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T ill KONUNGEN.

Om år 1927 ej m edfört undanröjandet av några av de svårig
heter som stå hindrande i vägen för Nationalmusei sunda utveck
ling eller m inskandet av de faror som hota dess existens, så har
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dock det gångna året betytt en avgjord ljusning i utsikterna till 
en lycklig lösning av de överhängande problemen. Den stora frå
gan rörande ombyggnad av museets föråldrade, för m änniskor och 
konstverk lika farliga värmeledningssystem, och i sam m anhang 
därm ed införandet av elektrisk belysning i museet har väckt Eders 
Kungi. Maj:ts synnerliga intresse och äskande om ett anslag till 
dess lösande har även framlagts för 1927 års riksdag. Vilken u t
gång frågans behandling här än kan komma att få, torde dess vikt 
genom upptagandet i statsverkspropositionen ha fått ett erkännande 
som omöjliggör ett längre uppskjutande av tillfredsställandet av 
detta museets livsbehov.

Vad museets lokalfrågor i övrigt angår, sam m anhänger deras 
lösning på ett intim t sätt med Historiska museets högaktuella ny- 
byggnadsfråga. Förrän Nationalmusei konstavdelning fått taga 
bottenvåningen till den stora byggnaden i besittning, torde m an ej 
kunna tänka på en lättnad i nuvarande olidliga utrym mesförhål- 
landen. Något definitivt tillfredsställande av de krav som museets 
olika avdelningar i detta hänseende med skäl ha anledning att 
fram ställa, skulle denna utvidgning visserligen ej innebära, men 
den skulle dock betyda det första, avgörande steget m ot ett ratio
nellare utnyttjande av de oerhörda kulturskatter som f. n. till stor del 
ligga högst ofullständigt utnyttjade i museets förråd och portföljer, 
på vindar och undansättningsrum. Jag talar här om ting som av 
olika skäl under inga förhållanden skulle läm pa sig för deponering. 
För ett rationellt utnyttjande av de lokaler, som genom Historiska 
museets undanflyttande skulle bliva lediga, har jag u tarbetat en 
plan, som jag hoppas att under samarbete med Kungl. Byggnads
styrelsen under 1928 få tillfälle att giva en definitiv form. Det är 
m in förhoppning att det därvid skall visa sig görligt att genom 
tillvaratagande av ljusgårdarnas stora utrymmen kunna skapa två 
ting som äro högst önskvärda för museets andliga och lekamliga 
funktioner: föreläsningssal och uppackningsrum.

Samlingarna ha under året fått högst betydande tillskott. Skulp
tursam lingen har under året ökats genom flera värdefulla gåvor. 
Föreningen Nationalmusei Vänner har för museet förvärvat två 
utsökta reliefer i sandsten av den venetianske ungrenässansm ästaren 
Giovanni Dalmata. Av samma förening har förmedlats även en 
annan gåva — den av direktör II. Settervall skänkta bronsbysten
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av den ypperlige franske skulptören Charles Despiau. General
major Ernst Linder har till m inne av sin bortgångna m aka över
läm nat ett kolosshuvud av den finländske bildhuggaren Wäinö 
Aaltonen, detalj till m onum entet i Nyslott över de i frihetskriget 
fallne. Ett annat verk av samme konstnär, porträtt av skalden 
Hellaakoski har överräckts av konsul Alex. G. Zachariassen, Djurs
holm. Doktor Otto Smith, Karlshamn, har till antiksamlingen 
skänkt en torso av en mansfigur, ett synnerligen gott arbete från 
hellenistisk tid. Utan jämförelse främ st kom mer dock en gåva till 
målningssamlingen nämligen den fullständigt enastående donation 
varigenom konsul Hjalmar W icander den 30 november 1927 till 
Nationalmuseum överlämnade sin stora utomordentligt dyrbara 
samling av svenska och utländska miniatyrer. Sedan National- 
musei stiftelse har det näppeligen fått mottaga någon gåva, som i 
ekonomiskt värde är jämförlig med denna, som kostat sin ägare 
betydligt över en miljon kronor. Men det är ej endast det utom 
ordentligt höga penningvärdet, som skänker en så enastående be
tydelse åt denna gåva. Det är framför allt den omständigheten, 
att med deilna med sällsynt smak och kunnighet hopställda sam
ling en förnäm och utsökt konstart blir företrädd i Nationalmuseum 
på ett sätt som i ytterst få museer i världen.

Museets jämförelsevis fattiga italienska avdelning har fått ett 
värdefullt tillskott i en m adonna av Francesco Napoletano, över
lämnad av Ingeniör Herman Rascli. Ett personhistoriskt ytterst 
märkligt dokum ent är det av den franske konstnären Louis Gauf- 
fier målade porträttet av Gustaf Mauritz Armfelt, varm ed Grevinnan 
Sophie Nordenfalk f. Piper riktat museets porträttsam ling. Advo
katen Emil Heijne har rik tat museets tyvärr alltför ofullständiga 
representation av Albert Edelfelts konst med ett delikat kabinett
stycke »Dam som skriver brev.»

Samlingen av svensk konst har fått ilera värdefulla tillskott där
ibland ett utsökt ofullbordat pastellporträtt av Gustaf Lundberg 
och av änkefru Veronica Heiss enligt i livstiden gjort förordnande 
två magnifika porträtt av Anders Zorn, bilderna aA givarinnan och 
hennes framlidne make, direktör F. P. Heiss.

Den ojämförligt värdefullaste gåAran till handteckningssamlingen 
utgöres av de fyra i utsökta helfranska chagrinband bundna vo
lymer som innehålla Carl Gustaf Tessins »Figures de fal des a \ ec
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leurs explications l’usage de M:lle Ulrique de Sparre dans six ans 
d ’ici». Fablerna äro textade 1763 och illustrerade med de utsök
taste akvareller och ornam ent av Olof Fredsberg, Brita Chr. Sparre, 
Konung Gustaf III m. il. Givaren av denna för Nationalmuseum  
utom ordentligt värdefulla gåva är direktör Bengt Bengtson, genom 
Föreningen Nationalmusei Vänner.

Gravyrsamlingen har kunnat glädja sig åt flera värdefulla gåvor. 
Grafiska Sällskapet och Föreningen för Grafisk Konst ha överläm 
nat sina publikationer. En av museets mest oförtröttliga gynnare, 
direktör Thorsten Laurin, har ur sina portföljer utvalt ett antal 
för m useet välbehövliga blad, tio litografier av den högt skattade 
franske tecknaren Henri Toulouse-Lautrec och en torrnålsradering 
av den ej mindre betydande Jean-Louis Forain, ävensom etsningar 
av Joseph Pennel och William Strang. I)en engelske m ästaren 
Sir F rank  Short har i samm anhang med de för museet synnerligen 
betydelsefulla förvärv, som gjordes på den stora engelska grafikut
ställningen på Konstakademien i maj månad, som gåva till museet 
överläm nat ett utsökt prov på sin etsningskonst, torrnålsraderingen 
»PeveriFs Castle». Dr Axel W idstrand, avdelningens frivillige och 
oskattbara arbetskraft har ökat museets tacksam hetsskuld genom 
gåvan av sjutton blad till kompletterande av van Dyck-iconografien. 
En i våra dagar orättvist förbisedd gren av de grafiska konsterna, 
tonträsnittet, har genom frikostiga gåvor av våra två väl främsta 
konstnärer på detta område F ru  Tekla Nordström och Xylografen 
W ilhelm  Meyer fått en synnerligen förnämlig representation i m u
seets portföljer.

Det ojämförligt viktigaste tillskottet till museets grafiska sam 
ling har emellertid kunnat ske tack vare den stora auktion pä 
dubletter ur museets samlingar som med Eders Kungl. Majds nå
diga tillstånd av den 12 maj avhållits hos C. G. Boerner i Leipzig. 
De medel som denna auktion inbragt museet, Rmk 22 207: 50 ha 
möjliggjort en rad av högst betydande förvärv till avdelningen 
varigenom viktiga luckor i det gamla beståndet blivit fyllda.

Till planschverkssamlingen har föreståndaren för British Muse
ums departem ent of ceramics and ethnography, Mr R. L. Hobson 
som gåva överlämnat de av honom författade vol. IV och V av den 
magnifika katalogen över The George Eumorfopoulos Collection.

Boksamlingen har fått mottagit gåvor i stort antal, de förnämsta
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utgöras av delar av framlidne överintendenten E. G. Folckers 
boksamling överlämnade av två vänner till den avlidne, konsul 
Hjalmar W icander och direktör Ivan Traugott, och direktör C. U. 
Palms samling av nära 200 synnerligen värdefulla, illustrerade 
konstauktionskataloger, skänkt av ägaren.

Avdelningen för Konsthantverk har under året haft glädjen mot
taga synnerligen värdefulla tillskott. Sålunda har Föreningen Na- 
tionalmusei Vänner från person som önskar vara okänd överläm
nat en 1774 daterad säng av rik t skulpterat och förgyllt trä med 
baldakin och klädsel i sidenbrokad. Genom samma förening har 
ingeniör Krister Littorin skänkt museet en verklig praktpjäs, en 
byrå signerad och utförd av Georg Haupt 1780. Aktiebolaget Rör
strands porslinsfabrik har överlämnat 57 stycken föremål som tidi
gare varit i museet deponerade. Den beröm da danska porslins
fabriken Bing & Gröndal har utökat museets samling av den så 
högtstående m oderna danske keram iken med två vaser, av grått, 
krakelerat porslin. Herr E rik Strömbeck har ihågkom m it denna 
liksom flera andra av museets avdelningar med välkom na gåvor. 
Tack vare rådm annens i Linköping, R. Hultm arks frikostighet har 
museet på auktionen av samlingen Skaller i Berlin i december 
m ånad kunnat göra några högst dyrbara och värdefulla förvärv, 
däribland sådana rariteter som tvenne på 1200-talet daterade per
siska keram iska föremål. Denna gåva har först under innevarande 
år kunnat införlivas med samlingen.

Avdelningen för slottssamlingar och depositioner har fortsatt sin 
dubbla verksam het för de dyrbara samlingarnas konserverande 
och konstnärlig propaganda. Den ljärde vandringsutställningen 
som under året avhållits har ytterligare understrukit betydelsen av 
denna sida av museets upplysningsverksamhet. Det torde ej vara 
orätt att med dessa vandringsutställningar sätta i sam band det 
växande intresse för inrättande av konstm useer i landsorten som 
de senaste åren fram trätt på allt flera håll.

Vid sidan av museets prim ära uppgift att vårda och på ett vär
digt och effektivt sätt utställa det centraliserade huvudbeståndet 
av sina samlingar är uppm onterandet och stödjandet av denna 
decentralisering, förefaller det mig, Nationalmusei viktigaste upp
gift. Det bör ligga i statens självfallna intresse att genom ökade 
anslag för museet möjliggöra fyllandet av denna dubbla uppgift.
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Det finns här ett behov, till vilket jag i m ina tidigare årsberät
telser gång på gång återkom m it — tyvärr utan att ännu ha lyckats 
vinna gehör för m ina äskanden på denna punkt: anslaget för tjän
stem ännens studieresor. Få torde likväl de utgiftsposter i musei- 
budgeten vara, vilkas betydelse äro större ej blott för tjänstem ännen 
själva utan för hela museets ändamålsenliga skötsel. I själva verket 
skulle de få tusental kronor det här gäller m ångdubbelt sparas 
in genom den ökade effektivitet i inköpsmedlens användning som 
skulle resultera av tjänstem ännens vidgade erfarenhet och de ökade 
tillfällen, som skulle bjudas dem till fördelaktiga inköp för museet. 
I den år från år allt hårdare och svårare kampen m ot förfalsk
ningar, är det för övrigt synnerligen önskvärt, att m useim annen 
kan äga en någorlunda stor rörelsefrihet.

