med

lemmar af familjen Posse (Grh. 1721— 32) blifvit omspända, putsade 
och fernissade.

Sedan 15 af de statyer och grupper i brons, som äro uppstälda 
i Drottningholms park, under föregående år blifvit lagade och restau
rerade för medel, som anvisats dels af Nationalmuseum, dels af slottet, 
har Kongl. Maj:t på Nationalmusei nämnds framställning den 28 Mars 
1887 beviljat ett extra anslag af 2000 kr. för fortsatt restauration af 
ytterligare 15 på samma ställe befintliga grupper och statyer i brons 
af Adrian de Fries. Arbetet har verkstälts af gjuterifirman Faustman 
& Östberg härstädes genom ciselören A. G. Sundstedt. De sålunda 
restaurerade konstverken äro följande; hänvisningarna gälla ljus
trycken i J. Bottigers »Bronsarbeten af Adrian de Fries i Sverge.

Häst i strid med orm ..........  B. pl. III A.
Häst i traf ..................................... » » » B.
Apollo ...........................................  » » IV A.
Bacchus och satyrgosse...........  » » » B.
Laokoon och hans söner ..........  » » V  A.
Brottare...........................................  » » » B.
Hercules, Nessus och Deianira . . . » » VI A.
Q vinna i strid med en man......  » » » B.
Qvinna med spegel .....................  » » VII A.
O vinna med en gås .....................  » » » B.
Neptun med hund och treudd ... » » VIII A.
Adonis och Venus........................  » » » B.
Sittande flodgud med en urna ... » » IX A.
Sittande flodgud med en urna . . . » » » B.
Mars, Venus och A m or............... (ej af bildad).

Förvaltningen. Museinämnden har under året haft 14 sam
manträden. Inför intendenten förda protokoll i förvaltningsärenden
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äro 42. Diarium upptager 361 inkomna ärenden, hvaribland 26 kung
liga bref, beslut eller remisser samt skrifvelser från andra embetsverk, 
för öfrigt hufvudsakligen räkningar. Härtill kommer ett stort antal 
(omkr. 100) skriftliga förfrågningar från enskilde. Utgångna skrif
velser enligt registraturet äro 47. Genom postverket ha befordrats 
446 tjensteförsändelser.

Statens inköpsnämnd. De af Akademien för de fria kon
sterna utsedda ledamöterna voro prof. J. Börjeson, prof. grefve G. 
von Rosen och prof. A. Malmström, med hrr prof. M. E. Winge, 
kongl. målaren A. Kallenberg och förste intendenten A. T. Geller- 
stedt till suppleanter. Museinämnden hade till ledamöter utsett d. v. 
landshöfding G. Wennerberg (ej närv.), grossh. E. Cederlund och 
grossh. A  Österlind samt till suppleanter prof. Hedenius (inkallad), 
rådman J. G. Siljeström och d:r L. Looström. Nämndens samman
träde egde rum den 22 Oktober. Hembjudna voro 2 skulpturverk: 
af E. Brambcck, G. Lindberg; 13 oljemålningar: af O. Björck, Emma 
Chadwick, f. Löwstädt, K. Ekwall, L. Frid, O. Hermelin, Josefina 
Holmlund, J Krouthén, J. Kulle, Th. Lund, G. Pauli, O. Stenvall, 
A. Thörne, A. Wallander; samt 4 aqvareller: af Anna Palm (2) och 
O. Tirén (2). A f de hembjudna konstverken voro 1 skulpturverk, 3 
oljemålningar och 1 aqvarell utstälda på konstakademiens utställning, 
de öfriga i Nationalmuseum. Nämnden föreslog till inköp:

K routh én , J., »Vattenvegetation», oljemålning, till ett pris af 
1500 kr.,

hvilket förslag af Kongl. Maj:t den 4 November godkändes.

