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Årsberättelse för 1890.

Samlingarna ha under året tillvuxit med ej mindre än 3,407 nr, 
hvaraf flertalet visserligen utgöres af handteckningar och gravyrer. 
Häraf ha tillsammans 2,793 förvärfvats genom köp, återstoden genom 
gåfvor af H. M. Konungen, H. K. H. Prins Eugen samt enskilda 
personer i Sverige och i utlandet. Inköpsvärdet uppgår på alla af- 
delningarna till sammanlagdt 15,179 kronor 20 öre. Genom ett af 
Kongl. Maj:t beviljadt extra inköpsanslag af 2,500 kronor har det 
varit möjligt att till fullständigande af statens samlingar å auktion 
efter framlidne biblioteksamanuensen Chr. Eichhorn, den bekante 
konstkännaren och samlaren, inköpa åtskilliga målningar, företrädesvis 
porträtt, samt ett större antal gravyrer och teckningar.

Enligt ett af framlidne grosshandlaren Johan Henrik Scharp 
(f. 1830 i Stockholm, f  den 26 Okt. 1890) samt hans efterlefvande 
maka fru Clara Ulrica Augusta, f. Westman, den 8 Maj 1890 upp- 
rättadt inbördes testamente har Nationalmuseum under året fått mot
taga den betydande gåfvan af ett kapital stort ett hundra tusen 
(100,000) kronor, hvilket skall förvaltas under namn af J. H. Scharps 
donationsmedel, och hvaraf räntan skall i första rummet användas 
till anordnande af freskomålningar i museibyggnadens trappuppgång 
och, om medlen dertill ej behöfvas, till förökande af tafvelsamlingen.

För de särskilda samlingarnas tillväxt lemnas följande redo
görelse :

Skulptursamlingen (Göthe) har ökats med 11 nr, hvaraf 7 
genom inköp för 2,527 kronor, 4 som gåfva. Med hufvudsamlingen 
ha införlifvats 8 nr, med gipssamlingen 1 (jemte tre styckformar), 1 
har öfverförts till Drottningholm.

A. Köp.
Jan. 9. Porträtt af en äldre okänd man, bronserad gipsmedaljong 

af J. T. Sergels skola. N. M. nr 815.
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Febr. 7. 

Mars 14.

Juni 6.

» »

Nov. 7. 

Dec. 5.

B.
Jan. 9.

Febr. 7.

Dec. 5.

» »

Faun lekande med ett barn, liten skiss i bränd lera, sign. 
C. Wahlbom 1837. N. M. nr 816.
Porträtt af öfverstelojtnanten P. Södermark, reliefmedaljong 
i marmor, utförd af dennes son, porträttmålaren J. O. Sö
dermark 1825— 26. N. M. nr 817.
Troheten, liten sittande qvinnofigur af bränd lera* skiss 
till en större figur, tillskrifven den flamländske skulptören
N. Millich, som 1669— 76 och 1683— 87 arbetade i Sverige 
för Hedvig Eleonora och Drottningholm. N. M. nr 819. 
Gustaf III, liten byst i bronserad gips, modellerad och 
signerad af italienaren Lodovico Grossi 1780, J. T. Sergels 
lärjunge. N. M. nr 820.
Eubuleus, gipsafgjutning efter ett i Eleusis uppgräfdt huf- 
vud af marmor, forngrekiskt original, tillskrifvet Praxiteles. 
N. M. Gipssaml. nr 474.
»Tjusning», bronsvas med figurer af svenske skulptören 
Christian Erikson, sign. Chr. Erikson Paris 1890. Statsinköp, 
N. M. nr 821.

Gåfvor.
A f H. K. H. Prins Eugen.

Styckform till en byst af kon. Gustaf III, originalet 
modelleradt af och signeradt Sergel 1779. En gipsafgjutning 
har införlifvats med hufvudsamlingen. N. M. nr 818.
A f H. M. Konungen.

Sittande Triton, modern bronskopia efter Adrian de 
Fries, utförd på Karlsvik efter det på Ileleneborg invid 
Stockholm befintliga, fru Berg tillhöriga bronsoriginalet, 
som ursprungligen tillhört den stora springbrunnen å Fre- 
deriksborgs slott. Till Drottningholm.
A f H. M. Konungen.

Styckform till Gustaf II Adolfs byst i brons, original 
å Stockholms slott; samma arbete, som i ett annat exem
plar finnes i Nationalmusei skulpturgalleri nr 353. Sign.
Georg Petel 1632.
Styckform till Carl XII:s byst i brons, original på kgl. 
slottet, sign. Jaq. Ph. Bouchardon sculp si t 1747. Gerh. 
Meijer fudit 1748 Holmice. •
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En gipsafgjutning af denna Carl XII:s byst har in- 

förlifvats med hufvudsamlingen (nr 822, jfr med hufvudet 
nr 440 i gipsafgjutningssaml.).

Den hos professor J. Börjeson förra året bestälda gipsbysten af
H. M. Konungen har under året i modell företetts för Nationalmusei 
nämnd, som af konstnären bestält samma arbete i marmor att innan 
1891 års slut aflemnas.

Skulptören T. Lundberg, hvars stora grupp »Fosterbröderna» 
enligt kgl. beslut af den 9 November 1888 bestälts för statens 
räkning, har, sedan ett exemplar af samma grupp inköpts jemväl af 
danska staten, sökt och erhållit ett halft års anstånd med brons
verkets aflemnande.

Museet har beslutat att under loppet af 1891 för sin gipsafgjut- 
ningssamling inköpa afgjutningar af de stora Zeus- och Athenegrup- 
perna i Pergamon-frisen samt af Donatellos staty David.

Inköpet af dessa, stort rum fordrande gipsafgjutningar —  ett 
inköp, som torde följas af andra dylika, i den mån museets tillgångar 
det tillåta —  gör behofvet af en annan anordning af skulptursamlin
gen ännu känbarare, än det redan är. Detta behof har också redan 
i årsberättelsen för 1889 framhållits.

Fornsakssamlingen (Göthe) har genom gåfvor ökats med ej 
färre än 227 nummer, de allra flesta bestående af forn-cypriska före
mål, delvis af mycket hög ålder.

Juli 3. A f mr Charles Watkins, svensk-norsk konsul i Larnaca på 
ön Cypern.

Kärl af glas, 72 nr, kärl och figuriner af bränd lera 
och sten, 72 nr, fornsaker från Cypern. N. M. nr 1400—  

1543*
Okt. 3. A f protokollsekreteraren A. Becker.

Fornegyptisk skarabé af grönaktig sten. N. M. Egypt. 
saml. nr 884.

Dec. 5. A f mr Charles Watkins.
Grafstenar, figuriner, lampor och andra kärl samt vapen 

och mindre föremål af kalksten, bränd lera, brons m. m., 
82 nr, fornsaker från Cypern. N. M. nr 1544— 1625.
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Tafvelsamlingen (Göthe). Tillväxten utgör 24 nr, livaraf 19 
genom köp för 7,482 kronor 25 öre, och 5 såsom gåfva. Häraf ha 
med hufvudsamlingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 
7, med samlingen af aqvareller m. m. derstädes 7, med förrådet 2, med 
porträttsamlingen å Gripsholm 7, med samlingen å Drottningholm 1.

A. Köp.
Mars 14. Hellqvist, C. G., svensk, f. 1851, 7 1890.

Interiör frän Eppan vid Bozen, aqvarell, sign. C. G. 
Hellqvist 6 Maj 1886 Eppan. N. M. Bih. nr 219.

Tarasp i Engadin (Schweitz), aqvarell, sign. Fontana 
Schzveitz j'3 1883 C. G. Hellqvist. N. M. Bih. nr 220.

Torget i Berchtesgaden, aqvarell, sign. C. G. Hellqvist 
Berchtesgaden 28 Okt. 1888. N. M. Bih. nr 221.

Maj 9. Södermark, J. P., svensk, f. 1822, f  1890.
Porträtt af Christofer Eichhorn, biblioteksamanuens, 

konstsamlare och konsthistoriker, f. 1837, f  1889; olje
målning. Konstnärens sista arbete. Till Gripsholm.