Jag övergår nu till en mera detaljerad redogörelse för sam lingar
nas tillväxt och förvaltning under det gångna året.



Sam lingarna.
Skulptur samlingen

(avdelningsföreståndare: intendent Siren, am anuens: Kjellberg), har 
ökats med 10 num m er, varav 2 genom köp och 8 genom gåva.

A. K öp.

Febr. 26. F ischer , A dam, dansk, f. 1888.
Porträtt av norske konstnären Jean Heiberg, byst i 
belgisk granit. N.M. 1297.

Sept. 6. Möllerberg , N ils, svensk, f. 1892:
Fransk gosse, huvud i brons. N.M. 1301.

B. Gåvor.
Jan. 28. Av konstnären, i egenskap av Esther Lindahls stipen

diat:
Möllerberg , N ils , svensk, f. 1892:
Brita, huvud i brons. N.M. 1293.

Febr. 26. Av Generalmajor Ernst Linder »till minne av hans 
bortgångna m aka den tappra soldathustrun M ärtha 
Linder, född Cederström»:
Aaltonen , W äinö, finländare, f. 1894:
Krigare, kolossalhuvud, detalj av m onum entet i Nyslott 
över de i frihetskriget fallne. Röd granit. N.M. 1294. 
Av konstnären:
Strandman, Otto , svensk, f. 1871:
Medalj över E rik  Lindberg vid dennes 50-års dag. 
N.M. 1295.

April 9. Av Direktör H. Settervall genom Föreningen National- 
musei Vänner:

— D espiau , Charles , fransman, modern.
Mademoiselle L. A., huvud i brons. N.M. /1296 .

2
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Av Föreningen Nationalmusei Vänner:
-----.----_ D almat a, Giovanni, italienare, 1400-talet.

Bebådelsescen, 2 reliefer i sandsten. N.M. 1298 o. 1299. 
Jun i 7. Av fram lidna fröken Hedvig Elisabeth Hierta enl. testa

mente :
Kjellberg , J. F ritiof , svensk, f. 1836, d. 1885: 
Porträttbyst av Lars Johan Hierta, m arm or. N.M. 1300. 

Sept. 6. Av konsul Alex. G. Zachariassen, Djursholm :
Aaltonen , W äinö, finländare, f. 1894:
Porträtt av skalden Hcllaakoski, huvud i brons. N.M. 
1303.

Okt. 11. Av Upsala Universitet:
L indberg , E rik, svensk, f. 1873.
Medalj över Upsala Universitets 450-årsjubileum. Silver. 
N.M. 1304.

Dec. 16. Av fru Em ma Zorn, Mora:
Zorn, Anders L., svensk, f. 1860, d. 1920.
Gustaf Vasa, statyett. Brons. N.M. 1305.

Överföringar
från inventariet över Konstnärshjälpen 1923 till Skulptursamlingens 
huvudinventarium :
Maj. 9. L undqvist , J ohn , svensk, f. 1882:

Sm ärtornas man. Staty i kalksten. N.M. 1302.
I skulptursam lingen ha under 1927 följande konserveringsarbe- 

ten företagits genom skulptören Otto Strandm an:
N.M. 503, två skisser av Sergel, fästa på sina socklar, N.M. 744 

Girardon, Ludvig XIV, söndriga partier på hästens och ryttarens 
ben lagade, N.M. 1104 v. d. Schardt, Temperantia, högra handens 
fingrar rekonstruerade i gips.

Fornsakssamlingen
(amanuens: Kjellberg) har under året ökats med 2 num m er, båda 
genom gåva.

G åva.
Juni 7. Aat dr. Otto Smith, Karlshamn:

Antik torso av en mansfigur, hellenistisk period, m ar
mor. N.M. 1777.
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D epositioner .

Sept. 6. Av dr. F redrik  Martin genom Bourlet <& Sons, London: 
En samling av 65 st. figuriner och fragment av terra- 
kotta.
Av Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien: 
Romersk vas av glas.
Av fru Em m a Zorn:
En samling av 57 n:r egyptiska och grekisk-romerska 
figurer m. m. i brons, guld, silver, sten och terrakotta.

Tavelsamlingen

(föreståndare: intendent Siren, am anuenser: Kumlien, Sjöblom, 
Gunne) har ökats med 33 n:r, varav 18 genom köp och 15 genom 
gåvor. Av dessa hava med samlingen av m ålningar i olja inför
livats 31 n:r, med samlingen av m iniatyrer, pasteller m. m. 2 n:r.

A . K öp .
Febr. 26. Katalonisk mästare, 1400-talets slut:

Marie bebådelse, oljemålning på trä. N.M. 2631. 
Ancona-mästare, 1300-talets slut:
Marias kröning, oljemålning på trä. N.M. 2632. 
Giersing , H arald , dansk, f. 1881, d. 1927: 
Självporträtt, oljemålning på duk. N.M. 2633.
Swane , S igurd , dansk, f. 1879:
Interiör från konstnärens hem, oljemålning på duk. 
N.M. 2634.
Mohr, H ugo L., norrm an, f. 1889:
Dimman stiger upp, oljemålning på duk. N.M. 2635. 

April 9. L undegård , J ustus , svensk, f. 1844, d. 1924:
Interiör, oljemålning på duk. N.M. 2638.
J ernberg , A ugust , svensk, f. 1826, d. 1896:
Utsikt från Düsseldorf, oljemålning på papp. N.M. 2639. 
U trillo  (Valadon), Maurice, fransm an, f. 1883:
Rue de la Barre, oljemålning på duk. N.M. 2640.
(Till inköpet hade Grossh. Gösta Lindberg bidragit med 
kr. 100:— .)
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Maj 9.

Jun i 13.

Sept. 6.

N oy. 12.

Dcc. 16.

Skovgaard, J oakim, dansk, f. 1856:
Scen från Halland (To sostre udenfor doren), oljemål
ning på duk. N.M. 2657.
A rosenius , Ivar, svensk, f. 1878, d. 1909:
Apoteos, temperamålning. N.M. 2643.
Flickan vid dörren, interiör från Älvängen, temperamål- 
ning. N.M. 2644.
Kramstyk, Roman, polack, f. 1885:
Neger ined flöjt, oljemålning på duk. N.M. 2655. 
Slendzinski, L udomir, polack, f. 1889:
Gruppbild, oljemålning på duk. N.M. 2656.
W rangel, J urgen , svensk, f. 1881:
Skånsk marsdag, oljemålning på duk. N.M. 2658. 
D ardel , N ils von, svensk, f. 1888:
Drama, oljemålning på duk. N.M. 2659.
Gampagnola, D omenico, italienare, verksam vid 1500- 
talets början, tillskriven:
Den helige Hieronymus, oljemålning på duk, överförd 
från trä. N.M. 2660.
W illumsen, J. F erdinand , dansk, f. 1863:
Konstnären och hans familj, oljemålning på duk. N.M. 
2662.
Stevens , Alfred , belgare, f. 1828, d. 1906:
Den indiskreta, oljemålning på duk. N.M. 2666. 
P urvits , V ilhelm, lettländare, f. 1872:
F rån  en småstad, oljemålning på duk. N.M. 2670.

B . Gåvor.

Jan. 28. Av Grossh. Ivan Traugott genom Föreningen National- 
musei Vänner:
Ram, förgylld, rikt skulpterad. Tyskland, 1700-talet. 
Av konservator G. Jaensson:
Ram, Nederländerna, 1600-talet.

April 9. Av ingeniör Herman Rasch:
F rancesco N apoletano , italienare, 1400-talets slut: 
Madonnan med barnet, oljemålning på trä. N.M. 2636.
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Maj 9.

Juni 7.

Jun i 30.

Sept. 6.

O kt. 11.

Av konstnärinnan :
T horell , H ildegard , svenska, f. 1860:
Stilleben med snäcka, oljemålning på trä. N.M. 2637. 
Av grossh. Gösta Lindberg:
Kr. 100 såsom bidrag till inköp av m ålning av Mau- 
rice Utrillo.
Av fröken Helene Löwen enligt testamente:
Bossi, D omenico, italienare, f. 1767, d. 1853.
Porträtt av greve Hampus Mörner, m iniatyr, N.M. bih. 
496.
Av herr E rik Strömbäck:
19 st. m indre ram ar från 1700- och 1800-talen.
Cöln, Carl F redrik  von , tysk, f. omkr. .1715, d. omkr. 
1752:
Porträtt av okänd man, oljemålning på duk. N.M. 2645. 
Munnichhofen , H. tysk, f. omkr. 1600, d. 1664. 
Porträtt av okänd dam, oljemålning på duk. N.M. 2646. 
Av advokaten Emil Heijne:
E d elfelt , Albert , finländare, f. 1854, d. 1905:
Dam som skriver brev, oljemålning på trä. N.M. 2653. 
Av grevinnan Sophie Nordenfalk, f. Piper:
Ga u ffier , L ouis , fransman, f. 1761, d. 1801:
Porträtt av Gustaf Mauritz Armfelt, oljemålning på duk. 
N.M. 2654.
Av fram lidna fröken Ida Lam m  enl. testamente: 
L undberg , Gustaf , svensk, f. 1695, d. 1786: 
Dam porträtt, ofullbordat, pastell. N.M. bih. 497.
Av fröken Angélique Dorothea Sandberg enl. testamente : 
Sandberg , J ohan Gustaf , svensk, f. 1782, d. 1854: 
Sörjande barn vid en tom vagga, oljemålning på duk. 
N.M. 2663.
Av fröken Jenny Bonnier enl. testamente:
W ahlberg , Alfr ed , svensk, f. 1834, d. 1906:
Höst, oljemålning på duk, skiss. N.M. 2664.
Av friherrinnan Elise Åkerhielm:
Sydtysk mästare omkr. 1450:
Kristus på korset m ellan m adonnan och helgon, tem- 
peram ålning på trä. N.M. 2665.



Av fram lidna änkefru Veronica Heiss enl. i livstiden 
gjort förordnande:
Zorn , A nders , svensk, f. 1860, d. 1920:
Porträtt av direktör F. P. Heiss, oljemålning på duk. 
N.M. 2667.
Porträtt av fru Veronica Heiss, oljemålning på duk. 
N.M. 2668.
Vid gåvan var fäst det förbehållet att disp. F. R. Heiss 
under sin återstående livstid skulle om händerhava por
trätten.

C. Ö verföringar.
April. 9. F rån  Drottningholm till Nationalmuseum:

V igée-Lebrun , E. L., fransyska, f. 1755, d. 1842: 
Porträtt av hertig de Cruit, oljemålning på duk. N.M. 
2641.
Från  Gripsholm till Nationalmuseum:
B ourdon , Sébastien , fransman, f. 1616, d. 1671: 
Porträtt av konung Carl X Gustaf, oljemålning på duk. 
N.M. 2642.

Maj 9. F rån  Nationalmuseum till Gripsholm :
Cöln, Carl F redrik von , tysk, f. omkr. 1715, d. omkr. 
1752:
Porträtt av okänd man. (N.M. 2645.) Grh. 1989. 
Munnichhofen , H., tysk, f. omkr. 1600, d. 1664: 
Porträtt av okänd dam. (N.M. 2646.) Grh. 1990. 
R oslin , Alexander , svensk, f. 1718, d. 1793:
Porträtt av hertig Fredrik Adolf. Grh. 1991.

Jun i 7. F rån  förrådsinventariet till målningssamlingen:
Sandberg , J oiian Gustaf, svensk, f. 1782, d. 1854. 
Självporträtt, alfresko-målning. N.M. 2648.
L undgren , E gron, svensk, f. 1815, d. 1875.
Italiensk bondflicka, oljemålning på duk. N.M. 2650. 
F rån  inventariet över Konstnärshjälpen till målnings
samlingen :
O llers , E dvin , svensk, f. 1888:
Utsikt över Riddarholmen, oljemålning på duk. N.M. 
2651.