Väggmålningsfrågan. Med anledning af Nationalmusei nämnds 
den 5 Februari 1886 gjorda underd. framställning, öfver hvilken 
Kongl. Akademien för de fria konsterna sedermera afgifvit utlåtande, 
har Kongl. Maj:t den 3 Juni 1887 faststält åtskilliga bestämmelser 
rörande de blifvande väggmålningarna i Nationalmuseibyggnadens 
trapphus, deras art, ämnen och ordningsföljd. Härjemte har Kongl. 
Maj:t ställt till Nämndens förfogande af J. S. Gieseckes donations 
behållna medel ett belopp af 5000 kronor att användas till vissa 
förberedande åtgärder, samt uppdragit åt densamma att inkomma 
med vidare förslag rörande den teknik, som skall användas, rörande 
granskning af inkomna skisser, tillsyn vid utförandet af målningarna
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m. m. Nämnden har med anledning häraf den 4 November utfärdat 
en inbjudning till svenske konstnärer att inkomma med skisser till 
en ornamental färgdekoration af inre arkitekturen i trapphuset, afsedd 
att fullständiga den redan befintliga dekorativa utstyrseln samt att 
utgöra en passande omgifning till de monumentala väggmålningar, 
som här skola utföras. Täflingsskisserna skola vara inlemnade senast 
den 15 April 1888. Vidare har Nämnden hos Kongl. Maj:t anhållit 
att för behandling af dessa frågor med sig få förena dels sina fyra 
suppleanter, grefve G. von Rosen, d:r C. D. af Wirsén, öfverinten- 
denten H. Zettervall och prof. J. Börjeson, dels äfven professorerna 
V. Rydberg, A. Malmström och C. Curman, och har Kongl. Maj:t i 
bref den 9 Dec. härtill lemnat sitt bifall. Denna förstärkta Nämnd 
har sedermera under innevarande år inbjudit svenske konstnärer att 
täfla 0111 utförande af skisser till väggmålningar i Nationalmuseum. 
Täflingstiden utgår den 31 Dec. 1888.

Besök. Besöken å söknedagar utgöra:
1887 1886 1885 1884 1883

ä fridagar........................  46,879 45.297 39.083 32,677 38,858
å betalningsdagar ...........  6,736 6,544 6,207 6,219 6,109
med frikort ........................ 4.341 3.241 2,789 3,721 3,581

Summa 57,956 55,082 48,079 42,617 48,548
A  söndagarna torde efter samma beräkningsgrund, som före

gående år användts, antalet besök kunna uppskattas något högre än 
hittills, så att totalantalet för året i rundt tal blir 160,000.

A  söknedagar fördelas för öfrigt besöken på följande sätt:
Fridagar Betalningsdagar Frikort Summa Inkomst

Januari........ . 2,789 154 397 3.340 77 ’ —
Februari.... • 3»9 5 1 388 514 4,853 194: —
M ars........... . 9,799 1.369 675 11,843 684: 50
April ........ . 2,429 428 434 3,291 214: —
Maj ........... . 1,928 238 285 2,4 Si 1 19: —
Juni ...... . 3,292 1,096 215 4,603 548: —
Juli ........... . 4,654 765 113 5,532 382: 50
Augusti .... • 4,867 925 132 5,924 462: 50
September.. ■ 3.812 571 211 4,594 285: 50
O ktober.... ■ 4.233 386 Sio 5,129 I93 '- —

Transport 41,754 6,320 3.486 51,560 3,160: —
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Fridagar Betalningsdagar Frikort Summa Inkomst

Transport 41,754 6,320 3,486 51,560 3,160: —
November... 3,178 238 522 3,938 119: —
December... 1,947 178 333 2,458 89: —

Summa 46,879 6,730 4,341 57,956 3,368: —

A f besökande å fridagar ha under tiden 14 Februari— 13 April 
5,447 erlagt särskild inträdesafgift till silfverutställningen med till
sammans kr. 1361: 75.

Högsta antalet besökande å fridag: Fredagen den 11 Mars...... 5,112
Lägsta » » » Fredagen » 17 Jan. ...... 185
Högsta » » ä bet.dag Lördagen » 15 Juni .....  556
Lägsta » » » Lördagen » 8 Jan........ 1

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna for 
idkande af studier och kopiering har lemnats åt:

1887
Män ...........  153
Qvinnor ...... 162

1886
133
‘35

1885
122
98

1884
120
I27

1883
H S

122
Tillsammans 315 268 220 247 275

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

Konstnärer, tecknare 0. d. .... 14 19 43
Lärjungar af Akademien för de fria konsterna 22 15 37

» » Tekniska högskolan .... 14 — 14
» » Tekniska skolan i Stockholm ... 16 40 56
» . » enskilde konstnärer .... 3 31 34

Yrkes id kare ........................... 27 3 30
Literatörer, konstvänner......... 33 20 58
Ofri ga........................................ 14 34 48

Tillsammans 153 162 315
Efter det uppgifna ändamål, för hvilket frikort beviljats, fördelas

dessa sålunda:
Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen ...................... 72 95 167
» teckning i skulptursamlingen och konst-

slöjdsamlingen....................... .................... 31 40 71
» studier i allmänhet ..................................... 50 27 77

Tillsammans 153 162 3H
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A f tillåtelsen att kopiera i tafvelsamlingen ha 99 personer begagnat 
sig, af hvilka 44 manliga och 55 qvinliga*, dessa ha under året utfört 
201 kopior efter 93 olika konstverk, nämligen:

Inom Italiensk-Spanska afdelningen 4 kopior efter 3 konstverk
Tyska » 1 kopia » 1 »