» » v. Breda, C. E\, svensk, f. 1759, f  1818.
Porträtt af landskapsmålaren C. J. Fahlcrantz; brb., 

oljemålning. Till Gripsholm.
Juni 6. Martin, Elias, svensk, f. 1739, f  1818.

Ebenisterna, interiör af en snickareverkstad, oljemålning. 
Ur Eichhorns saml. N. M. nr 1421.

» » Densamme.
Porträtt af en ung dame, brb., oljemålning. Ur Eich

horns saml. N. M. nr 1422.
» » Krafft, Per d. y., svensk, f. 1777, 7 1863.

Porträtt af en yngre man, brb., oljemålning. Ur Eich- 
horns saml. N. M. nr 1423.

» » Nordqvist, E., svensk, f. omkr. 1770, f  1805.
Utsigt af sågen vid Bernshammars bruk, aqvarell, sign. 

Nordqvistpinxit 1J93. Ur Eichhorns saml. N. M. Bih. nr 217.
» » Svartz, J. D., svensk, f. 1680, f  efter 1740.

Sjelfporträtt, brb., liten oljemålning på trä 1702, sign. 
Diss machte ich nach mein gestalt als ich wahr 22 iahr 
alt. Ur Eichhorns saml. Till förrådet, den s. k. svenska 
samlingen.
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Juni 6. Arendtson, Cornel., svensk, verksam 1611— 39.
Porträtt af Abraham Larsson Cronhjort (förut Ilirsch), 

öfverstelöjtnant, adlad 1645, knäst., oljemålning med på
skrift A. L. S. H. Aetatis snce 41 anno 1639. Ur Eich- 
horns saml. Till Gripsholm.

» » Ehrenstrahl, D. K., svensk, f. 1629, j  1698.
Porträtt af pfalzgrefven hertig Adolf Johan, knäst., olje

målning. Ur Eichhorns saml. Till Gripsholm.
» » Pasch (?), Lorenz, d. ä. svensk, f. 1702, f  1766.

Porträtt af Göran J. Adelcrantz, arkitekt; midjestycke, 
oljemålning. Ur Eichhorns saml. Till Gripsholm.

Juli 3. Hilleström, P., d. ä., svensk, f. 1732, f  1816.
Gårdfarihandlande utbjuder sina varor åt en piga; knäst., 

oljemålning köpt från Finland. N. M. nr 1424.
Dec. 5. Nyberg, Ivar G. J., svensk, f. 1849.

E11 hemlighet, interiör, pastellmålning; sign. I. Nyberg 
— go. Statsinköpet, N. M. Bih. nr 218.

» » Björck, Oscar, svensk, f. i860.
Middagsfodring i en ladugård, oljemålning, sign. Oscar 

Björck. Statsinköpet, N. M. nr 1425.
» » Ekström, Per, svensk, f. 1844.

Solglitter på hafvet, motiv från Öland, oljemålning, 
sign. P. Ekström, Öland 18go. Statsinköpet, N. M. nr
1426.

» » Richter, David, d. ä., svensk, f. 1662, f  1735.
Hufvud af en äldre man i rådsdrägt, oljemålning, sign. 

bakpå D. Richter 16g . . Ur G. W. Palms saml. N. M. nr
1427.

» » Sandberg, J. G., svensk, f. 1782, f  1854.
Porträtt af m:lle Rosina Franzén, ung dame i half fig., 

lavering och kritmålning, sign. J. G. Sandberg 1817. Ur 
G. W. Palms saml. N. M. Bih. nr 222.

B, Gåfvor.
Febr. 7. A f H. M. Konungen.

Honthorst, G., holl., f. 1590, f  1656.
Stridsscen ur Merovingernas historia: en man bär en 

blå fana, hvarå tre gyllene grodor; oljemålning, sign.
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G. Honthorst iö jj . Uppsatt som plafond i den s. k. 
generalsalen i andra våningen af Drottningholms slott.
A f framl. kammarherre frih. C. A. Wachtmeister i testa
mente.
Rylander, svensk miniatyrmålare i början af 1800-talet 

Porträtt af grefve H. E. Mörner, brb. i miniatyr, sign. 
Rylander pinx, 1820. N. M. Bih. nr 216.
A f med. doktor Astley Levin.
Aspelin, C. V. J. L., svensk, f. 1857.

Läkarebesöket, oljemålning, sign. C. Aspelin. Tills vi
dare i förrådet.
A f protokollsekreteraren A. I7. Adelgren.
Okänd svensk målare, 1700-talet.

Porträtt af frih. Pk Kr. Reuterholm, riksråd (f 1773) 
knäst., oljemålning. Till Gripsholm.
Pasch, L., d. y., af eller efter.

Porträtt af frih. G. A. Reuterholm, en af rikets herrar, 
brb., oljemålning. Till Gripsholm.

Under årets lopp har arbetet på den större katalogens nordiska 
afdelning afslutats, äfvensom på tafvelkatalogens bihang, hvilket upp
tager museets målningar i kritor och vattenfärg samt miniatyrmål
ningar. Bihanget räknar f. n. 222 nr. Denna nordiska afdelning är 
uppstäld efter samma system som den utländska (tryckt 1887); dock 
äro konstnärsbiografierna affattade med något större utförlighet, och 
tafvelbeskrifningarna åtföljas bland annat af en så vidt möjligt full
ständig förteckning öfver taflornas afbildningar på grafisk och foto- 
mekanisk väg, i pressen, literaturen och konsthandeln.

Den af nämndens ordf., kabinettskammarherre v. Dardel till 
franska gjorda öfversättningen af samma större katalogs utländska 
afdelning är reviderad till innehåll och form och föreligger sålunda 
äfven den färdig i manuskript.

A f den mindre tafvelkatalogen (pä svenska) har den I4:de upp
lagan utgifvits; den upptager nu 1,427 nummer, hvaraf 1,211 olje
målningar.

I målningsinventariet har anteckning gjorts om äldre och yngre 
restaurationer.

Plvad beträffar tafvelsamlingens yttre anordning må nämnas, att

Febr. 7.

Maj 9.

Juni 6.

» »
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de gamla, äfven till sitt innehåll delvis föråldrade namnetiketterna af 
papp börjat ersättas med nya af förgyld zink.

Den alltmera tilltagande trängseln å tafvelgalleriets väggar synes 
snart göra en gallring nödvändig, i synnerhet i den moderna nor
diska afdelningen, som hastigast tillväxer, och der ingen dylik gall
ring företagits, sedan nationalmuseum inrättades. Likaså qvarstår det 
behof af ökadt utrymme för aqvarell- och pastellsamlingen, livilket 
framhållits redan i årsberättelserna för 1888 och 1889. Som bekant 
har pastellmåleriet numera börjat idkas af flere nordiska artister och 
det i mera omfattande skala än någonsin förut. Äfven listan på 
våra egna musei-förvärf under senare år vittnar derom (se pastell
målningarna af Kroyer, C. Larsson, A. Wallander och I. Nyberg.

Restauration, genom tafvelrestauratorn A. Malmgren har beslu
tats af följande porträtt ur den af H. M. konungen till staten skänkta 
Mälsåkersamlingen (se föreg. års årsberättelse!): Carl XII, drottning 
Christina, Gustaf III och drottning Lovisa Ulrika samt vidare af C. 
J. Fahlcrantz porträtt, målad t af C. F. v. Breda, och af den under 
året inköpta genretaflan af P. Hilleström, d. ä. (se ofvan).

Likaså har förslag uppgjorts till restaurering och skyddande af 
de å Drottningholms slott förvarade bataljmålningarna af J. F Lemke 
och skrifvelse derom aflätits till riksmarskalks-embetet.

Här må erinras om, att den i Danzig år 1831 födde tafvelrestau
ratorn Robert Brunkal, hvars i sitt fack framstående duglighet mu
seet alltifrån 1868 och således i mer än 20 år för sina behof anlitat, 
under årets lopp, den 3 december, aflidit i Stockholm. Under sin 
bästa tid anlitades han flitigt äfven af en mängd enskilde tafvel- 
egare, i synnerhet då det var fråga om att restaurera gamla familje
porträtt eller äldre nederländska målningar, hvilket var hans styrka- 
Det är också genom restaurering af dylika målningar, som han in
lagt sin största förtjenst om statens samlingar. I hvad omfattning 
han arbetade för dessa offentliga samlingar framgår deraf, att antalet 
af de taflor, som han för dem restaurerat, stiger till omkr. 300 nr.