Sept. 6. F rån förrådsinventariet till målningssamlingen.
Massys, Jan , flamländare, f. 1510, d. 1575:
Glatt sällskap, oljemålning på trä. N.M. 2661.

D. D epositioner .
Jan. 28. Av A. L. Nicholsen, London:

T intoretto , J.:
M ansporträtt, oljemålning (under april m ånad förvärvad 
av ingeniör Herman Rasch, av honom tillsvidare depo
nerad i museet).
Av Agnevv & Sons, London :
T intoretto , J.:
Kristi födelse, oljemålning. Återlämnad.
Av arkitekten greve S. Cronstedt:
Memling, H., tillskriven:
Gubbe och gosse, olje-tempera-målning. Återlämnad. 

Febr. 26. Av intendent C. L. Behm:
B uonsignori :
Den helige Antonius, oljemålning. Återlämnad.
Av dr. Emil Hultm ark:
B otticelli’s a t e l j é :
Madonna, tondo, oljemålning.
F lorentinsk  mästare :
Cassone-bild, tempera-målning.
P acchiarotto, Girolamo:
Madonna, oljemålning.
Av legationsrådet H arry Ax:son Iohnson:
F ra Bartolommeo, tillskriven:
Den heliga familjen, oljemålning. Återlämnad.
Allegri, Antonio , tillskriven:
Kristi födelse, oljemålning. Återlämnad.
Av Stockholms Högskola:
N ardo di Cio n e :
Tronande Paulus, temperamålning. Återlämnad.

April. 9. Av Durlacher Brothers, London:
F lorentinsk  mästare* 1400-talets början:
Cassonebild, temperamålning. Återlämnad.
Av Förenta Staternas m inister och mrs W oods Bliss:
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R enoir , Au g u ste:
Flickhuvud, pastell.
D egas, E d g a r :
La répétition, oljemålning.
Stevens , Al f r e d :
Kontnärens hustru med sin förstfödda, oljemålning. 
•Gay, W a l t e r :
Från  Chateau Le Bréau, oljemålning.
T rachtman, J ohn W. :
Snö, oljemålning.
L e maître des petits oiseaux, tillskriven :
S:t Hubertus, oljemålning.
B urgundisk mästare, 1400-talet:
S:t Domenicus’ m artyrium , temperamålning.
Mästaren  från F lémalle:
Kvinnoporträtt, temperamålning.
W atteau , Antoine , tillskriven:
Studie till L ’Em barquem ent pour Cythère. Återlämnade.

Jun i 30. Av herr Leonard Laast-Laas, Reval:
B ol, F erdinand , tillskriven:
Porträtt, oljemålning.

Aug. 5. Av fru Emma Zorn:
Zorn , An d e r s :
Margit, oljemålning.

Sept. 6. Av Marzell von Nemes, München:
P iero P ollajuolo, tillskriven :
Tobias med ängeln och den helige Franciskus, oljem ål
ning på duk. Återlämnad.
Goya, F rancisko:
Porträtt av en spansk ädling, oljemålning. Återlämnad. 
Av ingeniör Herman Rasch:
V ecellio T iziano:
Porträtt av konung Filip II, oljemålning.

Nov. 12. Av Galerie Matthiesen, Berlin:
L ippi , F il ip p in o :
Madonna mellan två knäböjande kvinnliga helgon, tondo, 
oljemålning.
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Av dr. Paul Mersch, Paris:
Maestro del Bambino V is p o :
Den helige Ludvig och den helige Romuald, flygelbild 
från ett altare, temperamålning.
Av direktör C. U. Palm:
B oucher, F rancois:
Landskap med metande män, oljemålning.
Av Stiftelsen Höstsol, genom direktör E rnst Norée: 
B rouw er , Adrian , holländare:
Fotoperation, oljemålning på trä.

Åt erlämningar.

Juni 7. Till fru O. Linden:
Okänd italiensk  konstnär:
M adonnan med Kristusbarnet.
Till konstnären Lennart N yblom :
Koed , J ö r g en :
Porträtt av konstnären och hans hustru.

De löpande göromålen inom avdelningen ha som vanligt icke 
blott utgjorts av inventarisering och bearbetning av målnings- och 
skulptursamlingens äldre bestånd och dess nyförvärv utan även av 
besvarande av en stor mängd förfrågningar från allmänhetens sida 
rörande konstverk och därmed samm anhängande spörsmål.

Vad de vetenskapliga arbetena inom avdelningen beträffar, hän
visar jag framför allt till utgivandet av tvenne kataloger över mål- 
ningssamlingen, nämligen l:o en ny och fullständigt om arbetad upp
laga av den s. k. Kortfattade Förteckningen över Nationalmusei 
målningssamling, vilken utarbetats av am anuensen Gunne och vilken 
innehåller en förteckning över alla i museet utställda oljemålningar, 
m ålningar i kritor och vattenfärg samt m iniatyrm ålningar, uppställd 
enligt helt nya principer, som gör den lättare användbar än tidigare 
sådana kataloger samt 2:o en Beskrivande Katalog över m ålningar 
av utländska m ästare i Nationalmuseum. Detta katalogarbete, som 
om fattar 254 sidor förutom inledning och 96 helsidesplanscher fyller 
ett sedan flera år tillbaka känt behov i museet. De tidigare be
skrivande katalogerna av m otsvarande typ, författade av förre in
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tendenten Göthe, lia nämligen sedan länge varit dels slutsålda, dels 
så gott som oandvändbara på grund av de mycket betydande för
ändringar i museets exponerade samlingar, som ägt rum  under de 
senaste 10 åren. Föreliggande katalog är i väsentliga partier ett 
nytt arbete, vilket såväl i avseende på det behandlade m aterialet 
som ifråga om konstnärsbestäm ningar och tavelbeskrivningar företer 
stora avvikelser från de tidigare katalogerna. Den ledande prin
cipen vid arbetets avfattning har varit att medtaga endast sådana 
m ålningar som kunna anses ha m usealt intresse samt att göra be
skrivningarna så koncisa ocli kortfattade som möjligt, varigenom 
katalogen bäst torde motsvara m oderna krav på en sådan handbok. 
Utgivandet har ombesörjts av målningssamlingens föreståndare med 
biträde av f. intendenten Granberg jäm te am anuenserna Sjöblom 
och Gunne. Den har tillsvidare tryckts i 6.000 exemplar, men en 
fransk upplaga av samma arbete förberedes till utgivande under 1928.

Förutom  en del mindre om hängningar inom de olika avdelnin
garna fram kallade av den allt mer växande rum sbristen, förtjänar 
särskilt fram hållas att den italienska målningssalen nyordnats i 
sam band med en utställning av nyförvärv och deponerade m ålnin
gar (i mars månad). En del av dessa depositioner äro fortfarande 
kvar i m useet och bidraga att stärka den jämförelsevis svaga sam 
ling av italienska konstverk, som sedan gammalt tillhöra museet. 
Sålunda har dr. E. Hultm ark ställt en del tidiga italienska m ål
ningar till museets förfogande under en längre tid framåt, och in- 
geniör Herman Raschs båda vackra Tizian- och Tintoretto-porträtt 
hänga också fortfarande i museet. Den avdelning inom målnings- 
samlingen, som naturligtvis varit föremål för de talrikaste om
placeringarna är den moderna salen, där ständig nyplacering är 
oundviklig för att bereda rum  för nyförvärv.

Handtecknings- ocli Gravyravdelningen.
Intendent Hoppe, amanuens Wengström.

I. Handteckningssamlingen.

Samlingen av handteckningar och oljeskisser har under året 
ökats med 391 nr, varav 225 genom köp, 147 genom gåva ocli 
19 genom överföring.
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A . K öp .
Febr. 26. Andersson , Gustaf , svensk, f. 1788, d. 1833: Album inne

hållande 75 teckningar och studier för m iniatyrporträtt, 
hlyerts- & pennteckningar, akvareller och gouacher. 75 nr. 
L ’Archévéque , P. H., fransman, f. 1721, d. 1778: Skiss 
till Gustaf-Adolfsstatyn med kostnadsberäkningar, penna, 
bister. 1 nr.

April 9. Caton , J ohan L orentz, svensk, f. 1754, d. 1810: Por
trätt av C. A. Ehrensvärd, tuschteckning. Porträtt av 
den föregåendes m aka Sophie Louise Sparre, tuschteck
ning. Porträtt av okänd dam, tuschteckning. Porträtt 
av okänd herre, blyertsteckning. 4 nr.
B irger, H ugo, svensk, f. 1854, d. 1887: Dam på en 
trädgårdsveranda, penna, bläck. 1 nr.
Skånberg, Carl E., svensk, f. 1850, d. 1883: Gatumotiv 
från Honfleur, blyertsteckning. Gatumotiv från fransk 
stad, blyertsteckning. Canal Grande i Venedig, blyerts- 
teckning. 3 nr.
L undgren , E giion, svensk, f. 1815, d. 1875: Ung dam i 
hatt med fladdrande slöja, blyertsteckning. 1 nr. 
F orssell , V iktor , svensk, f. 1846: Vinterlandskap, tusch
teckning. 1 nr.
Södergren , Sophie , svenska, f. 1847: »Motiv från Nervi», 
tuschteckning. 1 nr.
W erenskiold , E rik, norrm an, f. 1855: »Dram og ny- 
sost til Grieg», pennteckning i tusch. Skrattande gammal 
herre i en soffa, pennteckning i tusch. 2 nr.

Maj 9. Melbye , Anton , dansk, f. 1818, d. 1875: Marin, penn
teckning. 1 nr.
E ngström, L eander , svensk, f. 1886, d. 1927: Norr
ländskt landskap med vattenfall, blyertsteckning. 1 nr. 

Aug. 5. Rodin , A ugusti:, fransman, f. 1840, d. 1917: två kvinn
liga modeller, blyertsteckning. 1 nr. 
v. B reda , C. F., svensk, f. 1759, d. 1818: Stridsscen, la- 
verad sepiateckning. 1 nr.
H ill, Gaiil F redrik , svensk, f. 1849, d. 1911: Fem  land
skaps- och figurteckningar i färgkritor (från konstnärens 
sjukdomstid). 5 nr.
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Okt.

Sept.

Nov.

Dee.

6. Inköpt enl. Kgl. Brev av den 5 aug. 1927: H jortzberg , 
O lle , svensk, f. 1872: 71 kartonger ined akvareller och 
teckningar, till större delen utkast ocli studier för konst
närens dekorativa arbeten. 78 nr.

11. F ogelberg, B engt E rland, svensk, f. 1786, d. 1854: 
Skiss till »Oden», sittande, blyerts. 1 nr.
B erger , J ohan Christian , svensk, f. 1803, d. 1871: 
Marin, akvarell. 1 nr.
R ingdahl, J ohan J ulius, svensk, f. 1813, d. 1882: Gammal 
bonde och gosse, blyertsteckning. 1 nr.
R öhl, Maria, svenska, f. 1801, d. 1875: Porträtt av 
konstnären Johan Holmbergsson, pennteckning. 1 nr. 
Anckarswärd, Mikael Gustaf , svensk, f. 1792, d. 1878, 
»Croquis efter naturen», blyerts och sepia. 1 nr. 
P lötz, Carl L udvig, dansk, f. 1804, d. 1849: Självpor
trätt. 1 nr.
Odelmark, F rans W ilhelm , svensk, f. 1849: Gamla hus. 
blyertsteckning. 1 nr.

12. Jäm likt kgl. brev av 17 okt. 1927. L ybeck, B ertil , 
svensk: Illustrationer till Boccaccios Decamerone. 30 
pennteckningar och laveringar i sepia. 30 nr.