Nederländska » 21 kopior » 14 »
Franska » 9 » » 8 »
Norsk-Danska » 59 » » 20 »
Svenska » 107 » » 47 »

Tillsammans 201 kopior efter 93 konstverk
Under år 1886 utfördes 192 » » 99 »

Bland de kopierade oljemålningarna har
Rasmussen: Utsigt från Hardanger, n:r 1335 återgifvits 12 gånger
W ahlberg: Månskenslandskap, » 1155 » 11 »
Törnå: Vårlandskap, » 1342 » 10 »
Mun the: Vinterlandskap, » 1273 » 5 »
Wickenberg: Månsken, » 1138 » » »
Hagborg: Kustbild, » 1379 » » »
Rohde: Vinterlandskap, » 1281 » 4 »
Gude: Sandvikstjord, », 1343 » » »
Hansen: Säterbesök, » 1267 » » »
Holm: Landskap, » 1092 » » »
Rydberg: Skånskt vårlandskap, » 1059 » » »

» Sommarlandskap, » 1060 » » »
Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha pä Tisdagar och 

Fredagar till genomseende utlemnats 408 n:r (volymer, portföljer 
eller enstaka blad). Ar 1886 utlemnades 549, 1885 537. Härjemte 
ha af de i samlingen utstälda aqvarellerna 49 st. kopierats af 28 
personer, 14 manliga och 14 qvinliga.

Konstslöjdafdelningen har flitigt begagnats för studier, särskildt 
af Tekniska skolans lärjungar inom den högre konstindustriela af
delningen. De föremål, som för studieändamål på särskild begäran 
framtagits, utgöra 193 af 195 personer. En jemförelsevis stor del af 
dessa föremål tillhörde utställningen af guld- och silfverarbeten.

I samlingen å Gripsholm, hvilken som vanligt varit talrikt be
sökt under sommarmånaderna, har med vederbörligt tillstånd kopie
ring egt rum af åtskilliga arbeten.
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Den ekonomiska ställningen under året framgår af följande
öfversigt:

148: 72 

1,009:36

535̂ 23 
17-748:27

47,35°: —| 
14,430: 96 

4-729: 75 
98: 50 

11,442: 66

47,498: 72 

15,440: 32 

4,729: 75 
633: 73 

29,190: 93

Ordinarie statsanslag

Öfriga statsanslag..........

Förevisningsmedel.........

Katalogmedel ...............

J. S. Gieseckes donation

41,989:35 

7,462: 30 

4,630: 25

9,573= 30

47,498: 72 

5,440: 32 
4,729: 75 

633: 73 
29,190: 93

19,441:5878,051:87197,493:45 63,655:20 33,838:25 97,493:45

I inkomstposten »öfriga statsanslag» ingår:

Ersättning för postförsändelser i tjensteärenden.............. 77: 26
Resekostnadsersättning till ledamöter af Museinämnden ... 353: 70
För restaurering af bronser i Drottningsholms park, sär-

skildt anvisade..................................... ..................................  2,000: —
För utgifvande af katalogen öfver tafvelsamlingen, förskjutna

med återbetalningsskyldighet.... ................................. . 2,000: —
Det sedvanliga extra anslaget till konstslöjdsamlingarna... 4,000: —  

Till inköp af konstslöjdföremål ur E. A. Bomans sam
lingar:

Å  6:te hufvudtitelns besparingar anvisade........... ...............  3,000: —
Å  8:e hufvudtitelns besparingar anvisade ......... .................  3,000: —

Summa 14,430: 96
A f förevisningsmedlen hafva influtit:

Genom sedvanliga inträdesafgifter till konstafdelningen ... 3,368: —
» inträdesafgifter till silfveru tställn in gen .........................  1,361: 75

Summa 4,729: 75
Katalogmedlens tillväxt motsvarar behållningen å »Vägled

ning i utställningen af äldre guld- och silfverföremål i
Nationalmuseum» .................................................................. 98: 50

A f J. S. Gieseckes donations inkomster utgöra:
Hyresmedel......................................... ........................................ 10,707: 50
Räntemedel...... .. ..... .............. ........................ . ............. ....... 735: J6

Summa 11,442: 66
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Till inköp för samlingarna hafva anvisats:
A f ord. statsanslaget, till konstsamlingen ...........................  8,132: 16
» öfriga statsanslag, till konstslöjdsamlingen .................. 1,360: 34
» forevisningstnedel........................................ . ...................... 139: —
» J. S. Gieseckes donations medel ............ . ..................... 6,250: —

Summa 15,881: 50
A f behållningen till 1888 har 

Till kongl. statskontoret återburits besparingar å anslaget
till brännmateriel m. m..............................    797: 62

å anslaget till underhåll af golf, fönster m. m..................   13: 53
Summa 811: 15

I behållningen ingå för öfrigt:
A  anslaget till inköp af lefvande svenska konstnärers ar

beten ...............................        4,Soo: —
Anslaget till inköp af konstslöjdföremål ur E. A. Bomans

samlingar...........................................  ............. .................. . 6,000: —
J. S. Gieseckes donations s. k. femårsfond..................  15,000: —

Nationalmuseum i Mars 1888.