Handteckningssamlingen (Upmark) har tillvuxit med 1,121 
nr, hvaraf 917 genom köp för ett sammanlagdt belopp af 928 kronor, 
återstoden 204 nr som gåfva.

ÅR SB E R Ä TT E LS E  FÖR 1S90.
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A. Köp.

Mars 14. Teckningar, 5 st., af O. J. Södermark.
» » Äppelblommor, fladdermöss, 3 aqvarellstudier af C. G.

Hellqvist 18 86.
Qkt. 3. Kristi förklaring, valkyria, krigare tages till fånga, badande 

gossar, Klåfvan vid Fjällbacka, Tofva i Södermanland, 
tjurfäktning, Valand i smedjan, 6 teckningar och 2 
zinketsningar efter teckningar af M. E. Winge.

Dec. 5. Arkitektur- och ornamentsritningar af svenske konstnärer, 
ur biblioteksamanuensen Eichhorns samlingar, 887 nr. 
Samlingen är i detalj förtecknad i auktionskatalogen 
öfver Eichhorns handteckningssamling, sid. 50— 56. Den 
fullständigar de i musei ego befintliga likartade äldre 
Tessinska och Hårlemanska samlingarna och lemnar 
vigtiga bidrag till den inhemska arkitekturens och 
dekorationskonstens historia allt från 1500-talet. Här 
finnas planritningar till det gamla Stockholms och till 
det gamla Svartsjö slott, arkitekturritningar af J. de la 
Vallce, af den äldre och yngre Tessin (99 blad), af 
Hårleman, Adelcrantz, Cronstedt, Tempelman, Desprez 
men äfven ornaments- och möbelritningar af Chr. Precht, 
Reim, E. Martin, bröderna Masreliez, Sergel m. fl.

Dec. 17. Porträttstudier m. m., 14 oljeskisser af E. Perséus.

B. Gåfvor.

Jan. 9. A f fröken Maria Ruckman.
Porträtt af en dame, stor svartkritsteckning, sign. Jok. 

C ar don 18 \f 6j.

Mars 14. A f densamma.
Teckningar och studier af J. M. Stäck, 40 blad.
Den utslagna sängvärmaren, gouache i Lafrensens stil-, 

sign. Anders Petter Lidbom,
Foglar och insekter, gammal teckning på pergament.

» » A f fru Anna Södermark.
Italienska folktyper, 4 teckningar af P. Södermark. 
Italienska folktyper, 2 teckningar af U. Troili.



April 18. A f generalmajoren m. m. A. Silfverstolpe.
Kungligt besök i »Upsala den 9 Juni 1792», aqvarell 

af J. L. Desprez.
Juni 6. A f landskapsmålaren J. A. Winqvist.

Plarald Stake, efter en oljemålning, blyerts af G. Bruse- 
witz.

Landskapsstudier af gifvaren från åren 1837— 71, 48 st. 
Sept. 12. Genom kgl. öfverbibliotekarien G. E. Klemming.

Grafvård med relief, pennteckning af A. P. Kjellberg.
» » A f provinsialläkaren, med. d:r A. Sjöblom (Nysätra).

En samling i Stockholm 1756 — 1822 utförda ritningar 
till guldsmeds- och juvelerare-arbeten, flertalet gesäll- och 
mästar-prof inom guldsmedsskrået; T04 blad, samlade af 
gifvarens fader, f. d. juveleraren G. M. Sjöblom i Stock
holm (f. 1802, f  1884).

Den betydliga tillväxt samlingen sålunda under året erhållit, har 
ytterligare ökat svårigheten att med det knappa utrymme, som den 
nuvarande materielen i handtecknings- och gravyrsalen erbjuder, 
placera det gjorda förvärfvet. Sedan 1890 års riksdag beviljat medel 
till fullständigande af gravyrsalens inredning och värmeledning, kom
mer emellertid denna brist att för framtiden afhjelpas.

Under året gjorda förvärf ha blifvit förtecknade (Upmark). E. o. 
amanuensen Wåhlin har börjat en beskrifvande förteckning öfver Egr. 
Lundgrens teckningar och studier.

Den under förra året påbörjade beskrifvande katalogen öfver 
nationalmusei dyrbara samling af Rembrandtteckningar har blifvit 
fortsatt och afslutad (Upmark) samt omfattar i sitt nuvarande skick 
102 beskrifningar, Inv. nr 1986— 2087, på 94 lösa blad med angif- 
vande af mått, litera turhänvisningar och jemförelser med andra kända 
arbeten af samme konstnär. —  Af dessa teckningar kunna visserligen 
ej alla vid närmare granskning tillerkännas den store mästaren, men 
antalet af äkta blad är dock under alla omständigheter betydligt. 
Fyra af dessa blad: Manoalfls offer (nr 2003), en operation (nr 2041), 
qvinna, som lär ett barn att gå (nr 2074) samt moder med sitt barn 
(nr 2039) ha efter af generalstabens litografiska anstalt tagna negativ 
blifvit på ett utmärkt sätt i ljustryck återgifna i det stora af F. Lipp- 
mann i Berlin utgifna internationella praktverket »Zeichnungen von

Å R S B E R Ä T T E L S E  FÖ R 1 8 90 .  I I
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Rembrandt Harmenz von Rijn», Lief III, 128— 13 T, och flere torde 
komma att i ett följande häfte reproduceras. Åtskilliga andra ha 
efter fotografier af C. F. Lindberg blifvit återgifna i en artikelserie 
»Les dessins de Rembrandt» af Emile Michel, intagen i den franska 
konsttidskriften » L ’art».

Gravyrsamlingen (Upmark, Folcker) har ökats med 1,987 nr, 
livaraf 1,822 genom köp till ett sammanlagdt värde af kronor 1,620 
70 öre, 165 nr såsom gåfva. På afdelningen koppartryck m. m. komma 
1,212 nr, på litografier 719, på fotomekaniska efterbildningar 15, och 
pä planchverk 41 nr.

A. Köp.
Alinari, Raccolta di disegni nella Real Galleria degli 
Uffizi. Ser. 2. *
Seidlitz, W. Allegemeines Portraitwerk. Ser. X — XI. 
Svenska konungar och deras tidchvarf, häft. 18— 19. 
IAjreningen för Grafisk konst, 1889 års blad. 1 ex. före, 
1 ex. med skrift.
Porträtt af Axel Herman Ilägg, etsning af A. Tallberg. 
Etsningar af A. T. Gellersteclt 15 nr, sottryck af d. s. 4 nr. 
Gravyrer, etsningar och litografier, 11 nr diverse (hufvud- 
sakligen porträtt af svenskar).
Ett flytande torg, etsning af A. H. Iiägg.
Interiör af katedralen i Toledo, etsning (aqvatinta) af den
samme.
I ottesången, etsning (aqvatinta) af densamme.
Motiv från Troyes, etsning af F. Boberg. 1 ex. före all skrift. 
Porträtt af G. R. Taraval, gravyr af J. Taraval.
Svenska konungar och deras tidchvarf, häft. 20 (sluthäfte 
med text).
En samling ornamentstick, 20 nr.
En samling ornamentstick, hufvudsakligen af franska och 
tyska gravörer på 1700-talet, 315 nr.
Gravyrer, etsningar och litografier, utgörande: porträtt af 
svenska kungliga och enskilda personer, 214 nr, svenska 
gravörers arbeten 537 nr, reproduktioner af svenska konst
närers arbeten 97 nr, svenska litografers arbeten 574 nr,

Jan. 9-

» »
» »
» »

Febr. 7-
» »
» »

Mars H-
» »

» »
» »

Maj 9-
» »

Juli 3-
» »

Nov. 7-
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tillsammans 1,422 nr. Denna stora samling inköptes å 
auktionerna efter framl. biblioteksamanuensen Chr. Eich- 
horn för en totalsumma af kr. 859: 50. Genom densamma 
har musei gravyrsamling riktats med en mängd värdefulla, 
delvis ytterst sällsynta blad. Särskildt har afdelningen 
svenska gravyrer i väsentlig grad kompletterats, likasom 
den svenska litografisamlingen nått en fullständighet, som 
den förut saknat.