16. E gedius, Halfdan , norrm an, f. 1877, d. 1899: »Dröm
bild», blyertsteckning. »Norska hästar», blyertsteckning. 
2 nr.
F ougstedt , Arvid , svensk, f. 1888: »Lyre et palette», 
tuschteckning. 1 nr.
v. H ennigs, Gösta, svensk, f. 1866: »Danserskor», bly
ertsteckning. 1 nr.
L arsson , Carl, O., svensk, f. 1853, d. 1919: »På landet», 
tuschteckning. 1 nr.
L aurencin , Marie , fransyska, f. 1885: »Komposition», 
tuschlavering. 1 nr.
E ngström, L eander , svensk, f. 1886, d. 1927: Liggande 
kvinnlig modell, blyertsteckning. Kvinnohuvud, profil 
åt v., blyertsteckning. Sittande kvinnlig modell sedd 
från ryggen, svartkritsteckning. Manlig naken modell, 
svartkritsteckning. Jägare, som avlossar ett skott, kol
teckning. Jägare med hund, kolteckning. 6 nr.
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B. G åvor .
Jan. 28. Av Konsthandlare Gösta Stenman, Helsingfors:

E hrensvärd , Carl August, svensk, f. 1745, d. 1800: 
Augusti m ånad, allegorisk figur, laverad sepiateckning. 
1 nr.
Av fotografen och konstnären Harald Lönnberg, Odense : 
H ansen , Constantin , dansk, f. 1804, d. 1880: »En der 
henriver folk», sepiateckning. 1 nr.
Rosenstand , W ilhelm , dansk, f. 1888, d. 1915: Danskt 
bondfolk, studie, blyerts. 1 nr.

April 9. Av direktör Bengt Bengtson, Stockholm, genom föreningen 
Nationalmusei vänner :
F redsberg , O lof , svensk, f. 1728, d. 1795, Sparre , 
B rita Ch r ., svenska, f. 1741, d. 1766, Gustaf III, 
m. fl.
C. C. T e s s in : Figures de fables avec leurs explications 
à l’usage de M:lle Ulrique de Sparre dans six ans d’ici. 
1768. 4 handskrivna volymer med många vignetter och 
illustrationer i akvarell och pennteckning. 4 nr.
Av anonym  givare genom Svenska Konsulatet i Oslo: 
En samling av 119 teckningar av svenska konstnärer 
från 1800-talet, nämligen:
D ahlström, Carl Andreas , svensk, f. 1806, d. 1869: 
51 nr.
Andersson , N ils , svensk, f. 1817, d. 1865: 14 nr. 
W estin , F redrik , svensk, f. 1782, d. 1862: 49 nr. 
Stenberg , Carl Rudolf , svensk, 1700-talet. 1 nr. 
W etterbergh , J ulius A lexis , svensk, f. 1816, d. 1872, ln r. 
Martin , E lias, svensk, f. 1789, d. 1818: 1 nr.
O känd: 2 nr.

Juni 7. Av f. professorn Olof Jernberg, Charlottenburg:
J ernberg , O lof , svensk, f. 1855: Sydtysk stad, penn
teckning i tusch. 1 nr.
Av arkivarien Flodm arks sterbhus:
Hjelm, Carl , svensk, f. 1771, d. 1827: »Euridice», kostym 
bild, akvarellerad och laverad tuschteckning. Page och 
gosse, d:o, d:o, Konung, d:o, d:o, Furstinna, d:o, akvarell. 
4 nr.



Snack, J ohan, svensk, f. 1756, d. 1788: Andreas Scharp, 
blyertsteckning. 1 nr.
D ardel , F ritz von , svensk, f. 1817, d. 1901: »Gross- 
handl. Norrbin, Prof. Palm, målaren» (?) två karrikatyrer, 
blyerts. 1 nr.
W ahlbergson , E rik, svensk, f. 1808, d. 1865: Gosse 
som springer med tunnband, penna. 1 nr.
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818: Stockholm från 
Fersenska terassen, blyerts. Slottsbacken i Stockholm, 
blyerts, delvis pennteckning och tusch. 2 nr.

Aug. 5. Av länsassessor E. Stenius, Karlstad:
F orsberg , Anders , svensk, f. 1871, d. 1914: 10 teck
ningar i blyerts. 10 nr.
Av professor B. Gadelius, Stockholm:
T rägårdh, Carl L udvig, svensk, f. 1861, d. 1899: Skiss
bok med djur- och landskapsstudier, blyerts och tusch. 
1 nr.

C. Ö verföringar.
Jun i 30. F rån  förrådet:

H olmbergsson, J ohn , svensk, f. 1804, d. 1835: Trösk
ning på en loge, blyertsteckning. 1 nr.
Kinesisk konstnär: Skriftrulle, texten målad med tusch. 
1 nr.
B lom, F redrik , svensk, f. 1781, d. 1835: Projekt till 
glasdörrar för Posthuset, linjalritning laverad med tusch 
och akvarell. »Halva fasaden af Kongl. Posthuset emot 
lilla Nygatan», lav. tuschteckning o. akv. »Esquisse fill 
disposition af Stora Begrafningsplatsen utanför Norr Tull 
1829.»; d:o. Apoteksinredning, akvarell. T rädgårdsan
läggning, akvarellerad tuschritning. Villa i italiensk stil, 
laverad tuschritning. »Ritning till Stall Byggnad för 
Kongl. Majest. Lif Gardie till Häst. Fasad åt Fredriks 
Hoffs vägen», akvarellerad och laverad tuschritning. 7 nr. 
Gerss , Jacob W ilhelm, svensk, f. 1784, d. 1844: Pro
jek t till gravvård, akv. tuschritning. Stallbyggnad vid 
Öfverum, d:o. Trium fbågeartad uppbyggnad, tuschlavyr. 
Stallbyggnad på Öfverum, akv. tuschritning. Portal till
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Adolf Fredriks kyrka, tusch. Vägganordning, tuschteck
ning. Illum ination av en byggnad, d:o. Orangeri, yttre 
dekoration, d:o. Orangeri, inre dekoration, akvarell. 
Biblioteksinredning, la verad tuschritning. 10 nr.

II. Gravyrsamlingen.

Samlingen av gravyer, litografier och träsnitt har under året ökats 
med 413 nr, varav 208 genom köp, 200 genom gåva och 5 ge
nom överföring.

A. K öp .
Jan. 28. B oissieu , J ean Jacques , fransm an f. 1736, d. 1810: En 

målare i sin ateljé, etsning. Nagler kat 15v . 1 nr. 
April 9. W erenskiold , E rik, norrm an, f. 1855: Schneevoigt,

Utsikt över vatten m. seglare, Trädstudie, Skogsinteriör, 
Flätan, Lysakerbron, litografier. 6 nr.

Maj 9. B onnard , P ierre , fransman, f. 1867: Gatubild från Paris, 
färglitografi. 1 nr.
F antin-Latour , H enri , fransman, f. 1836, d. 1904: Odöd
lighet, litografi. Sigfrid, d:o. 2 nr.
F örain, J uan-Lou is , fransman, f. 1852: Hos utm ätnings
mannen, litografi. 1 nr.
L uce, Maximilien, fransman, f. 1858: Vid kajen, färglito
grafi. F ranskt landskap, d:o. 2 nr.
Maurin Charles , fransman, verksam omkring 1895: 
Naken kvinna på stranden, torrnål. 1 nr. 
T oulouse-Lautrec, H enri de , fransman, f. 1864, d. 1901: 
Judic, litografi. På kaféet, litograii. Modisten, färglito
grafi. 3 nr.
B uckels, Alec, engelsman, modern: Ekar vid Haywood, 
träsnitt. 1 nr.
Dooo, S ir F rancis, engelsman, f. 1874: Porträtt av 
George Clausen, torrnål. 1 nr.
D rury, P aul, engelsman, f. 1903: »Efter arbetet», ets
ning. 1 nr.
Greenw ood , J ohn F., engelsman, f. 1885: »Vägen till 
Ingenstans», träsnitt. 1 nr.
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H ardie , Martin , engelsman, f. 1875: Den sovande fär
jan, torrnål. 1 nr.
N ash P aul, engelsman, f. 1893: »Dyke by the Road», 
träsnitt. 1 nr.
Raverat , Gw endoleen , engelska, f. 1885: Kägelspelare 
i solsken, träsnitt. 1 nr.
Shannon , Charles, engelsman, f. 1865: Porträtt av Ch. 
Rickets, litografi. 1 nr.
Short , S ir F rank, engelsman, f. 1857: Morgondis i 
Chicliesters hamn, akvatint. En aprildag i Kent, torrnål. 
Nymåne, akvatint. 3 nr.
T aylor, C. W., engelsman, f. 1878: Suchnant Pass, trä 
snitt. 1 nr.
T unningcliffe , Charles F., engelsman, f. 1901: Tjuren, 
etsning. 1 nr.
K rohn , P ietro , dansk, f. 1840: Medaljör Krohn, etsn. 
1 nr.
L arsen , J ohannes, dansk, f. 1867: Beckasin, träsnitt. 
1 nr.
Zeuthen , E rnst , dansk, f. 1880: F ra  Gentofte, etsn. 1 nr. 

Jun i 7. A ltdorfer , A., tysk, f. 1488, d. 1538: Herkules härande 
kolonner, kopparstick, B. 27. Paris dom, B. 36, d:o. 
Jael och Sisera, träsnitt, B. 43. Bebådelsen B. 44, d:o. 
H erdarnas tillbedjan, B. 45, d:o. 5 nr. 
de Barbari, Jacopo, italienare, verksam i slutet av 
1400-talet: Appollon och Diana, kopparstick, B. 16. 1 nr. 
B eham, Bartel , tysk, f. 1502, d. 1540: Den helige Kris
toffer, B. 10, d:o. S. Johannes Chrysostomus’ botgöring.
B. 43 a, d:o. 2 nr.
B eham, H. S., tysk, f. 1500, d. 1550: Josef och Potifars 
hustru, kopparstick, B. 15. S. Hieronymus i portvalvet, 
B. 62, d:o. »Pacientia», B. 138, d:o. Döden och sovande 
naken kvinna, B. 146, d:o, 4 nr.
B inck, Jacob, tysk, f. 1490, 1. 1504, d. 1568: David som 
Goliats besegrare, B. 5. Krigsknektarna, som kasta tä r
ning om Jesu kjortel, B. 74. 2 nr.
B urgkmair, H ans, d. y., tysk, f. 1473, d. 1531: Okysk
heten, B. 57, träsnitt. 1 nr.
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Campagnola, Giulio , italienare, f. 1482, d. e. 1515: Jo 
hannes Döparen, B. 3, kopparstick. 1 nr.
Cranach, L ucas d . ä ., tysk, f. 1472, d. 1553: S. Hierony
mus i öknen, B. 63, träsnitt. Marcus, B. 112, d:o. Kej- 
sar Karl V, stående, B. 128, d:o. 3 nr.
D elaune , E tienne , fransman, f. 1518, d. 1595: 16 blad
R. -D. 51, 66, 207, 212, 214, 222, 289, 295, 368, 359— 
361, 376. 424—5, 427, gravyerr. 16 nr.
D urer , A lbrecht, tysk, f. 1471, d. 1528: S. Hieronymus 
i cellen, B. 60, kopparstick. Heliga familjen med 4 
änglar. B. 99, träsnitt. Omfamningen, B. 135, d:o. 8 
blad kejsar Maximilians triumfvagn, B. 139, d:o. Fam il
jerna Scheurls och Geuders vapensköldar, B. 164, d:o. 
12 nr.
H irschvogel , Augustin , tysk, f. omkr. 1503, d. 1569: 
Landskap med en spång, B. 61, etsning. 1 nr.
H ollar, W enzel , tysk, f. 1607, d. 1677: 6 etsningar P. 
610, 611, 614, 615, 616, 617. Halvfigur av dam P. 
1733, etsning. 7 nr.
L autensack, H. S., tysk, f. 1524, d. omkr. 1560—63: 
Landskap, B. 40, etsning. 1 nr.
Rembrandt van Ru n , holländare, f. 1606, d. 1669: Jan  
Antonides van der Linden, B. 264x, etsning. Guldväga- 
ren, B. 28111, d:o. 2 nr.
von Olmutz, W enzel , tysk, f. omkr. 1460, d. e. 1510:
S. Andreas korsfästelse, B. 23, kopparstick. 1 nr. 
Cornelisz van O ostzaanen , J acob, holländare, f. omkr. 
1475—80, d. e. 1553: Kristus i Getsemane, B. 16, trä 
snitt. 1 nr.
L utzelburger , H ans , tysk, d. 1526, efter H olbein , H ans 
d . y ., tysk, f. 1497, d. 1543: Fyra bilder ur dödsdansen 
ur den outgivna första uppl. av provtryck med tysk 
text: »Der Cardinal», P. 9, träsnitt. »Der R ichter», 
P. 18, träsnitt. »Der Mönch», P. 23, träsnitt. »Der 
Rychmann», P. 27, träsnitt. 4 nr.
F aber , Jacob, tysk, verksam 1516— 1550 efter H olbein , 
H ans d . y ., tysk, f. 1497, d. 1543: 26 ornamentstick, 
textprov och titelsidor. 26 nr.