G U S T A F  U PM A R K .
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B il, L i t  A .

Inköp för statens sam lingar under år 1887,

För skulptursamlingen.

Apr. 15, Carl v. Linné, liten staty i bronserad zink efter F. Kjellberg-. 
Maj 6. Porträttmedaljong af en ung dam, gips, efter Sergel.
----- , Porträttbyst af general af Kleen, gips, af A. Nyström.
Dec. 2. Carl XII till häst, liten grupp i bronserad gips, tillskr. 

L ’Archevêque.

För tafvelsamlingen.

Jan. 14. Porträtt af en äldre dam, miniatyr, tillskr. N. Lafrensen d. y. 
— — ? Sjelfporträtt af P. Lehman, miniatyr.
----- , Porträtt af en äldre dam, miniatyr af J. Gillberg,
Febr. 10. Porträtt af Carolina Bygler, oljemålning af O. J. Södermark.
----- , Musicerande sällskap, oljemålning af P. Codde.
Mars 4. Landskap med figurer, oljemålning af P. Molijn d. ä.
-——-, Blomsterstycke, oljemålning af S. Verelst.
— .......-, Landskap med nymfer och satyrer, oljemålning af D. Vertangen.
----- , Madonnabild, omgifven af blommor, oljemålning af D. Seghers.
•----- , Krogscen, oljemålning af I. van Ostade.
Maj 6. Porträtt af Ulrika Eleonora Säfström, miniatyr, tillskrifven 

Bolinder.
— -, Porträtt af W. L. von Kaulbars, silhuett mot guld.
Dec. 2. Vattenvegetation, oljemålning af J. Krouthén.
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För handteckningssamlingen.

Mars 4. Morgontoaletten, tuschlavering af N. Lafrensen d. y.

För gravyrsamlingen.

Jan. 14. Dessins originaux de la collection du Comte van Suchtelen, 
litografier af Changuion.

— —, Ryska gravyrer, 13 n:r.
Febr. 4. Armfeit, Aminoff och Ehrenström, gravyr af J. Pichler.
----- , Brottare, etsning af C. Wahlbom.
-----, Thorvaldsens porträtt, grav. af Riepenhausen.
----- , Franska, tyska och engelska gravyrer, 85 n:r.
April 15. Porträtt af J. Chr. Boklund och af grefve A. G. Biellce, 

etsningar af R. Haglund.
----- , Etsningar af A. Andersson, 6 n:r.
---- Dekorationsarkitektur vid Carlberg, grav. af G. af Sillen.
----- , Porträtt af biskop G. Wallin, grav. af C. Bergqvist.
—— , »Bourg du Brabant ä Coté d’Anvers», etsning af Marie Palm.
----- , Kyrkstöten, etsning af C. Larsson.
—— , »Fra havet», 7 etsningar af W. Peters.
-----•, Div. gravyrer, mest äldre svenska, 28 n:r.
----- , Allhelgonabilden af Jasper efter A. Durer.
—-— ? Svenska konungar och deras tidehvarf, fotografier, häft. 1, 2 

(forts.).
— — , Porträtt af konung Gustaf III, aqvatinta.
Maj 6. Ur Josefs historia, 3 gravyrer af Dunkarton,
Okt. 7. Etsningar af F. Boberg, 6 n:r.
-...—, Interiör af Donne Castle, etsning af A. Tallberg.
----- , Färggravyrer af Basset, 2 n:r.
— —, Etsningar af Gesellschaft für Radirkunst, årg. 1887, 14 n:r 

(forts.).
---- »Handzeichnungen Alter Meister», facsimile. Häft. IV.

För samlingen af graverade plåtar.

Febr. 4. Plåtar grav. af J. C. Linnerhjelm m. fl., 69 st.
----- , Karta öfver Kalmar.
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För konstslöjdsamlingen.

Jan. 14. Tekanna, gräddkanna och sockerask af brunt lergods från 
Ulfsunda.