Nov. 7. Svenska galleriet, porträtt, graverade af J. F. Martin, med 
text.

» » Graverade porträtt efter Roslin och Breda, 4 nr.
Dec. 5. E11 samling gravyrer och etsningar af moderna danska

konstnärer, 17 nr, inköpta å den af Föreningen för grafisk 
konst anordnade grafiska utställningen 1889, näml. af: 
Ballin, J. (2), Helsted, A. (3), Jantzen, H. (3), Lubscliitz, 
J, (2), Petersen, Pi. (1), Ravn-PIansen, Louise (3), Rosen- 
baurn, J. (3).

» » Interiör af Tyska kyrkan i Stockholm, Axel Oxenstjernas
staty, etsningar af Rob. Haglund.

B. Gåfvor.
Febr. 7. A f fröken Maria Ruckman.

Racinet, A., Le Costume historique, 20 fasciklar.
v. Lutzow, Denkmäler der Kunst, 2 vol.
Göthes Faust, illustr. af A. Liezen-Mayer, 1 vol.
Göthes Faust, fotografier efter Kreling.
Gavarni, Le Diable å Paris, illustr., 2 vol.
Scherr, J. Germania, illustr., 1 vol.
Ebers, G., /Egypten in Wort und Bild, illustr. 2 vol.
Ebers, G., Palestina in Bild und Wort, illustr., 2 vol.
am Rhyn, O. W., Die Kreuzziige, illustr. af G. Doré, 

1 vol.
Mars 14. A f fröken Maria Ruckman.

Thersner, U., Fordna och närvarande Sverige, illustr., 
1 vol.

Sandberg, J. G., Ett år i Sverige, illustr., 1 vol.
Ludv. Holbergs komedier, Jubeludgave, illustr. af H. 

Tegner, 3 vol.
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Simons, Th., Spanien in Schilderungen, illustr. af A. 
Wagner, 3 vol.

Kleinpaul, R,, Rom in Wort und Bild, illustr. 2 vol.
» » Florenz in Wort und Bild, illustr., 1 vol.
» » Neapel und Umgebungen, illustr., 1 vol.

Wielands »Oberon», illustr. af Gabr. Max. 1 vol.

Das Niebelungen-lied, illustr. af Schnorr v. Carolsfeld, 
1 vol.

Göthes Reinecke Fuchs, illustr. af W. v. Kaulbach, 
1 vol.

Yriarte, Ch. Venise, illustr., 1 vol.
Falbi, J. B., Der Römischen Fontänen wahre Abbil

dungen.

Madou, Physionomie de la Société en Europe, illustr., 
1 vol.

Grandville, Vie privée des animaux, illustr., 1 vol.
La sainte Bible, illustr. af G. Doré, 2 vol.
Dantes Göttliche Komedie, illustr. af G. Doré, 3 vol.
Tennysons Elaine, illustr. af G. Doré, 1 vol.
Miltons Paradise lost, illustr. af G. Doré, 1 vol.
ILibles de La Fontaine, illustr. af G. Doré, 1 vol.
Plistoire de Geneviève, illustr. af T. Johannot, 1 vol.
Die Dresdnergallcrie, illustr. (stålstick), 1 vol.
The works of Hogarth (träsnitt), 1 vol.
Silhuetter af Paul Konewka, füllst. Sv. uppl.
Lairesse, G., Principes de dessin, 1 vol.
Groh, Principes de carricature, 1 vol.
Svenska landskap, tecknade och litograferade af C. 

Söderberg 1829, 2 häften.

Reseminnen från Frankrike, Tyskland och Italien af 
Hjalmar Mörner, 6 häften.

Grefve Hjalmar Mörners sista handteckningar, litogr. 
af J. Cardon, 2 häften.

Litografiskt album, 1 häfte.
Litografiska teckningar, tryckta och utgifna af Spong 

och Cardon, 1 häfte.
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Mars

»

»

»

Maj

Juni

»

»

Sept.

Okt.

Nov.

»

Dessins et croquis autographes des plus celebres maitres 
de toutes les écoles par Fr. Boye. i häfte.

Gravyrer 24 nr. div., samt litografier div. saml.
14. A f arkitekten Ferd. Boberg.

Motiv från slottet Pierrefonds i Frankrike, etsning af 
gifvaren.

» A f fru J. Hellqvist, f. Thiersch.
Fotografier och ljustryck efter målningar af C. G. Ilell- 

qvist.

» A f envoyén Lagerheim.
Fotografi efter gammalt porträtt af Gustaf Vasas dotter 

Catharina.

» A f Comtesse cTArmaillé, née Ségur.
Fotogravyr efter P. Halls miniatyrporträtt af Comtesse 

d’Egmont.

9. A f Kgl. akademien för de fria konsterna.
Ljustryck efter den till prof. G. W. Palm på hans 80 

födelsedag öfverlemnade adressen.

6. A f frih. G. Cederström.
Litografier af ryska textilmönster, 6 bl.

» A f hr Carl Larsson.
Etsningar och torrnålsblad af gifvaren, 4 nr.

» A f landskapsmålaren J. A. Winqvist.
Vermland i teckningar, utg. af Fr. v. Scheele.
En samling div. gravyrer, 28 nr, och litografier, 21 nr. 
Fotografi af J. Blackstadii oljemålning »Biskop Sigfrid 

döper i Götha land».
12. A f antiqvitetshandlaren Jansson.

J. J. Ankarström vid skampålen, gravyr.
3. A f hr Carl Palm.

En saml. gravyrer och formsnitt, hufvudsakl. porträtt, 
33 nr.

7. A f  Kgl. vitterhetsakademien.
Ett antal träsnitt, gravyr och fotolitografier, 7 nr.

» A f konsthandlaren H. Bukowski.
Utsigt från Vermdön, litografi af Weäss.
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Nov. 7. A f docenten Carl Wahlund.
Om Riddaren med ämbaret, öfversättning af en forn- 

fransk dikt, fototyperadt facsimile af W. Silfversparre efter 
orig. med prentad text och teckningar af Aug. Lindegren.

» » A f hr E. Benckert.
»Ex libris» med Piperska vapnet, gravyr.

Dec. 5. A f kab.-kammarherre F. v. Dardel.
Porträttetsningar af L. H. Roos, 2 st.

Från Nationalmuseum har under året öfverlemnats:
Febr. 7. Till Kongl. Kobbersticksamlingen i Köpenhamn.

Landskapsetsningar af Gustaf III såsom prins (5 blad), 
nytryck af plåtar i musei samling.
Till Det Nationalhistoriske Museum paa Fredriksborg.

Ftt antal gravyrer och etsningar (porträtt af svenskar 
samt svenska landskap och utsigter), 15 nr, nytryck af 
plåtar i musei samling.

Sept. 12. Till Kongl. biblioteket i Stockholm.
Ett samlingsband, »Historiques, tome LVI 1638», inne- 

nehållande div. topographica och historica.
Ett porträtt i etsning af museinämndens framlidne ledamot prof.

I. P. Molin har blifvit bestäldt af etsaren hr A. Tallberg i London.
Sedan den i gravyrsalen af Föreningen för grafisk konst anord

nade utställningen upplösts, ha i dess ställe återinsatts de målningar 
och skisser i vattenfärg af svenska konstnärer, hvilka sedan år 1889 
der varit exponerade. Särskilda utställningar ha dessutom anordnats: 
af fotografier från Ii. M. Konungens resa i Italien, Spanien, Portugal 
och Algeriet; af Svenska slöjdföreningens prisbelönta täflingsritningar 
till åtskilliga konstindustriela föremål; af C. J. Iiellqvists målningar 
i vattenfärg samt af A. H. Iiäggs nyare etsningar. Afvenså har ex
ponerats ett antal nyare etsningar af lefvande svenska konstnärer 
valda bland samlingens senare förvärf.