3
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Aug. 5. N ixon, J ob, engelsman, f. 1891: Grottinnevånare, Dieppe, 
torrnål. 1 nr.
L eighton , Glare , engelska, modern: Morgongryning på 
tåget till Mostar, träsnitt. Pråm ar, träsnitt. 2 nr. 
Raverat , Gw endoleen , engelska, f. 1885: »The night
ingale», träsnitt. »The Princess lost» n r 2, d:o. 2 nr. 
O sborne , Malcolm, engelsman, f. 1880: »Nathaniel
Sparks Esq., A. D. 1921», etsning. 1 nr.
Austin , Robert S.. engelsman, f. 1895: Kvinna, som 
m jölkar en get, kopparstick. 1 nr.
Smart, D ouglas I., engelsman, f. 1879: De fyra skor
stenarna, etsning. 1 nr.
Sutherland , Graham, engelsman, f. 1903: Pecken Wood, 
etsning. 1 nr.

Okt. 11. E ngström, L eander , svensk, f. 1886, d. 1927: Nämn- 
forsen, Näsåker. Stormdag vid Rautasjärvi. Pierrot 
musicerande. Cirkusinteriör, litografier. 4 nr. 
W ouwerman, P hilips, holländare, f. 1619, d. 1668: 
Oeuvres, gravées d’après ses meilleurs tableaux. Koppar
stick. 59 nr.

Nov. 12. O sborne , Malcolm, engelsman, f. 1880: Edw ard George 
Clarke, P. G. K. G., torrnål. 1 nr.
V aes , W alter , belgare, m odem : Gräshoppor, torrnål. 
Akvariefiskar, d:o. 2 nr.

Dec. 16. B ertrand , H. Jacques, fransman, f. 1874: Hjorthagen, 
träsnitt. 1 nr.
Colin , P aul E mile, fransman, f. 1867: Landskap, trä 
snitt. 1 nr.
Gusman, P ierre , fransman, f. 1862: Badande kvinnor,
träsnitt. 1 nr.
Moreau, P. L., fransman, modern: Hamn vid Honfleur, 
etsn. 1 nr.
Signac, P aul, fransman, f. 1863: »Les bateaux à Fles- 
singue», litografi. »En Hollande», färglitografi. »Fles- 
singue», d:o. 3 nr.
Schäuffelein , H ans, tysk, f. 1490, d. ornkr. 1540: Lazari 
uppväckande, B. 17, träsnitt. Nattvarden, B. 26, d:o. 2 nr. 
Schongauer , Martin , tysk, f. omkr. 1450, d. 1491 : 
Kristi gravläggning, kopparstick. 1 nr.
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B. Gåvor.

Jan. 28. Av Grafiska Sällskapet, Stockholm:
Med dess lyxm atrikel för 1926 följande blad: 
Stallarholm , U no, svensk, f. 1894: Capo di Sorrento, 
etsn. 1 nr.
Strååt, H jalmar, svensk, f. 1885: En liten vedhuggare, 
etsn. 1 nr.
Av Direktör Thorsten Laurin, Stockholm: 
T oulouse-Lautrec , H enri d e , fransman, f. 1864, d. 1901: 
»L’Anglais au Moulin Rouge», litografi Delteil 12. »Bartet 
et Monnet-Sully dans Antigone», lit. D. 58 II état. »Je
anne Hading», lit., D. 158. »Eve Lavallière», lit. D. 160. 
»Souper à Londres», lit. D 167. »M:lle Lender en buste 
de trois quarts», lit. D. 261. »Le bon graveur» (Adolphe 
Albert), lit. D. 278 II état. »Mme Le Ma rguoin, Mo
diste (M:lle Renée Vert)», lit. D. 825. »Divan Japonais», 
lit. affisch., D. 331. »Confetti», lit. affisch, D. 852. 
10 nr.
F orain, J ean-Louis, fransman, f. 1852: Kalvarieherget, 
torrnål, La état. 1 nr.
Av hovtandläkare John Wessler, Stockholm:
O känd konstnär: Fridericus IV, Rex Daniæ et Norve- 
gia», kopparstick. Gustaf II Adolf, porträttbyst t. v. 
träsnitt omkring 1830. »Gustaf IV Adolph, König von 
Schweden», byst, punktm anér. »Carolus XII. D. G. 
Suecorum Gothorum Vandalorum Rex», porträttbyst, 
kopparstick. »Maria Magdalena Königin in Dannem ark 
und Norwegen etc.» porträttbyst i medaljong, koppar
stick. 5 nr.

Maj 9. Av konstnären:
Short , S ir F rank , engelsman : f. 1857: »Peveril’s Castle», 
torrnålsradering. 1 nr.
Av Tomelilla Köpings Konstförening:
Olson, An ders , svensk, f. 1880: Flickhuvud, litografi. 
1 nr.
Mayne H enning , svensk, m odern: Bondgård, litografi. 
1 nr.
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J uni

Aug.

Sept.

Not.

Dec.

Ay konstnärinnan :
N ordström, T ekla , f. Lindeström, svenska, f. 1855: 
52 träsnitt efter följande svenska konstnärer:
Karl Nordström, 9 nr. Per Hasselberg, 1 nr. Eugène 
Jansson, 1 nr. Nils Kreuger, 1 nr. Richard Bergh, 1 
nr. Per Ekström , 1 nr. Alfred W ahlberg, 2 nr. Prins 
Eugen, 1 nr. Bruno Liljefors, 5 nr. August Hagborg, 
1 nr. August Malmström, 1 nr. Allan Österlind, 2 nr. 
Carl Larsson, 25 nr. Jenny Nyström, 1 nr.

7. Av Arkivarien Flodm arks sterbhus:
Martin , E lias, svensk, f. 1739, d. 1818: Trollhättefallet, 
konturetsning. 1 nr.
D illman, Jakor J., tysk, f. 1809, d. 1885: efter P reyer , 
J ohan W ilhelm, tysk, f. 1803, d. 1889, Stilleben med 
brinnande cigarr, chromolitografi. 1 nr.

5. Av konstnären :
H ardie , Martin , engelsman, f. 1875: »The studio \vin- 
dow», etsn. »Bric-a-brac, Sens», d:o. ^The town on 
tlie liill top», d:o. 3 nr.

5. Av fil. dr Nils G. W ollin:
O r l i k , E mil, tjeckoslovak, f. 1870: Portr. av dr. Peter 
Jesscn, torrnålsgravyr (roulette).

12. Av direktör THorsten Laurin, Stockholm:
P ennel , J osepii , amerikanare, f. 1800: »Albert Hall», 
etsn. 1 nr.
Strang, W illiam, engelsman, f. 1859, d. 1921: »His
tim b er stuff», etsn. 1 nr.

16. Av Dr Axel W idstrand:
van D yck, Anton , flamländare, f. 1599, d. 1641: 17 gra
vyrer av och efter honom för Iconografien, som kom 
plettering av Nationalmusei saml. 17 nr.
Av xylografen W ilhelm Meyer, Stockholm:
Meyer , W ilhelm, svensk, f. 1844 efter 
I. G. Clason, 1 nr. Hans Thoma, tysk, f. 1839, d. 1924 
1 nr. Gustav König, tysk, f. 1808, d. 1869, 1 nr. 
W eber , Charles , tysk, verksam 1800-talets mitt. 1 nr. 
Meyer , W ilhelm, xylograiisk ateljé, efter teckningar av:
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Carl O. Larsson, till Andersens Sagor 1876—77. Prov
tryck på jap. p:r, träsnitt, 12 nr. August Malmström, 
38 illustrationer till Runebergs »Fänrik Ståls sägner» 
1883, provtryck på japanskt papper, träsnitt. 19 illu
strationer till P. A. Gödecke: »Ragnar Lodbroks saga», 
1880, provtryck på japanskt papper, träsnitt, 57 nr. 20 
illustrationer till Fredrik Sander »Sämund den vises 
Edda», 1893. Georg von Rosen. 1 nr. Jenny Nyström, 
6 nr. M. Eskil Winge, 2 nr. K. Fr. von Saltza, 8 nr. 
Anders Zorn, 1 nr. Vieke Andrén, 1 nr. W endela 
H:son Falck, 1 nr.
Kretzschmar, E duard , tysk, f. 1807, d. 1858: efter
A. von Menzel, tysk, f. 1815, d. 1905. 3 nr.

Av Föreningen för grafisk konst:
1927 års blad, årspublikation, signerade uppk: 
B ernhard , W aldemar, svensk, f. 1891: Stigbergsgatan, 
Stockholm, träsnitt. 1 nr.
EorCxLind , Stig , svensk, f. 1893: Kvarnen, etsn. 1 nr. 
Magnusson , Gustaf , svensk, f. 1890: Oväder, etsn. 1 
nr.
Sallberg , H arald , svensk, f. 1895: Riddarhustorget, 
Stockholm, etsn. 1 nr.
Strååt, H jalmar, svensk, f. 1885: En m usikstund, lito
grafi. 1 nr.
F ridell , Axel , svensk, f. 1895: »Albert Bridge and Ca- 
dogan Pier», torrnålsradering. 1 nr.

C. Överföringar.

Juni 30. F rån  förrådet (till Gravyrsamlingen).
L auguillermie , F rédéric-Auguste, fransman, verksam 
från 1863, Porträtt av Léon Bonnet, etsn. 1 nr.

Sept. 5. F rån  Arkivet:
O känd svensk konstnär: »Fick Marin-Målaren Larsson 
skäl att rosa m arknaden? Han fick svar i stånden», 
litografi. 1 nr.
F alander , Ida, svenska, f. 1842, d. 1927: Porträtt av
Marcus Larsson, träsnitt. 1 nr.
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O känd svensk konstnär: Bröstbild av Marcus Larsson, 
litografi. 1 nr.
Schneider , A., svensk, 1800-talets mitt, efter Molin , J. P., 
svensk, f. 1814, d. 1873. Nicodemus Tessin d. y., lito
grafi. 1 nr.

III. Samlingen av graverade plåtar.

Plåtsamlingen har under året ökats med 3 nr genom gåva. 

Gåvor.
Dec. 16. Av xylografen W. Meyer, Stockholm:

3 st. träsnitts stockar därjämte överlämnades 4 grav- 
sticklar för trägravyr.