—— ; Tekanna af Rörstrandsfajans, 1746.
----- , Vas af fin fajans, Rörstrand.
----- , Broderi i silke på rödt kläde, 1600-talet.
----- , Senapsburk af silfver, Stockholm 1770.
----- , Mortel af brons, 1657.
----- , Tallrikar af kinesiskt porslin med figurscener, 2 st.
-----Fat af messing med en hjort i relief.
Febr. 4. Soppterrin af tenn.
Apr. 15. Nyckelkedja af förgyld metall, rokoko.
----- , Allmogesilfver: smycken, ringar, knappar m. m., 21 n:r.
Maj 6. Knif och gaffel med skaft af silfver i läderfodral, 1700- 

talet.
Juni 3. Väggur i foder af förgyldt trä, rokoko.
----- , Kaffekanna af tenn.
Sept. 9. Kista af valnöt med sniderier, italienskt arbete, 1500-talet.
------ •, Framstycke till en d:o.
----- , Kanna af silfver med Bocks och Hårds af Segerstad vapen.

1600-talet.
Okt. 7. Tallrikar af kines, porslin med Frankrikes kongl. vapen, 2 st. 
Dec. 2. Strösockerflaska af silfver.
----- , Slef af silfver.
----- , Fickur af silfver. Wiedeman Holmice, omkr. 1700.
----- , Urboetter af silfver. 1700-talet, 2 st.
----- , Luktflaska af silfver, päronform.
----- , Bordsur i svart träfoder af Melchior Brutscher, 1600 talet.
----- , Bordsur af förgyld metall, 1500-talet.
----- , Väggur med konsol, förgyld brons med grön lackering, 1700-

talet.
----- , Kandelabrar af marmor och brons, 1800-talets början.
----- , Ljusstakar af messing och brons, 2 par, 1600-talet.
----- , Spegelram af förgyldt trä, rokoko.
----- , Kista med inläggningar, 1600-talet.
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Dec. 2. Chiffonier af inlag'dt trä med bronsbeslag och marmor- 
skifva, 1780— 90-talet.

— —, Sekretär af inlagdt trä, omkr. 1780.
----- , Kommod af inlagdt trä, omkr. 1780.
— __ Vas af fin fajans, engelsk.

Bil. Lit. B.

G åfvor till statens konstsamlingar»

Till skulptursamlingen.

Maj 4. A f  H. M. Konungen.
Byst af N. Tessin d. y. i brons efter J. Börjeson.

----- , A f  hrr Faustman & Östberg.
»Den borghesiske fäktaren», statyett i brons, utförd å gifvarnes 

gjuteri vid Karlsvik.

Till tafvelsamlingen.

Jan. 14. A f  grosshandlaren E. Cederlund.
David och Saul, oljemålning af J. Kronberg 1885.

----- , A f  grosshandlaren A. Österlind.
Religionssamtalet i Upsala mellan Olaus Petri och Peder Galle, 

oljemålning af C. G. Hellqvist 1883.
------, A f  generalkonsid H . D avidson.

Den förlorade sonen, oljemålning af G. von Rosen 1885.
----- , A f  godsegaren V. Walldén.

Begrafning i Alsike, oljemålning af G. Cederström 1883.
Mars 4. A f  kanslirådet N. F. Sander.

Musicerande sällskap, oljemålning af J. Vercolje.
----- , Frukoststycke, oljemålning af Hulsdonck.
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Mars 4. Porträtt af kejsar Ferdinand I, oljemålning af Georg Pencz

1531-
Apr. 15. A f  frami. kaptenen i kongl. flottans reservstat C. A. Carl- 

ström, genom grosshandlaren F. A. Car Iström.
Porträtt af F. H. af Chapman, miniatyr af G. Andersson 1808. 

Juni 3. A f  generallöjtnanten m. m. U. F. Sandels.
Porträtt af J. A. Sandels, miniatyr af J. Gillberg 1809.

Sept. 9. A f  H. M. Konungen.
Porträtt af general Kleber, gouache af J. Guérin.

■----- , A f  fröknarna Anna och Hedvig Pos se.
En samling familjeporträtt, 11 n:r.

Okt. 7. A f  friherre 0 . Dickson.
Porträtt af friherre A.j E. Nordenskiöld, oljemålning af G. von 

Rosen.

Till handteckningssamlingen.

Jan. 14. A f  med. der S. Loven.
Gustaf Adolf besöker konstakademien, aqvarellskiss af P. Hille

ström d. ä.
Juni 3. A f  artisten J. A. Winqvist.

Svenska utsigter m. m., skisser i olja och blyerts utförda af 
gifvaren, 27 n:r.

----- , Skisser och teckningar af Calmeyer, Billmark m. fl., 26 n:r.
Sept. 9. A f  artisten J. A. Winqvist.

Landskap och figurstudier m. m. i olja och blyerts utförda af 
gifvaren, 12 n:r.

•— —, Studier af C. G. Qvarnström, 34 n:r.
----- , Studier af J. Ringdahl, 3 n:r.
Okt. 7. A f  öfverste G. Nyblceus.

Porträtt af konung Gustaf IV Adolf, aqvarellskiss af justitierådet 
G. Nyblceus.