En beskrifvande förteckning öfver museets äldsta formsnitt från 
1400-talet har blifvit upprättad af undertecknad samt meddelad herr 
VV. L. Schreiber i Berlin, som är sysselsatt med utgifvandet af en 
utförlig kritisk förteckning öfver detta slags arbeten.

Katalogiseringsarbetet af under året inkomna gravyrer har fort- 
i samband härmed början blifvit gjord för ordnandetGiått och har
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af en särskild ornamentsticksamling (Folcker). Katalogiseringen af 
äldre verk från f. d. Kgl. Museum liar fortgått (Huldt). Till katalogi
sering af gravyrsamlingens dubletter har början gjorts medels en full
ständig förteckning å de franska (Looström), affattad å lösa sedlar på 
franska språket.

Fil. kand. friherre Gustaf Carlsson Leijonhufvud, som idkat stu
dier i samlingen, har dervid utskrifvit en sedelkatalog å italienska och 
franska porträtt, hvilken han godhetsfullt till Museum öfverlemnat.

Konstslöjdafdelningen (Looström). Tillökningen under året 
utgör 40 nr, af hvilka 28 förvärfvats genom köp för ett sammanlagdt 
belopp af kr. 2,621: 25, 7 erhållits i gåfva, 5 tillkommit genom byte 
med godsegaren grefve Fr. Strömfelt (enl. k. br. af d. 22 Nov. 1889); 
samtidigt har samlingen minskats med 8 nr keramiska föremål.

Inom de olika grupperna fördelar sig tillväxten på följande sätt

Vid 1 8 8 9 Tillväxt Summaårs slut 1 8 9 0

Keramiska föremål ......................... 4,165 3 4,168
Glas ....................................... .......... 581 2 583
Emalj ............ ................................... MS I 146
Silfver.............................................. 379 8 387
Ur ..................................................... 39 T 40
Oädla metaller ...... ........................ 796 4 800
Möbler, träföremål ........................ 579 4 583
Elfenben, ben 0. d...... ................... 88 1 89
Sten ................................................. 166 — 166
Textil konst..................................... 865 S 870
Diverse ........................................... 149 3 152

Summa 7,952 32 7,984
A. Köp.

Jan. 9. Dosa af elfenben med ornering af messingsstift. Svenskt 
arbete (s. k. piqué), 1700-talets förra del.

Febr. 7. Kofta och kjol af broderadt siden. Svenskt arbete 1700- 
talets midt.

» » Turkisk matta i rödt och grönt mot gul botten.
» » Sedelbok af svart skinn. Constantinopel 1766.
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Febr. 7.

» »

Mars 14.

» »

» » 
April 18.

» »

». » 
Juni 6.

» »

Juli 3-

Sept. 12.

Okt. 3- 
Nov. 7.

» »

» »

Dec. 17.

Prydnadsskål af fajans med lock, i form af en stor melon 
i naturliga färger. Marieberg, Ehrenreich.
Skål med fat af fin fajans, i guld och färger. Wedg- 
wood.
Teburk af porslin med lock, med strödda blombuketter 
i färger. Kloster Veilsdorf 1760-talet.
Sockerdosa af silfver, i åttasidig fiaskform. Strassburger- 
arbete från 1740-talet, utfördt af Joh. Friedr. Bittmer, mä
stare 1746.
Virkhake af silfver, 1700-talet.
Väfnad i siden med J. M. Jacquards porträtt. Carquillat 
t ex. 1800-talets början.
Slef af silfver med konung Adolf Fredriks (?) bröstbild 
i drifvet arbete.
Kåsa af silfver 1684.
Skrifbord i inlagdt trä, prydt med festoner och strödda 
blommande qvistar. Sign. J. Hultstén. Svensk tillverk
ning 1770-talet.
Svampdosa af förgyldt silfver i svängd rokokoform. 
Svampdosa af förgyldt silfver, gustaviansk stil.
Stakar, två, af tenn, 1600-talet.
Tallrik af kinesiskt (?) porslin med friherrliga Oxenstierna- 
vapnet, 1800-talets början.
Väfnad i silke (stolsrygg) med danska riks- och provins
vapnen samt inskrift: Firniat regnapietas. Christianns IIII  
Del gr atia Danice, Norvegiee etc. rex. 1600-talets början. 
Likörställ (5 glas och bricka af d:o). Svenskt arbete. 
1700-talets början.
Fickur af silfver. Omkr. år 1700.
Ljuskrona af metall, gotisk stil.
Kaffekanna i emalj på koppar, japansk.
Lampett af förgyld brons, gustaviansk stil.
Skrin af jakaranda, på fotställ, med messingsbeslag. 
Hörnskåp, två låga, af inlagdt trä, med beslag af guld
brons; i midten en medaljong. Svenskt arbete, sannolikt 
utfördt af kgl. hofschatullmakaren Georg Haupt omkr. år 
1780.
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Dec. 17. Skål af silfver, på tre örnklor. Tyskt (?) arbete. Omkr. 
år 1700.

B. Gåfvor.
April 18. A f brukspatron F. Mannerstråle.

Kopp af kinesiskt porslin med gifvarens vapen.
Okt. 3. A f biblioteksamanuensen fil. ¿r P. Beijer.

Tallrik af kinesiskt porslin.
» » A f konsthandl. A, L. Mattson.

2V2 rutor gyllenläder, 1600-talet.
Ljusstake af glas. Svenskt arbete, 1700-talet.

Nov. 7. A f brukspatron I?. Mannerstråle.
Mugg af silfver, med graverade ornament, 1500-talets 

slut.
» » A f med. dr W. Bergsten.

Häll af jern med Fredrik I:s namnschiffer.

C. Genom byte.
Enl. k. br. af d. 22 Nov. 1889.

Jan. 9. Tallrik af porslin med huset Pfalz’ kungliga vapen. Kinesisk.
Tefat af d:o med familjen Sparres af Söfdeborg vapen. 
Kopp med fat af d:o med grefliga Gyllenborgska vapnet. 
Kopp med fat af d:o med familjen Gyllenhööks vapen. 
Kopp af d:o med familjen Norden falks vapen.

I utbyte har häremot lemnats.
Tallrik af porslin med grefliga Brahevapnet.

» » » » de la Gardies och Liljes vapen.
» » » » v. Steijerns »
» » » » Falkengrens »

Kopp med fat med Grüners och Hårds »
» » » » Thams »
» » » » Reenstjernas »
» » » » Kurcks och obekant »

Arbetet inom denna afdelning har under året hufvudsakligen 
egnats åt inventering af föremålen och desammas förseende med in- 
ventariinummer. Detta arbete har ännu ej hunnit afslutas, hvilket 
haft sin förklaring deruti, att de från Svenska Slöjdföreningen år 
1885 öfverlemnade samlingarna, omkr. 2,400 föremål, endast delvis
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voro katalogiserade, hvadan en ny beskrifvande förteckning måste 
öfver dem utarbetas. .

A f Vägledningen i denna afdelning har en ny upplaga utarbetats, 
den tredje sedan år 1885. Från de föregående skiljer den sig dels 
derigenom, att den är illustrerad med trettioen af bildningar af kera- 
miska märken, dels genom en större utförlighet, särskildt livad be
träffar den keramiska och glassamlingen.

I denna afdelning har under sommaren en mindre utställning 
hållits af prisföremål m. m., hvilka vunnits af idrottsföreningar. Fråga 
har äfven varit att, i likhet med livad förut skett, anordna en större 
låneutställning af äldre konstslöjd föremål, men denna tanke har måst 
öfvergifvas på grund af bristande utrymme i museilokalerna. I dess 
ställe har Nationalmuseum sökt stödja den af Svenska Slöjdföre
ningen i Konstföreningens förra lokal anordnade Gustavianska utställ
ningen genom utlåning af utställningsmateriel samt af föremål ur 
statens samlingar på de kungl. slotten.

Boksamlingen. På konstafdelningen utgör tillökningen 320 
nr, hvaraf tidskrifter 167, allmän konsthistoria 78, arkitektur 15, 
skulptur 5, måleri 13, gravyrkännedom 21, kataloger och diverse 
21. På konstslöjdafdelningen utgör tillväxten 36, eller tillsammans 
för båda afdelningarna 356 nr.