IV. Fotografi- och reproduktionssamlingen.

Fotografi- och reproduktionssamlingen har under året ökats med 
282 n r varav 72 genom köp eller byte ocli 210 genom gåva.

G åvor
ha mottagits från från följande givare

Av Metropolitan Museum, New York. John Hesson Art Insti
tute, Indianapolis. Rhode Island School of Design, Providence. 
Cleveland Museum of Art. Museum of Fine Arts, Boston. Konst
nären Georg Pauli, Storängen. Intendenten Ragnar Hoppe. Greve
F. U. W ränget, Paris. Redaktionen för Ord och Bild genom Dr 
Karl W åhlin. Amanuensen G. Wengström. Gallerie Bachstitz, Haag.

V. Planschverkssamlingen.

A. Köp och byte .
Jan . 26. Gustave J é q u ie r : Les Temples Ramessides et Saïtes de 

la XIXe à la XXXe Dynastie. Paris u. â. (1926). 
A lfred  Salmony: La Sculpture au Siam. Paris et 
Bruxelles 1925.
E rnest D umonthier: Mobilier National de France. Do
cuments d ’Art: Les tables, 8e. Le Meuble-Toilette 8e.
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Febr. 26.

April 13.

Jun i 7.

Juni 30.

Au g. 5.

Sept. 6. 

Okt. 11.

E xposition d ’A rt Musulman, les Amis de F Art- Alex
andria 1925.
Gustave J é q u ie r : Les Temples Memphites et Thebains 
des origines à la XVIIIe dynastie. (L’Architecture et la 
décoration dans l’ancienne Egypte. Premier album. 1920.) 
Ch . P etitjean  et Ch . W ickart: Catalogue de l’œuvre 
gravé de Robert Nanteuil. Notice biographique de F. 
Courboin. Delteil & le Garrec, Paris.
T he V asari Society for the Reproduction of Drawings 
by Old and Modern Masters. Second Series Part VII. 
1926.
H ermann-Bruckmann: »Denkmäler der Malerei des Al
tertums» Lieferung 16— 17.
D e l t e il : Le peintre-graveur illustré. 2 band.
»Old Master Drawings.» Andra årgången.
»Vigelands Fontaene.» Utgit av Arbeidskomitén, Redi- 
gert av C. W. Schnitter, 1917.
F rançois Cou r bo in : Histoire illustrée de la gravure en 
France. Paris 1926. 3me partie en 2 volumes. Planches 
folio et text 4°.
Isa AC Co l l ijn : Iconographica Birgittina. I & IL 
L eo Sw a n e : Abildgaard. Arkitektur og Dekoration. Kö
penham n 1926.
Jappe  N ie l s e n : Belgisk Kunst i Norge. Kristiania 1918. 
Robert Schmidt: Die Gläser der Sammlung Mühsam. 
Neue Folge. Berlin 1926.
A. I. B u t l e r : Islande Pottery.
Robert Schmidt: Europäisches Glas. Die Sammlung 
W ilfred Buchley. Berlin 1927.
N ocq, Alfassa & Gu é r in : Orfèvrerie civile française du 
XIII au debut du XIX siècle. I—IL Paris.
Sirén , O.: Chinese Pain tings in American Collections. 
Paris 1927. T. 2.
H amburg Kunsthalle . Veröffentlichung 8: Zeichnungen 
alter Meister in der Kunsthalle zu Hamburg. Teil 1. 
H amburg Kunsthalle . Veröffentlichung 12: Zeichnungen 
alter Meister in der Kunsthalle zu Hamburg. Teil 2. 
B rackett: Englische Möbel.



v. H adeln , D.: Handzeichnungen von G. B. Tiepolo. 
T. 1 & 2.
van O verloop , E.: Dentelles Anciennes de la Coli. Alfred 
Lescure. Ser. 3.

Nov. 12. W aldmann: Die Kunst des Realismus und des Im pres
sionismus. I ser. Propyläen Kunstgeschichte. 
J acobsthal: Ornamente griechischer Vasen. 
de la F aille , J. B.: L ’Oeuvre de Vincent van Gogh. 
Cat. raisonné. 4 vol.
B lum, An d r é : Les origines de la gravure en France. 
Les estampes sur bois et sur métal. 1 vol.
D agi er , E m. & Ratouis de L imay: Pastels français des 
17 & 18 siècles. 1 vol.
50 Meisterwerke der Glyptothek Ludwig I. Paul W olters 
zum 70 Geburtstag dargebracht.
V ittorio P ica & Amiceto del Ma ssa : A Guide to modern 
Engraving, 520 sidor, 300 illustrationer.
Conway, Ma r t in : Catalogue of the loan exhibition of 
Flemish and Belgian art. A memorial volume. London 1927. 
Ganz, P a u l : Die Handzeichnungen Hans Holbeins des 
jüngeren. Lief. 22—40.
W iener-Gobelin-Sammlung. Fotografier.
Kurth , W il l i: A. Dürer: Sämtliche Holzschnitte.

B. Gåvor.

Jan. 28. Av Grafiska Sällskapet:
Sällskapets lyxmatrikel 1926 med konstbilagor.
Av Roerich Museum, New York:
Roerich, N icolas: Himalaya. A monograph. New York 
1926.

April. 9. Av författaren:
R. L. H obson (keeper of the departm ent of ceramics 
and ethnography, British Museum): The George Eum or- 
fopoulos Collection. Vol. IV. The Ming Dynasty. Vol. 
V. The Ch’ing dynasty porcelain. K’ang Hei, Yung 
Cheng, Ch’ien Lung, & later periods. London.
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Juni 30. Av författarne: Carrington . J ohn B odman & Ravens- 
avith, George H u g h e s: The Plate of the W orshipful 
Company of Goldsmiths, Oxford 1926.

Okt. 11. Av Polens sändebud i Sverige, Minister Alfred W ysocki: 
Stanislaw W yspianski: Dziela Malarskia. Inst. Wyd. 
»Bibljoteka Polska» 1925.

Dec. 16. Ay herr E rik Strömbäck, Stockholm:
Gorius , Antonius F rangiscus: Statue antique et viro- 
rum  illustrium . Florens.
de Golbery, M. & Schw eighaeuser: Antiquités de VAl
sace ou chateaux, églises et autres m onum ents des de
partements du Haut Rhin et du Bas-Rhin.
Ay Japans m inister i Stockholm, exc. Matsuzo Nagai: 
Album innehållande fotografier efter interiörer och konst
verk tillhöriga Baron Mitsui, Tokio.
Av Föreningen för Grafisk Konst:
1927 års blad. O sign. upplaga.

Depositioner
i handtecknings- ocli gravyravdelningen.

Kvarstodo de enligt årsberättelsen 1926 den 1 januari och den 
28 september upptagna konstverken.

Febr. 26. Från Föreningen för levande svensk konst:
13 plåtar:
K. Ja n sso n : »Karlstad» & »Klarälven». 2 nr.
G. Magnusson: »Rut» (makulerad av konstnären). 1 nr. 
A. F r id e l l : »Ung flicka.» 1 nr.
H. Za n d é n : »Falu gruva.» 1 nr.
E. J ohansson-Th o r : »Sireköpinge» & »Stathuset.» 2 nr. 
S. B or glin d : »Ökenstad.» 1 nr.
H j . St r å å t : »Vid taffeln» (makulerad). 1 nr.
E. N or lin d : »Råkor.» 1 nr.
Alb . E ngström: »Gotska Sandön.» 1 nr.
H j . Mo l in : »Spanskt motiv.» 1 nr.
Från Göteborgs m useum :
A. J er n ber g : Skissbok IX: 1918. Sittande bonde, bly
erts 161: 1913. 2 nr. Stambok. 1 nr.
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April 9. F rån  Göteborgs Museum:
Illustrationer till Homeros, »Grodornas och Råttornas 
krig» av Tu. Kit t e l se n :
6/1908, 7/1908, 8/1908, 9/1908, 10/1908, l l / l9 0 8 ,  12/1908, 
13/1908, 14/1908, 15/1908, 16/1908, 17/1908, 18/1908, 
19/1908.
Återlämnades den 9 maj.
F rån  konsul Frédéric L. Borch, Stockholm:
4 st. etsningar och litografier av Henrik Lund. Återl.

Återlämnade depositioner.

Febr. 26. De till Ehrensvärdsutställningen inlämnade konstverken 
från följande ägare:
Konstnärsklubben, K. Biblioteket, am iral C. A. Ehren- 
svärd, majoren greve C. A. Ehrensvärd, herr C. U. Palm, 
häradshövding von Engeström, envoyéen greve A. Gyl- 
denstolpe, häradshövding Ernst Treffenberg, Herr J. E. 
Rell och Lunds Universitets bibliotek 
se Nationalmusei utställningskatalog nr 23.

Okt. 10. Till Konstakademien:
De till Ehrensvärd-utställningen utlånade teckningarna 
och akvarellerna som exponerats i Göteborgs ocli Malmö 
museer.

Inom gravyr- och handteckning sav delning en har arbetet under det 
gångna året fortsatts efter de linjer, som uppdrogos i förra årsbe
rättelsen. Bristen på tillräcklig arbetskraft har i någon m ån för
dröjt genomförandet av våra planer, men tack vare först och främst 
den frivilliga och i högsta grad kompetenta hjälp, som läm nats av 
dr Axel W istrand, kan avdelningen dock se tillbaka på ett gott 
årsresultat.

Hoppe h a r lett arbetet inom avdelningen ocli skött de löpande 
göromålen. Han har som sekreterare i den av Kungl. Maj:t u t
sedda kom m ittén för Sveriges deltagande i den internationella gra
fiska utställningen i Florens sommaren 1927 biträtt vid urvalet av 
konstverken och dessas katalogisering ocli ordnande och har u t
arbetat förslag för inlösen av levande svenska konstnärers arbeten 
inom såväl handtecknings- och gravyravdelningen som målnings-
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och skulptursamlingen, samt även uppgjort förslag för inköp av 
m odern utländsk konst.

Amanuensen Wengström har biträtt intendenten med de löpande 
ärendena inom avdelningen och ordnat utställningen av 1600-tals 
mästarnes handteckningar, av litografier av Johan  Elias Cardon 
samt utställningar av samtida gravyrer efter François Boucher, efter 
Greuze och Chardin samt efter Nie. Poussin. Har på auktion hos
C. G. Boerner i Leipzig gjort inrop till komplettering av gravyr
sa mlingen.

Dr A . Wistrand har under året utfört följande arbeten:

1. Lappkatalogiserat :
Tyska gravyrer, Stora formatet L—Ö (527 blad). Grav. av J. 

G. Wille samt bestäm t och ordnat dem efter Le Bl. Grav. av Ploos 
v. Amstel. Suecana, porträtt och diverse (300 blad). F rån  orna- 
mentsticksamlingen till huvudsamlingen överförda blad (645 blad), 
(i sammandrag) Piranesis Vedute de Roma dels efter Hind och 
dels efter Calcogr. Beal. (i sammandrag) Chodowieckis grav. efter 
Engelman. Grav. av Ridinger efter Thiemann.

2. Ordnat och bestämt:
Grav. av St Della Bella (960 bl.) efter de Vesme. Grav. av P. 

Drevet, P. I. Drevet och Cl. Drevet efter Firmin-Didot, grav. av 
Moreau 1. j. efter Bocher och Rigal.

3. Bestämt vattenstäm plar å samtliga blad efter van Dyck med 
ledning av Vibrai.

4. Ordnat efter inventorer gravyrer efter Cochin d. ä. och d. y. 
Jordaens och H. Bosch.

5. Uttagit och förtecknat de för försäljning på auktion hos Boerner 
i Leipzig bestäm da omkr. 1,200 bladen originalgrafik.