----- , Interiör af kongl. operan i början af 1800-talet, lavering af den
samme.

Till gravyrsamlingen.

Jan. 14. A f  fr u  Llilda Olsson, f .  Lundberg.
Utsigt af Kronborg, etsning af Carmiencke.
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Mars 4. A f  intendenten G. Upmark.
Svenska porträtt, efter original i Kongl. biblioteket och National

museum. Häft. 1, 2 (med forts.).
----- , A f  redaktör 0 . Granberg.

E11 samling div. gravyrer af moderna konstnärer, 51 n:r.
April 15. En samling modernt konsttryck, 119 n:r.
---- -, A f  hr E. von Ehrenheim.

Etsningar af H. N. Bergh (norrman), 2 n:r.
Maj 6. A f  f r  ih. T. Hermelin.

Etsningar, utförda af gifvaren, 2 n:r.
Juni 3. A f  artisten J. A. Winqvist.

Div. gravyrer och litografier, 268 n:r.
Sept. 9. A f  amanuensen Chr. Eichhorn.

Div. gravyrer, 32 n:r.
----- , A f  Norrlands konstförening.

S:t Karins kyrkoruin i Visby, etsning af R. Haglund (2 ex.). 
Okt. 7. A f  kongl. öfverbibliotekarien Klemming.

Div. gravyrer, 10 n:r.
----- , A f  fröken Carolina Benedicks.

Etsningar, utförda af gifvarinnan, 4 n:r.
Nov. 2. A f  H. M. Konungen.

Porträtt af konung Oscar II, grav. af Goldberg, 3 ex.
----- , A f  redaktör 0 . Granberg.

Div. konsttryck, 7 n;r.

Till samlingen a f graverade plåtar.

Sept. 9. A f  H. M. Konungen.
Porträtt af Carl XIV Johan som kronprins, grav. af Dickinson. 
Porträtt af konung Carl XIV Johan, grav. af Perrot.

----- , A f  hr E. von Ehrenheim.
Porträtt af E. Benzelius, grav. af E. Geringius.
Porträtt af Joh. Engeström, grav. af J. Gillberg.

Till konstslöjdsamlingen.

Jan. 14. A f  ingeniör P. Östberg.
Tallrikar af kinesiskt porslin med familjen Grills vapen, 2 n:r.
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Jan. 14. A f  fru  M. Sundborg.
Munkpanna af fajans, Rörstrand 1745.

Mars 4. A f  fru  B . Millberg, f  Lundberg.
Tekanna af lergods, Wedgwood.
Tallrik af fajans, Wedgwood pearl.

Maj 6. A f  fr u  E. Jens en, f  Mode er.
Bål af fajans, Rörstrand, 1765.

Juni 3. A f  g r  e f ve H. N  Kalling.
Kopp med fat af kinesiskt porslin med familjen Kallings vapen. 

Dec. 3. A f  g r  e f ve H. Wachtmeister.
Fat af kinesiskt porslin med en påfogel.

Bil. Lit. C.

D epositioner i Nationalm useum .

Skulptur ver k.

A f  hr Chr. Hammer.
Venus med Amor, grupp i brons af B. Wurzelbauer.

A f  g r  e f ve S. Lagerberg
Amorin, staty i brons, tillskr. A. de Fries.

A f  hr P. Fur Stenberg.
Frans Hals, byst i brons af J. Carriés.

Fornsaker.

A f  Tekniska skolan i Stockholm, (att t. v. i Nationalmuseum förvaras). 
En samling af 149 grekiska vaser och andra smärre föremål i 

bränd lera.

Målningar.

A f  hr Chr. Skredsvig.
»St. Hans aften», oljemålning af Chr. Skredsvig (hembjuden).
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A f  2? olika utställare.
351 miniatyrer (miniatyrutställningen).

A f  IL K. H. Prinsessan Eugénie.
Porträtt af prins Oscar, oljemålning af Clara Löfgren.

A f  Söderfors församling genom brukspatron P. G. Tamm (att t. v. 
i Nationalmuseum förvaras).

Porträtt af M. Luther, oljemålning ur L. Cranachs verkstad 1526. 
Porträtt af Catharina von Bora, oljemålning, motst.

A f  grefue A. F. Sköldebrand (att t. v. i Nationalmuseum förvaras). 
Porträtt af excellensen grefve A. F. Sköldebrand, miniatyr af D. 

Bossi 1811.
A f  hr P  Fürstenberg.

»Le sentier des roches», landskap i olja af A. Pointelin.
I bildhuggarens atelier, oljemålning af E. Dantan.
Höskörd, pastell af L. A. L ’Hermite.

A f  Riddarhusdirektionen (att t. v. i Nationalmuseum förvaras). 
Porträtt af G. Gyllenberg, miniatyr af J. Gillberg.

Teckningar.