Samlingarna å de kgl. slotten. Drottningholm. Den af 
II. M. Konungen skänkta oljemålningen af Honthorst, stridsscen, har 
på konungens bekostnad blifvit uppsatt som plafond i generalssalen. 
Draggardiner ha till skydd mot solen anbragts framför Lemkes batalj
målningar.

Gripsholm. Till slottet ha blifvit öfverförda och derstädes upp
satta det år 1889 inköpta porträttet af van Suchtelen samt de år 
1890 förvärfvade porträtten af pfalzgrefven Adolf Johan, af Cronhiort, 
af Eichhorn, af G. I. Adelcrantz, af Chr. E. och af G. A. Reuter- 
holm.

Grupperingen af hittills ej ordnade delar af porträttsamlingen har 
fortgått. Porträtt af drottning Hedvig Eleonoras anförvandter, stora 
knästycken, ha blifvit uppsatta i gången mellan rikssalen och öfre 
förmaket, andra af samma slägt, mindre ansenliga, i kavaljersflygelns
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tredje halfgång, eller i gången bakom kgl. sängkammaren. Porträtt 
af öfriga tyska furstliga personer ha sammanförts i de små rummen 
i Griptornet; den ur konstnärlig synpunkt värdelösa samlingen af de 
vestfaliska fredsombudens porträtt har ordnats i kavaljersflygelns fjerde 
halfgång, svenska porträtt i halfgången invid nedre förmaket, i teater
våningen och i två vindsvåningar.

Genom nådig remiss hade Kgl. Maj:t lemnat Nationalmusei nämnd 
och intendent tillfälle att yttra sig med anledning af de utlåtanden, 
som dels riksmarskalksembetet, efter intendentens på Gripsholms slott 
hörande, dels kgl. öfverintendentsembetet afgifvit öfver Nationalmusei 
intendents underd. memorial den 31 Dec. 1888 angående ordnandet 
af Gripsholms slott och samlingar. Nämnden beslöt med anledning 
häraf bland annat att i underdånighet hemställa, att slottet och sam
lingarna måtte hällas mot afgift tillgängliga under den varmare års
tiden å bestämda timmar minst cn dag i veckan, men eljest efter 
anmälan hos slottets vaktmästare; att afgiften för tillträde måtte i 
allmänhet utgå med 50 öre för person, men å en dag i veckan ej 
öfverstiga 25 öre, samt att den sålunda ordnade förevisningen måtte 
taga sin början år 1891. I särskild skrifvelse till finansdepartementet 
anhölls derjemte, att Kgl. Maj:t till skyddande af den statens oskatt
bara egendom, som utgörcs af Gripsholms slott och samlingar, för 
anskaffande af tidsenlig eldsläckningsmateriel ville anvisa nödiga 
medel.

Den är 1889 stiftade, i förra årsberättelsen omnämnda Gripsholms- 
föreningen har under året fortsatt sin verksamhet, och dels utgifvit 
ett häfte meddelanden: »Gripsholmsföreningen, dess stiftande, verk
samhet och syften», dels uppdragit åt arkitekten F. Lilljekvist att 
utarbeta ett fullständigt förslag till restauration af Gripsholms slotts 
inre och yttre med kostnadsberäkningar, i hufvudsaklig öfverens- 
stämmelse med de i Nationalmusei intendents underd. memorial den 
31 Dec. 1888 samt föreningens nämnds upprop den 21 Mars 1889 
angifna grunder. Detta förslag föreligger nu färdigt i 12 hufvud- 
ritningar, som till föreningens nämnd blifvit aflemnadc.

Depositioner. Utom de i det föregående omtalade teckningar 
och gravyrer ha i Nationalmuseum varit under en kortare tid expo
nerade följande föremål:



2 2 N AT ION ALM lT S KI IN T ENDEN T S

Febr. 7. A f II. M. Konungen.
En samling större fotografier frän II. M:ts resa i Italien, 

Algeriet, Spanien och Portugal.
» » A f PI. K. H. Kronprinsen.

Porträtt af II. K. H Kronprinsessan, brb., pastellmål
ning af badensiske målaren F. Keller.

Mars 14. A f H. M. Drottningen.
E11 af H. K. H. Kronprinsessan Louise af Danmark 

textad bönbok.

April 18.

Maj 9. 

Juni 6.

» »

» »

Juni 6.

A f prof. G. W. Palm.
Pin adress från Akademien för de fria konsterna till 

Palm på hans 80-års jubileum, textad pä pergament af prof. 
Jul. Kronberg; samt en medalj i guld slagen öfver Palm 
af samma anledning och utförd af A. Lindberg.
A f kgl. husgerådskamrnaren.

Tapeter ur sviten Dido och /Eneas, 4 st.

A f enkegrefvinnan Mörner f. Bennet.
Kista af inlagdt trä.

A f svenske bildhuggaren E. Brambeck.
»Sorg», en moder vid sin sons lik, grupp i gips, E. 

Bra m b eck iSgo.
A f svenska gymnastikföreningen genom kapten V. Balck.

P. II. Tings porträttbyst i marmor, utförd af norske 
bildhuggaren Hans Michclsen.
A f grosshandlaren Rosengren.

Matsalspanel i snidad ek, utförd å Vengströms snickeri
fabrik efter ritningar af W. Karlsson och A. Lindegren. 

A f svenska idrottsföreningar genom kapten V. Balck, af 
Nordiska museet, af kapten F. v. Sydow.

Ett större antal pokaler, kannor, bägare m. il. föremål, 
pris eller hcdersgåfvor inom idrottsföreningar.

Nov. 7. A f hr C. C. Sporrong & C:o.
Vaser af Pllfdals porfyr (2 st.) med beslag i guldbrons.

Flyttningar af konstföremål. Inoljande flyttningar mellan 
statssamlingarna ha under året egt rum:
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A. Från kgl. slottet till Nationalmuseum fyra Carl XV:s sam
ling tillhöriga oljemålningar.

Nr 31. F. Billing, landskap.
» 125. F. Krafft d. y., Carl XIV Johans kröning.
» 126. J. Kronberg, Gustaf Vasa emottager den svenska bibel-

öfversättningen.
» 130. M. Larsson, Kristianiafjorden.

B. Från Drottningholm till Stockholms slott.
Nr 423. Porträtt af kejsarinnan Eugenie af Frankrike.
Från Gripsholm.
Nr 659. Porträtt af en okänd dame.
» 1189. » » konung Ludvig XV af Frankrike.
» 1271. » » Czar Peter I af Ryssland.

Samtliga haute-lisse-väfnader i och för fotografering.

P e rs o n a le n .  Till e. o. amanuens har nämnden den 9 Jan. 
antagit hr K a r l W ahl in , f. 1861.

Ett andra ålderstillägg å lönen har, enl. kgl. bref den 24 Okt. 
1890, med 500 kronor beviljats amanuenserna Göthe och Looström 
från och med ingången af år 1891.

Ett reseunderstöd af 750 kronor har beviljats e. o. amanuensen 
Pol eker att utgå under 1891.

Semester har åtnjutits af intendenten och de båda amanuenserna. 
Konservatorn har haft 10 veckors ledighet, deraf en månad särskild t 
af Kgl. Maj:t beviljad.

Amanuensen Göthe har under 5 veckor, amanuensen Looström 
under 1 vecka uppehållit intendentstjensten. E. o. amanuensen Folcker 
har haft 2 månaders amanuensförordnande, hvaraf 1 månad 20 dagar 
vid konstafdelningen, hvarjemte han uppehållit konservatorns tjenst. 
E. o. amanuensen Wåhlin har haft 1 månads förordnande på konst- 
slöjdafdelningen. E. o. amanuensen Ossbahr 14 dagars förordnande 
på konstafdelningen.

Intendenten har under en studieresa besökt Leckö och Vadstena 
slott samt museerna i Skara och i Linköping, i hvilket sistnämnda 
staten har ett antal taflor deponerade. Amanuensen Göthe har genom
gått flere enskilda konstsamlingar i Sverige, på Hedensberg hos grefve 
Hamilton m. il. samt PYedriksborg i Danmark.
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Tjensteresor. Intendenten har i tjensteärenden vistats ä Grips- 
holm 14 dagar, å Drottningholm 1 dag, å Ulriksdal 1 dag. Ama
nuensen Göthe har likaledes i tjensteärenden besökt Gripsholm 1 dag.