6. Inventerat hela engelska och holländska skolorna, kom pletterat 
lappkatalogen över dessa och bragt denna i full överensstämmelse 
med gravyrbeståndet.

Fil. dr. Nils G. Wollin har tjänstgjort under oktober och novem 
ber, under vilken tid han fortsatt ordnandet av 1863 års orna
ments- och handteckningssamling och upprättandet av dess inven
tarium. Vidare har han arbetat med reproduktionssam lingen sam t 
biträtt vid ordnandet av en utställning i gravyrsalen av original- 
gravyrer efter kompositioner av P. P. Rubens.
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Fröken Ingrid Amundson har frivilligt deltagit i arbetet inom 
avdelningen och därvid särskilt ägnat sig åt det fortsatta ordnan
det av fotografi- och reproduktionssamlingen.

I m onteringsverkstaden (Roos) har under året utförts tryckning 
av studiekort och frikort (1,500 nr) samt passersedlar. I sam band 
med upprättandet av ett ram inventarium  har tryckts nödiga form ulär 
och etiketter. Bindning och lagning av ett stort antal band har 
utförts för biblioteket, nya kartonger har förfärdigats för arkivet, 
rättelser ha inklistrats i målningskatalogen (500 nr), depositions- 
fotografier ha uppklistrats till ett antal av 330 nr. E tt stort antal 
gravyrer och hand teckningar har under årets lopp m onterats, vilket 
ofta varit förenat med bladens restaurering, lagning ocb tvättning 
sam t losstagning från gamla monteringar. Följande blad hava m on
terats: gravyrer efter Lancret (50 nr), Pater (20 nr), Nattier (18 nr), 
Boucher (213 nr), W ouwerm an (100 nr), Van Dyck (250 nr), Rubens 
(550 nr), Janinet (3 nr), Gillot (46 nr), Vernet (74 nr), Moreau 1. j. 
(66 nr), Poussin (119 nr), Natoire (17 nr), Teniers (110 nr), W atteau 
(41 nr). Därjämte följande grafiska blad av Zorn (35 nr), Bonnard 
(l nr), Fridell (7 nr), Isander (l nr), Jansson (4 nr), Signac (3 nr),
sam t olika japanska träsnidare (35 nr). Den stora samlingen av
G. W. Palms handteckningar har under året till största delen m on
terats (900 nr) liksom handteckningar av Loos (14 nr), Damm (3 
nr), Jernberg (3 nr), Aguéli (3 nr), Amberger (l nr), Holbein (2 nr), 
Knaus (l nr), Kilian (2 nr), Elsheimer (2 nr), Breu (2 nr), Höckert
(3 nr), Krafft (l nr), Caton (2 nr), Arosenius (7 nr), Engström  (62
nr), Prins Eugen (4 nr), Börje (3 nr), Chatliam (4 nr), Cassel (3 nr), 
Tägtström  (l nr), Bergman (5 nr), Fougstedt (l nr), Egedius (2 nr), 
Hennigs (l nr), Laurencin (l nr), Tessin (l nr). Det sistnäm nda 
bladet är den ytterst värdefulla planen till Drottningholms träd 
gård, som underkastats en omsorgsfull och mycket förtjänstfull 
konservering. Dessutom har verkstaden skött nedtagning och av- 
montering av Ehrensvärdsutställningen, m ontering och inram ning 
för Vandringsutställningen »Svenska Akvareller», avmontering av 
etsningar från Florensutställningen, avmontering av deposition i 
Drottningholms teatermuseum samt övrig montering av de i Gravyr
salen anordnade utställningarna.

På auktion hos C. G. Boerner, Leipzig såldes den 10— 12 november 
1927 omkr. 1.200 dublettblad originalgrafik, sålunda fördelade:
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Dürers kopparstick ...................  40
» träsnitt ...........................  54

Tyska Kleinm eister...................  129
Chodowiecki .........  162
Övriga tyska ..............................  40
Rem brandt ............   37
Övriga holländare .........  123
Italienska, diverse olika .........  263
Bosse, Abr. .................................  156
Nanteuil ........................................  27
Callot, J. ..................................... 132
Övriga franska ..........................  16

1,179
(58 blad återropades.)
Försäljningsresultatet kan anses mycket gott, enär av över 1,200 

blad blott 58 återkom m it osålda ocli priserna voro fullt överens
stäm mande med dem åsatt värdering. Nettobehållningen, efter av
drag av restaurering, auktionsprovision m. m. blev 22,207: 50 RMk.

B ok sam lin  g e n .

Boksamlingen (Wåhlin) har under året ökats med 1,018 n:r (föreg. 
å r 931), varav:

Inköp Gåvor

Allmän konsthistoria .................................................... 23 40
Arkitektur....................................................................... 1 16
Skulptur .. .................................. 6 9
Målning ........................................................................... 54 25
Handteckning ................................................................ 1 25
Grafisk konst ............................................................... 5 14
Konsthantverk ............................................................... 2 34
Arkeologi (nordisk och klassisk) ................................. — 10
Topografi ........................................................................ 3 15
Kulturhistoria ................................................................ 6

Transport 95 194
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Inköp Gåvor

Transport 95 194
Biografi ........................................................................... 4

Bibliografi............................................. ......................... 2
Museivård ........................................................... ........ — 15
Konstlexika, encyklopedier, uppslagsböcker och ord i

böcker........................................................................... 3 15
Tidskrifter och årsböcker ............................................ 28 28
Blandade ämnen ............................................................ — 4

Museimeddelanden ........................................................ — 29
Meddelanden från andra vetenskapliga ocli kulturella

i institutioner ............................................................... — 34

Museikataloger ocli vägledningar................................. — i 53
Utställningskataloger .................................................... ■ _ 74i
Auktionskataloger............................................................ — 300

| Broschyrer ocli särtryck................................................ — 140
126 892

Genom Riksdagens bifall till Eders Kungl. Maj:ts proposition liar 
anslaget till boksamlingens ökande, som år 1922 nedsattes till 2,000 
kr., åter höjts till det tidigare beloppet 3,000 kr., vilket satt museet 
i stånd att fullfölja den under nedsättningstiden avbrutna prenu
m erationen å ett antal utländska tidskrifter och för övrigt kom 
plettera boksamlingen med för museiarbetet behövlig litteratur. E r
farenheten giver emellertid vid handen, att det redan tidigare otill
räckliga belopp av 750 kr., som skall av anslaget disponeras för 
inbindning, blir ännu otillräckligare då bokinköpet för året stiger 
med 1,000 kr. Det kan därför icke föreko mmas, att år ifrån år 
en allt ogynnsammare proportion uppstår mellan inbundna och 
oinbundna böcker och att böckerna allt oftare måste utlånas i häf
tade exemplar.

Gåvorna överstiga som synes till antalet flerdubbel! inköpen men 
kom ma till mer än hälften av hela accessionen inom rubrikerna 
kataloger, broschyrer och särtryck. Särskilt anm ärkningsvärda 
gåvor äro det belopp av 500 kr., som överlämnades av direktör 
Ivan Traugott och konsul Hj. W icander för inköp av framlidne
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överintendenten Folckers boksamling, varigenom m useet ur denna 
kunde förvärva 100 vol. böcker och 38 broschyrer och särtryck, 
samt herr Carl U. Palms gåva av 192 vol. konstauktionskataloger, 
flertalet från de franska firmorna Galerie Georges Petit och Hotel 
Drouot, till stor del sällsynta och utsökt illustrerade praktverk, 
varigenom museet kom m it i besittning av ett synnerligen värdefullt 
studiematerial.

De svenska bokförlagsfirmorna Almqvist & W iksell, Björck & 
Börjesson, Albert Bonnier, a.-b. Familjeboken, Nordisk Familjeboks 
förlags-a.-b., Malmö grafiska anstalt, Natur och Kultur, P. A. Nor
stedt & Söner, Skoglunds bokförlag samt W ahlström  & W idstrand 
hava till museet överläm nat hos dem under året utgivna, för m u
seets bibliotek behövliga arbeten, varigenom inköpen i större om
fattning än eljest varit möjligt kunnat inriktas på förvärv av ut
ländsk litteratur.

Boksamlingen har för övrigt mottagit gåvor av följande givare:
Ecklesiastikdepartementet, Utrikesdepartementet, K. Vitterhets-, 

historie- och antikvitetsakademien, K. Akademien för de fria kons
terna, Byggnadsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, 
Statskontoret, Uppsala Universitet, Stockholms stads statistiska 
kontor, Sveriges allm änna konstförening, Svenska slöjdföreningen, 
Svenska teknologföreningen, Svenska boktryckareföreningen, Konst
historiska sällskapet, Svenska Orientsällskapet, sällskapet Sankt 
Erik, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Norra Små
lands fornminnesförening, Västergötlands fornminnesförening, Värm
lands fornminnes- och museiförening, Föreningen Hembygda (Öster
sund), Det Kgl. danske Videnskabernes Selskab, Kunstforeningen i 
Köbenhavn, Ny Carlsbergsfondets Direktion, Helsingfors universi
tet, Institut international de cooperation intellectuelle, Paris, och 
Minnesota universitet;

Livrustkamm aren, Nordiska museet, Konstmuseet i Göteborg, 
Lunds universitets konstm useum, Malmö museum, Nasjonalgalleriet, 
Kunstindustrim useet och Norsk Folkemuseum  i Oslo, Bergens m u
seum och Vestlandske Kunstindustrim useum  i Bergen, Kunstm u
seum och Ny Carlsberg Glyptotek i Köbenhavn, Det nationalhisto- 
riske Museum i Frederiksborg, Staatliche Museen i Berlin, Staatl. 
Gemäldegallerie och Staatl. Skulpturensam m lung i Dresden, Kunst
halle och Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg, Provincial-



32

m useum  i Hannover, Kunstsammlungen der Stadt Köln, W allraf- 
Richartz-Museum och Kunstgewerbemuseum i Köln, Städtisches 
Museum i Leipzig, Römisch-Germanisches Centralmuseum i Mainz, 
Landesmuseum  i Münster, Österreichisches Museum für Kunst und 
Industrie i W ien, Zprava kuratoria i Prag, Öffentliche Kunstsam m 
lung i Basel, Historisches Museum i Bern, Kunsthaus i Zürich, 
Rijksmuseum i Amsterdam, Rijksverzamelingen i Haag, Museum 
van oudheden i Rotterdam, Kon. Museum van sclioone kunsten i 
Antwerpen, British Museum, National Gallery, National Gallery 
M illbank och Victoria and Albert Museum i London, Musée d etat 
de la region industrielle centrale i Moskva, Museum of fine arts i 
Boston, m useerna i Cincinnati, Cleveland och Detroit, Metropolitan 
Museum och Roerich Museum i New York, Pennsylvania Museum 
i Philadelphia, Carnegie Institute i Pittsburg, Ontorio Museum i 
Toronto (Cañada), The Corcorean Gallery of Art och The Smith- 
sonian Institution i W ashington, The Imperial Household Museum 
i Tokyo (Japan);

Liljevalchs konsthall, Svensk-franska konstgalleriet, Galerie T hann
hauser i Berlin, Galerie Gottschewski i München, W ienna Secession, 
Galerie M. Guiot, Paris;

Konstnären V. Aaltonen, Mrs M. Bliss, fru Gerda Folcker, dr. D. 
W. Friedländer, jur. kand. R. Hyltén-Cavallius, professor A. Lind
blom, fil. lic. E. Lundm ark, professor A. Romdahl, generalkonsul E.G. 
Sahlin, konstnären E. Åkerblad och tjänstem än vid Nationalmuseum.

Auktionskataloger hava kommit museet tillhanda från ett stort 
antal konsthandelsfirm or i Sverige och utlandet.