A f  generalmajor 0 . M. Björns erna.
F'örslagsritningar till ett riksdags- och riksbankshus på Helgeands

holmen af H. Zettervall.
A f  arkitekten F. Lilljekvist.

Förslagsritningar till restauration af Gripsholms slott.
A f  Svenska Slöjdföreningen.

Täflingsritningar för utförande af en enkel möblering af tvenne 
rum.

Gravyrer.

A f  Kongl. Biblioteket m. fl.
E n  sam lin g porträtt i kopp arstick, litografi, träsn itt m. m. a f  fru 

Jenny Lind-Goldschmidt.

Konstslöj dföremål.
A f  go olika utställare.

Ett antal af omkring 1800 föremål i silfver och guld (silfver- 
utställningen).
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A f  H. M. Konungen (att t. v. i Nationalmuseum förvaras).
Tallrikar af Sévres-porslin, 4 st. (tillh. Husgerådskammaren). 
Ishållare af Berlin-porslin, 2 st.

A f  hr W Bendix (att t. v. i Nationalmuseum förvaras).
En samling af glasföremål från olika perioder (175 n:r).

Förem ål, som från N ationalm useum  blifvit öfver- 
flyttade till andra sam lingar.

I. Oljemålningar, utgallrade ur Nationalmusei hufvudsamling enligt 
Kongl. bref 28 Aug. 1885 och 22 Jan. 1887.)

Bil. Lit. D.

T ill Drottningholm (23 n:r).

158. Rosa, S., skola: 
233. Italienare, okänd:

144. Reni, G., skola:
145. »

87. Gennari, E .:
88. Ghezzi, P. L . :

102. Marchis, A. de:
106. Michelis, A. de: 
126. Ponte, J. da, skola:

29. Berrettini, P., kopia:

6. Albanis skola:

/ • »

»
»

»

»

Si len i triumftåg.
Diana och nymfer.
Perseus och Medusa.
Jupiter och Bellerophon.
Ung man som röker.
David med Goliaths hufvud. 
Landskap.
Katarinas trolofning. 
Sädesbergning.
Vinskörd.
Flicka med dufva.
Flicka med tvä dufvor. 
Landskap med figurer. 
Landskap med ruiner. 
Landskap med figurer. 
Flickporträtt.
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641. Italienare, okänd:
642. »
816. Poussinernas skola:
821. »

826. »
831. Lorrain, Claude: 

1017. Schröder, G. E .:

Döda foglar.

Landskap, Villa Medici. 
Landskap med tempel och pyra

mid.
Landskap med Bileam och åsnan. 
Konstantins triumfbåge.
Allegori öfver de fyra årstiderna

Till Ulriksdal (25 n:r).

14. Amerighis skola:

25. Benefial, M.:
60. Carracciernas skola:

61. »
89. Ghezzi, P. L.:

101. Maratti, C.:
130. Ponte, F. da(r):
131. »
152. Romanelli, F. G.:

153- »

168. Sassoferrato, G. B.:
238. Italienare, okänd:

251. Bran del, P .:
252. »
286. Roos, G .:
287. »
502. Linde, van der:
604. Rubens eller van Dyck, sko 
684. Vliet, H. v., kopia efter(?): 
723. Ncderländare, okänd:
790. Courtois, J.:
810. Poussin, G.(r):
825. Poussinernas skola:
855. Mola, J. B.:

1085. Gabbiani, A . D.:

David med Goliaths hufvud. 
Kristus och en lärjunge.
Flykten till Egypten.
Josefs dröm.
Kristusbarnet med kors. 
Kristusbarnet och en gubbe. 
Jagtstycke.

»
Mars, naken figur.
Vertumnus?
Qvinligt helgon.
Maria, bröstbild.
Gubbhufvud.

»
Djurstycke.

»
Monte Aventino i Rom.

: Den hel. Katarinas förlofning. 
Kyr kointeriör.
Landskap med vatten. 
Bataljstycke.
Landskap vid Nemi.
Ländsk, med flykten till Egypten. 
Ländsk, med Kristusbarnet m. m. 
Kristus hud il än ges.



ÅRSBERÄTTELSE FÜR 1887. 4

T ill Gripsholm (8 n:r.)

201. Tizian, kopia: Hertigen af Urbino.
207. » Hertigen af Alba.
208. Okänd konstnär: Don Carlos som barn.

503- Mander, C. van, tillskrifven: Kristian IV af Danmark.
613. Rubens, kopia: Carl den djerfve.
924. Ehrcnstrahl, tillskrifven: Carl den XI som ung.
925. » Hedvig Eleonora.

IO36. Wertmiiller, tillskrifven: Fredrik Wilhelm I af Preussen,
som David med slungan.

■ Till Upsala Universitets Museum (6 n:r).