Utgifna arbeten. Från Nationalmuseum eller eljest af dess 
tjenstemän ha under år 1890 utgifvits:

Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1889, underdånig 
berättelse, afgifven af Nationalmusei intendent, Nr 11 af Meddelan
den från Nationalmuseum.

Fprteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar i kritor och 
vattenfärg i Nationalmuseum. I4:de upplagan. (Red. af G. Göthe).

Vägledning för besökande i Nationalmusei konstslöjdafdelning. 
3:e upplagan. Med 2 plankartor. (Red. af L. Looström).

Looström, L., Christofer Eichhorn och hans samlingar. (Ur. wSv. 
Fornminnesföreningens tidskrift, 21 häft, s. 286— 296).

----- , Chr. Eichhorns samlingar af målning, skulptur och konst-
slöjdföremäl, med ledning af hans eftcrlemnade manuskript, förteck
nade af . (10) + 90 sid. 8:0.

----- , Chr. Eichhorns samlingar af gravyrer, graverade stockar
och kopparplåtar (4) +  106 sid. 8:0.

----- , Gustaf III:s Haga, (sid. 6 9 - 81 i Svensk kalender 1891).
Ossbahr, C. A ., Studien zur Geschichte der Solinger Klingen 

Schmiede (Zeitschrift des Münchener Alterthums Vereins 1890).
------, Studier i Nordiska museets rustkammare, I.
Up mark, G., En svensk hofkopparstickare på 1600-talet, anmälan 

af Jeremias Falcks monografi, författad af J. C. Block. Danzig 1890. 
(Sid. 122— 130 i Nord. Tidskrift. Årg. 1890).

----- , Gripsholmsföreningen, dess stiftande, verksamhet och syf
ten. 32 sid. 8:0. Nr 1 af Meddelanden från Gripsholmsföreningen.

----- , Chr. Eichhorns samlingar af handteckningar, arkitektur- och
ornamentsritningar, förtecknade af . (4) + 56 sid. 8:0.

----- (och Folcker, E. G.), Svenska porträtt efter kopparstick i
Nationalmuseum och kgl. biblioteket, 50 bilder samlade och åter- 
gifna af G. Uprnark och W. Silfversparre, med text. 2 + 16 sid. 
Stor 4:0.

Wåhlin, Karl, Pehr Nordqvist. (Sid. 155 —  171 i Svensk kalender 
för 1891).
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Förvaltningen. Museinämnden har såsom sådan sammanträdt 
15 gånger, hvarjemte den tagit del i inköpsnämndens (2) och vägg- 
målningsnämndens (2) sammanträden.

Protokoll i förvaltningsärenden utgöra 46.
Diariet upptager 319 ärenden, hvaribland 27 kungl. bref, beslut 

och remisser samt skrifvelser från andra embetsverk.
I registraturet upptagna, utgående skrifvelser äro 40; 257 försän

delser ha befordrats genom postverket.

Statens inköpsnämnd. Ledamöter för året voro jemte Natio- 
nalmusei nämnds fem ordinarie medlemmar, II. K. H. prins Eugen, 
v. professorn J. Kronberg, bildhuggaren T. Lundberg, valde af kgl. 
akademien för de fria konsterna, samt f. d. statsrådet friherre C. G. 
af Ugglas, professoren V. Rydberg, öfverstelöjtnanten J. Arsenius (Up- 
sala), valda af Museinämnden.

Suppleanter för de förre voro målaren O. Björck, målaren A. 
Jungstedt, kgl. medaljgravören A. Lindberg; för de senare hof- 
intendenten J. Bottiger, grosshandlaren A. Seippel, hofrättsrådet A. 
Törnqvist.

Till inlösen hade blifvit hembjudna och insända skulpturverk 
(5 nr) af E. Brambeck, Kr. Erikson, G. Lindberg, W. Åkerman (2), 
oljemålningar (19 nr) af O. Björck, P. Ekström (3), O. Hermelin, J. 
Holmlund, J. von Holst, A. Jungstedt, E. Keijser, J. Kindborg, C. F. 
Svensson (2), R. Thegerström, II. Thorell, O. Törnå, I. Westfelt, E. 
Westman (2), A. Österlind; pasteller (2 nr) af I. Nyberg, A. Wallan- 
der; aqvareller (2 nr) af F. Boberg och A. Ericsson-Gardell.

Inköpsnämndens sammanträde egde rum den 18 Oktober och till 
inköp föreslogos:

I. Nyberg, En hemlighet, pastell, kr. 1,700: — .
Kr. Erikson, Tjusning, vas i brons, kr. 2,000: — .
O. Björck, Middagsfodring, oljem., kr. 1,800: — .
P. Ekström, Solglitter på hafvet, oljem., kr. 650: — .
Förslaget blef af Kongl. Maj:t godkändt den 31 oktober.

Väggmålningsnämnden har under året haft 2 sammanträden. 
Genom nåd. bref den 23 Maj 1890 har Kongl. Maj:t ställt till nämn
dens förfogande ett belopp af 4,000 kronor att jemte en förut be
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fintlig behållning af 1,300 kr. hufvudsakligen användas till pris vid 
en förnyad täflan, och har nämnden i enlighet härmed utfärdat in
bjudning till en sådan, till hvilken täflingsskisserna skola vara in
sända före kl. 3 e. m. den 1 Maj 1891. Genom den af framlidne 
grosshandlaren J. H. Scharp gjorda ofvan nämnda donationen af 
100,000 kr. har möjligheten att utföra de tilltänkta väggmålningarna 
ytterligare ökats.

B e s ö k e n  å  s ö c k n e d a g a r  u tg ö ra :

1890 1889 1888 1887 1886
å fridagar........................  45.023 35,477 4°,342 46,879 45.297
» betalningsdagar ........  6,879 5,280 7,038 6,736 6,544
med frikort.....................  3,802 3,817 4,898 4,341 3,241

Summa 55,709 44,574 52,278 57,956 55,082
På dc olika månaderna fördelas besöken sålunda:

Månad. Fridagar. Bet.-dagar. Frikort. Summa. Inkomst.
Januari............... .....  7,240 318 415 7,973 159: —
Februari .......... ......  6-343 594 479 7,416 297: —

Mars.................. .....  3-171 305 468 3,944 152: 50
April .............. .....  2,379 438 367 3484 219: —

Maj .................. .....  2,244 286 308 2,838 143: —

Juni ................. ......  3,732 1,453 153 5,338 591: 25
Juli.................... .....  3,975 I,OI I 120 5,106 505: 50
Augusti ........ . ......  4,564 1,172 116 5-852 586: —
September....... ......  4,176 643 199 5,018 321: 50
Oktober........ .. ......  4.004 383 490 4-877 191: 50
November ........ ......  2,022 149 428 2,599 74: 50
Decem ber....... ......  1478 127 259 1,564 63: 50

Summa 45,028 6,879 3,802 55,709 3,304: 25
Högsta antalet besökande ä fridag Fredagen 10 Jan. med 1,155 

personer. Lägsta antalet besökande å fridag Tisdagen 9 Dec. med 
94 personer. Högsta antalet besökande å betalningsdag Onsd. 19 
P"ebr. och Onsd. 25 Juni 277 personer samt i extra förevisning Mån
dagen 23 Juni 541 personer. Lägsta antalet besökande å betalnings
dag Lördagen 29 Nov. 1 person.

Det ovanligt höga antalet besök under årets tvä första månader 
är att tillskrifva utställningen af N. Forsbergs, af grosshandlaren Aug.
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Röhss till museum skänkta stora oljemålning: En hjeltes död, men 
härjemte äfven den tillfälliga expositionen af Ii. K. Ii. Kronprinsessans 
porträtt af F. Keller. Vid den räkning, som anstäldes Söndagen den 
5 Jan. och Söndagen den 16 Febr. uppgingo besöken till resp. 4,237 
och 5,226 personer. Ett ännu större antal nåddes Söndagen den 16 
Mars med omkr. 6,000 personer, då ett af Ii. K. H. Kronprinsessan 
af Danmark textadt manuskript förevisades. I statens historiska 
museum visa de räknade söndagsbesöken en siffra af 82,845 per
soner. Om man beräknar, att besöken i konstafdelningens två vå
ningar äro dubbelt så många som i historiska afdelningen, uppkom
mer för den förra ett besöksantal ä söndagarna af omkr. 165,000 
personer. Läggas härtill besöken om hvardagarna, blir totalsumman 
för året omkring 220,000 personer.