75- Cerquozzi, M. A. (?): Rast i en grotta.

553- Ostade, A. van: Slagsmål mellan spelare.
691. Vries, R. de: Byggnader vid en kanal.
815. Poussinernas skola: Landskap med Johannes Döparen.
818. » Landskap med en vattenledning.

1 165. Venne, A. van de: Judas återbär silfverpenningarne.

Till Lunds Universitets Museum (11 n:r).

3 i- Bonifazio d. y. tillskrifven: Helig familj med Johannes och ett 
lam.

46. Veronese, P., kopia efter: Personifikation af skulpturen.

47- » Europas bortförande.

71 • Cerquozzi, M. A.: Vandrande skomakare.
72. » Två qvinnor med handarbeten.

530. Nederländare, okänd: Landskap med herdar och boskap.

531- » Landskap med figurer och en eld.

659- Ochtervelt, J.: Musicerande sällskap.
669. Nederländare, okänd: Landskap med figurer och boskap.
823. Poussinernas skola: Landskap med vattenfall och figurer.
824. Landskap med ett brohvalf.

T ill Göteborgs Museum (3 n:r).

988. Lauréus, A.: Landtqvinna säljer drufvor.

I235- d ’Unker, C. H. L.: De båda döfve.
1236. » Pantlånekontor.
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Till Hemö sands läroverks Museum (9 n:r).

113- Nogari, G.: Gumma med slända.
147. Reni, Guido, skola: Manshufvud, rund tafla.
148. » Hufvud af en yngling.
318. Rerchem, N.: Landskap med herde och boskap.
480. Huijsum, J. van, tillskrifven: Persikor på en bordskifva.
742. Preisler, J. I).: Blommor i en skulpterad vas. Sign.
744- Nederländare, okänd: Landskap med bondfolk vid en 

ruin.
896. Vernet, C. J.: Sjöstycke, bergning af en båt.

1021, Stäck, J. M.: Flodlandskap i Dalarne. Sign. 1856.

Till Kalmar Fornminnesförenings Museum (10 n:r).

59. Carracciernas skola: Maria med Kristusbarnet, som häller 
ett radband.

124. Poggi, A.: Maria med Kristusbarnet på en sky.
140. Reni, Guido, skola: Cleopatra, bröstbild.
212. Italienare, okänd: Landskap med två ryttare.
247. » Landskap med byggnader och fi

gurer.

733- Nederländare, okänd: Landskap med en flod, båtar, 
fiskare.

1065. Ponte, J. da, skola: Elementet luften, figurlig framställ
ning.

1066. » Jorden.
1067. » Elden.
1068. » Vattnet.

Till Linköping, Ös ter g ötlands Museum (8 n:r).

282. Roos, (Rosa da Tivoli): Liggande get.
414. D y c k , A. van, kopia: T id en  k lip per kärleken s vin gar.

493- Nederländare, okänd: Romerskt landskap med Cecilia 
Metellas grafvård.

574- Potter, P., kopia: Gumma med två kor och ett får.
651. Teniers, D., d. ä.: Rökande och spelande bönder.
7 66. Nederländare, okänd: Italienskt landskap med vatten, 

qvinna och man i samtal.
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1195. Berger, J. Chr.:

1196 »

Till Uddevalla

67. Cavedone, J.:
105. Mazzoni, S.
319. Berchem, N. (hans art):

668. Velde, A. van de (hans art):

732. Nederländare, okänd:
837. Lacroix, G., tillskrifven:
838. »

T ill Venersborg:

5. Albani, R , tillskrifven:
58. Carracci, L., kopia:

150. Robusti, J., kopia:
157. Rosa, S., hans skola:
223. Reni, G., kopia:

415. Dyck, A. van, kopia:
736. Nederländare, okänd:
748. »

Valdenlarsudden vid Stockholm, 
månsken.

Utsigt vid Irländska kusten, en stad. 
Sign.

Museum (7 n:r).

Vingårdsarbetarenas aflöning. 
Erminia påträffar Tankred. 
Landskap med figurer, kreatur och 

en bro.
Tre kor, får och getter i ett land

skap.
Italienskt landskap med figurer. 
Fartyg i storm.
Sjöstycke, månsken.

• Museum (8 n:r).

Galathea.
Kristus död i sin moders sköte. 
Porträtt af en ung man. Dat. 1585. 
Landskap med en mindre stad. 
Maria betraktar det sofvande Jesus

barnet.
Jupiter med örnen och blixten. 
Landskap med ett par ryttare. 
Sjöstycke, segelbåtar i lugn väder.

2. Konstslöj dföremål.

T ill Tekniska skolan i Stockholm, enligt Kongl. bref 11 Juni 1887. 

Norska träsnideriarbeten, 18 n:r.