S tu d ie r  o c h  k o p ie r in g .  Fritt tillträde till samlingarna i 
Nationalmuseum för idkande af studier eller kopiering har beviljats åt:

1890 1889 1888 1887 1886
Män ..................  141 139 150 153 133
Ovinnor............ 171 175 164 162 135

Tillsammans 312 3H 314 315 268
A f de personer, som erhållit denna tillåtelse, äro

Män Qvinnor Summa
Konstnärer, tecknare.................... 19 22 41
Lärjungar af konstakademien ...... v 14 31

» » tekniska högskolan 7 — 7
» » » skolan ..... 32 53

00

» » enskilda konstnärer 5 32 37
Yrkesidkare..................................... 38 12 50
Literatörer och konstvänner........ 12 18 30
Ö fri g a .............................................. 11 20 31

Tillsammans I4I 171 312

Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:
Män Qvinnor Summa

För kopiering i tafvelsamlingen.. 66 78 144
» teckning i skulptursamlingen och konstslöjd-

afdelningen.................... . 33 65 98
» studier i allmänhet ............ . 42 28 70

Tillsammans 141 171 3 12
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A f under året kopierade målningar komma på 
Italiensk-Spanska afdelningen 2 kopior efter 2 konstverk
Nederländska » 17 » » IS »

Franska » 5 » » 4 »

Norsk-Danska » . 58 » » 24 »
Svenska » 105 » » 53 »

Tillsammans 187 kopior efter 98 konstverk

Bland kopierade målningar har

Flod m an, S t r a n d u ts i g t,
Gu de, Utom skärs,
Rosenberg, Höstdag efter dimma,
Gude, Sandviksfjord,
Törnå, Vårlandskap,
W  a hl b e r g, Månsken sia n d s kap,
Holm, Björkbacke,
Jacobsen, Vinterlandskap,
Rasmussen, Utsigt frän Hardanger,
Sörensen, Svenska krigsfartyg,
Jerichau-Baumann, Moder med sitt

barn, » 1,344 » 4 »
Wegman, Ung moder med sitt barn, » 1,360 » 4 »
1 lagborg, Morgon i Cayeux, » 1,379 » 4 »

I skulptursamlingen ha under året i teckning efterbildats 41 nr 
af 26 personer.

Ur handtecknings- och gravyrsamlingen ha pä Tisdagar och 
Fredagar för studier utlemnats 323 nr (volymer, portföljer eller en
staka blad). För de närmast föregående fyra åren utgöra motsva
rande siffror 277 (1889), 368 (1888), 408 (1887), 537 (1886). Härjemte 
ha efter i samlingen befintliga original utförts 32 aqvareller af 20 
personer.

Konstslöjdafdelningen har fortfarande flitigt begagnats för stu
dier, särskildt af tekniska skolans lärjungar inom den högre konst- 
industriela afdelningen. Antalet föremål, som på särskild begäran 
tillhandahållits, utgör 359 åt 260 personer. Motsvarande tal för de 
närmast föregående tvä åren äro 347 och 273 (1889), 277 och 239 
(1888).

nr 1,409 ätergifvits 11 gånger
» 1,264 » 7 »
» B4 U » 6 »
» B 343 » 5 »
» i ,342 » 5 »
» 1 15 5 » 5 »
» 1,092 » 4 »
» 1,269 » 4 »
» B335 » 4 »
» 1,282 » 4 »
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I samlingarna å Gripsholm ha likaledes studier egt rum i konst
närligt eller konstindustrielt syfte, och har i detta afseende fritt till
träde lemnats åt 13 personer.

Den ekonomiska ställningen.

Behållning 
från 

18
8

9

1—1 

00 0«o BO Cf)
nT

Sum
m

a

U
tgifter 18

9
0

A
terleverering

B
ehållning 

till 
18

9
1

Sum
m

a

2 ,7 3 5 : 0 9 47,500: - 5 0 ,2 3 5 : 0 9 Ordinarie statsanslag ... 4 4 ,8 4 4 : 6 4 2 0 9 : 30 5 ,1 8 1 : 1 5 5 0 ,2 3 5 : 0 9

1 .5 2 2 : 1 5 7 ,0 4 6 : 2 4 8 ,5 6 8 : 3 9 Öfriga statsanslag.......... 7 ,0 8 2 : 92 — 1 .4 8 5 : 4 7 8 ,5 6 8 : 3 9

1 ,1 8 4 : 9 1 3,304: 25 4 ,4 8 9 : 1 6 Förevisningsmedel ...... 3,577:41 — 9 1 1 : 7 5 4 ,4 8 9 : 1 6

6 1 8 : 7 5 — 6 1 8 : 7 5 Katalogmedel ............. — 50 0 1 1 8 : 7 5 6 1 8 : 7 5

— 3 00 3 0 0 : — Gripsholms slotts bidrag — — 3 0 0 : — 3 0 0 : —

2 5 -3 5 9 : 2 5 1 2 ,3 0 6 : 75 3 7 ,6 6 6 : — J. S. Gieseckes donation 5,749: 2 4 — 3 1 ,9 1 6 : 7 6 3 7 ,6 6 6 : —

3 1 ,4 2 0 : 1 5 7 0 ,4 5 7 : 2 4 1 0 1 ,8 7 7 : 3 9 6 1 ,2 5 4 : 2 1 7 0 9 : 3 0 3 9 .9 1 3 : 88 1 0 1 ,8 7 7 : 3 9

I inkomstposten »Öfriga statsanslag» ingå:
Ersättning för postförsändelser i tjensteärenden ..........   kr. 46: 24
Extra anslag till konstslöjdsamlingen................................. » 4,000: —
Understöd åt tafvelrestauratorn Brunkal ..........................  » 500: —
Extra anslag till inköp af konstföremål ur framl. ama

nuensen Eichhorns samlingar .........................   » 2,500: —
Summa kr. 7,046: 24

Det från Gripsholms slott lemnade bidrag af 300 kronor är af-
sedt till restauration af samlingen derstädes tillhörande målningar.
För samma ändamål anvisade museinämnden år 1890 600 kronor af 
förevisningsmedel.

J. S. Gieseckes donations inkomst utgöres af:
Hyresmedel...............................................................  kr. ir,20o: — •
Räntemedel................................................................  » 997: 51
Amortering å utlemnaglt lån .............................................. » 109: 24

Summa kr. 12,306: 75

Donationens femårsfond utgjorde vid årets slut... ........  kr. 25,000: —
Den återstående behållningen utgöres af anslag till

egendomarnas underhåll...................................    » 155: 75
Transport kr. 25,155: 75
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Transport kr. 25,155*. 75
Anslag till väggmålningar ......   » 1,270: 32
Amorteraclt belopp ........................................................... » 340: 28
Till nämndens disposition.............    » 5,150: 41

Summa kr. 31,916: 76

Till inköp för samlingarna hafva utgått:
A f  ord. anslag till konstsamlingarnas ökande............... kr. 3,636: 25
» » » » lefvande svenska konstnärers ar

beten  » 6,150: —
» extra anslag till Eichhorns saml...........................  » 2,500: —
» » » » konstslöjdsamlingen .....................  » 1,711: 25
» J. S. Gieseckes donationsmedel.................................  » 2,000: —

Summa kr. 15,997: 50

Till statsverket ha återburits:
Besparing ä anslaget till brännmateriel.................................  kr. 208: 20

» » » » underhåll af golf, fönster m. m. » 1: 10
Tredje afbetalningen å af statskontoret år 1887 lemnadt

katalogförskott ........................................   » 500: —
Summa kr. 709: 30

Stockholm i Mars 1891.

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