Antalet hem lån från biblioteket hava under året utgjort 964 
(föregående år 783), varav 593 (föreg. år 442) till nuvarande och 
förutvarande tjänstem än vid museet samt 371 (föreg. år 34l) till offent
liga institutioner, till pressen och till enskilda personer, som ställt 
föreskriven borgen, flertalet tillhörande konstforskarnas kategori. 
Antalet borgensförbindelser utgör 43 (föreg. år 39).

Till begagnande av allmänheten i gravyrsalen hava utläm nats 
617 volymer (föregående år 762). Minskningen beror säkerligen i 
hög grad därpå att den som läsesal använda gravyrsalen ofta tagits 
i anspråk för särskilda arbeten inom handtecknings- och gravyr
avdelningen och annan lämplig plats för studier för närvarande 
icke kan beredas inom Nationalmuseum.
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Böcker och planschverk hava inbundits till ett antal av 14(5 (föreg. 
år (ll). Inbundna volymer hava till ett antal av 2,000 blivit märkta 
med ex libris.

Under året har fru Sia Edlund haft anställning som biträde i 
biblioteket med daglig tjänstgöring. Dessutom har biblioteket åt
njutit frivillig regelbunden medverkan av fröknarna Louise von 
Plåten (i 9 månader), Marianne Keij (i 9 V2 månader) och Ingrid 
Amundsson ((5 V2 månader). De båda förstnäm nda hava delat sitt 
arbete mellan biblioteket och urklippssamlingen.

Urklippssamlingen.

Urklippssamlingen (Wåhlin) har under året fått mottaga friexem
plar av Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet, 
Socialdemokraten, Aftonbladet, Nya Dagligt Allehanda, Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 
Hvar 8 Dag och Studiekamraten. Insam landet ur dessa av allt 
som anses kunna erbjuda samtid och eftervärld material till konst
forskning har under året fortgått under frivillig oavlönad medver
kan av f. intendenten Göthe samt de ovannäm nda i biblioteket 
arbetande damerna. Till samlingens komplettering hava hithörande 
artiklar ur andra svenska tidningar insamlats genom en urklipps- 
byrå.

Samlingens ordnande, som föregående år omfattade åren 1925 
och 192(5, har fortgått med resultat att även åren 1922—24 och 
1927 föreligga ordnade. Enligt beräkning att varje förvaringsask 
innehåller i medeltal 375 urklipp om fattar samlingen

för 1922......................................................  1,500 urklipp
» 1923..............................-......................  2,250 »
» 1924.........................................     1,875 »
» 1925....     3,000 »
» 1926....................................................  3,000 »
» 1927...............................    3,000 »

Summa 14,625 urklipp.

Detta arbete har nu nått den omfattningen att det allt oftare 
uppsökes för erhållande av upplysningar och vinner med varje år

4



i betydelse, varför jag ansett mig böra förnya min liera gånger 
förut gjorda underdåniga framställning om beredande av avlöning 
till kvinnligt biträde för fullföljande av arbetet.
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Avdelningen för Konsthantverk.

(Avdelningsföreståndare: intendent W ettergren, amanuens: S ta ven o w.)

Tillökningen under året utgör 103 föremål, av vilka 31 förvär
vats genom köp, 72 erhållits som gåva. Inom de olika grupperna 
fördelar sig tillväxten sålunda:

Vid 1926 
års slut

i Tillväxt 
1927 Summa

Keramiska föremål ............................ ................ 8,262 83 ; 8,345
Glas ................................................................... 1,164 6

1
1,170

Emalj................................................... ............. .. 776 776-
Guld och silver ............................................... 734 2 736
Ur ........................... ................................ 394 1

i
395

Oädla metaller.................... ................. ............. 1,999
1,080

1,999
Möbler, träföremål ....................... ......... ......... 6 1,086
Elfenben .................................... 348 348
Sten ..... .................................................... ........ 366 366
Textilkonst .................................. ....... ....... . 1,255

712
3 1,258

714Diverse ...................................... ......................... 2
Summa 17,090 103 17,193

A . In köp:
Jan. 28. Tebord med skiva av fajans, dekorerad med landskap 

i blå camaïeu av J. Franzén, Stralsund. Ehrenreichs 
period 1770.
Dryckeskanna av delvis förgyllt silver med rik renäs- 
sansornamentik. Augsburg 1500-talets slut.

April 9. Tedosa av fajans med m arm orering i färger, Marieberg. 
E h re nr ei ch s p e ri o d .
Sked av silver. Svenskt (?) arbete. 1500-talets slut.

Maj 9. Skålar av stengods (2 st.), signerade och utförda 1894 
och 1896 av J. F. W illum sen vid Bing och Gröndahls 
låbrik i Köpenhamn.
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Juni 7.

Juni 30.

Aug. 5.

Sept. (i.

Okt. 11.

Sidenband, dekorerat med fransar och tryckta empire- 
ornament.
Broderi på siden med kinesiserande scener. Svenskt 
arbete, 1760-talet.
Vas av sköldpaddsfärgat glas, kom ponerad och utförd 
av F. Decorchemont.
Flaska av stengods (grès). Sèvres 1926. Komponerad 
av Herbillon.
Fat av stengods, kom ponerat och utfört av G. Serré. 
Burk av stengods, kom ponerad och utförd av Emile 
Lenoble.
Vas av stengods, kom ponerad ocli utförd av Emile 
Decoeur.
Inköp av anslaget till inlösen av levande svenska konst
närers arbeten, jäm likt Kungl. brev av d. 27 maj 1927, 
följande fyra föremål kom ponerade av E. Dahlskog och 
utförda vid Kosta glasbruk:
Fruktskål av kristall, kallad »Blad».

» » » ' » »Sjöhästen».
» » » » » Achilles».

Blomfilt av kristall, kallat »Fiskar».
Sparbössa av fajans. Sannolikt tyskt arbete, omkr. år 
1800.
Kakelugn av fajans med skulpterat krön och dekorerad 
i starkeldsfärger. F rån  Mästersamuelsgatan 71. Rör
strand? 1760-talet.
Terrin av fajans. Delft (?) 1700-talets mitt.
Gräddkanna av ostindiskt kompaniporslin. 1700-talets 
slut.
Fem grupper av fajans, modellerade av Jean Gauguin, 
målade av Pola Gauguin och utförda vid Bing och 
Gröndahls porslinsfabrik, Köpenhamn.
Pannå av trä, rikt skulpterad och förgylld. Spanskt (?) 
arbete, 1600-talets första hälft.
Ram av trä. F ranskt (?) arbete. 1600-talet.
Skål av lergods, dekorerad med en ryttare i sgraffitto- 
teknik. Persiskt arbete, s. k. Ghabrivara. 800—900- 
talet.
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Nov.

Dec.

B.
Febr.

April 

Maj 1

J uni 

Okt.

Nov.

12. Tefat av fajans. Marieberg 1769. Ur Le Tonnelier de 
Bréteuils servis.

26. Väggbeklädnad med yllebroderier i fransk-svensk barock
stil. 1700-talets början.

G åvor:

16. Av A.-B. Rörstrands porslinsfabrik:
57 st. föremål av porslin utförda vid fabriken under 
1800-talets slut och 1900-talets början.

9. Av friherre Johannes Rudbeck:
Krämkopp av fajans. Marieberg. Ehrenreichs period. 

9. Av herr Erik Strömbäck:
Bokband av läder med förgyllda beslag. Svenskt arbete, 
1600-talets mitt.
Tillbringare av porslin. Utförd vid Bing ocli Gröndahls 
fabrik, Köpenhamn. 1800-talets mitt.
Figuriner av porslin, föreställande prins Friedrich W il
helm av Preussen och prinsessan Victoria av England, 
(Förmälda 1858). Engelskt arbete 1850-talet.
Tavla, svenskt applikationsarbete från 1780-talet med 
ram.

7. Av konstnären René Lalique, Paris:
Urna av glas, komponerad och utförd av donator.

11. Av ingeniör Krister Littorin genom Föreningen National- 
musei vänner.
Byrå med vit marmorskiva, rika inläggningar och bron
ser, signerad och utförd av Georg Haupt, 1780.
Av herr Axel Rydén j:r.
F ickur med foder av guld »en quatre couleurs». Sign. 
Lepaute a Paris. 1770-talet.
Genom Föreningen Nationalmusei vänner av person som 
önskar vara okänd:
Säng av rikt skulpterat och förgyllt trä med baldakin 
och klädsel i sidenbrokad. Svensk arbete, daterat 1774. 
Sannolikt komponerad av Jean Erik Rehn.

12. Av hovbokbindare Arvid Hedberg:
Terrin med lock och fat av hårt porslin. Vincennes, 
1760-talet.



Dec. 16. Av direktör J. E. Ohlsson:
Konsoler av trä  (2 st.). Italienskt arbete, 1700-talets 
mitt.
Av Bing och Gröndahls porslinsfabrik, Köpenhamn : 
Vaser (2 st.) av grått, krakelerat porslin. Moderna.

Depositioner i Avdelningen för Konsthantverk.
Jan. 28. Av disponent E. W aliren:

Pendyl av m örk och brännförgylld brons, framställande 
Europa på tjuren. F ranskt arbete. Louis XV. Åter
läm nad den 9 april.

Febr. 26. Av chefen för H. M. Konungens konstsam lingar:
För utställning: 68 st. pjäser ur H. M. Konungens silver- 
samling. Återlämnade den 9 april.

Maj 9. Av Föreningen Fransk konst:
För utställning: en samling m odern fransk keramik och 
glas av 13 konstnärer och fabriker. Återlämnade den
7 juni.

Juni 7. Av H. K. H. Kronprinsen, för utställning:
En samling japanska föremål som DD. KK. HH. Kron
prinsen och Kronprinsessan erhållit som gåvor under 
sin resa genom Japan. Återlämnade den 11 oktober. 
Av porträttm ålaren Ivar Lindhé genom kanslirådet Ha
rald W iens:
En större kinesisk urna av porslin. 1700-talet.
Av fil. dr Eric MjÖberg:
En samling pjäser av celadonporslin, nämligen ett tåt, 
en skål, sex små urnor. Gravfynd.

Sept. 6. Av direktör C. II. Palm:
Två st. ram ar i Louis XVI-stil, innehållande den ena 
stilleben (oljemåln.) den andra »En dekorationsm ålares 
ateljé», gouache av N. Lafrensen d. y.
8 st. porslinspjäser: brûle-parfum från Mennecy-Villeroy, 
sockerskål, kräm kopp, två ljusstakar från S:t Cloud, 
ecuelle med lock och lat från Sèvres, två appliquer med 
porslinsblom mor ocli bladverk av plåt.
Två Tondi, reliefer på vax, tillskrivna C. M. Clodion. 
Två st. bronsstatyetter. F ranskt arbete. 1600-talet.
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Brûle-parfum ay svart kinalack, m onterad med franska 
bronser. Louis XV.
Sekretär, i rikt marketeri arbete. Sign. av (i. Dester. 
F ranskt arbete. Louis XVI.

Nov. 12. Av herr Axel Rydén j:r:
Sybord i marketeriarbete, tillskrivet Georg Haupt. Åter
läm nat den 16 dec.
Av direktör Ivan Traugott:
Två st. marmorreliefer med religiösa ämnen, svarta ra
mar, tillskrivna Giuseppe Torretti. Venedig 1660— 1743. 

Dec. 16. Av Den Kongelige Porcelainsfabrik, Köpenhamn:
För utställning, en större samling porslin, stengods, 
fajans, glas och teckningar.

Från Avdelningen för Konsthantverk återlämnade depositioner.

Jan. 28. Till direktör C. U. Palm:
Två st. franska färggravyrer i förgyllda ram ar (dep. 1923). 
Till professor Gottfrid Kallstenius:
Elfenbensrelief med dödsdansframställning (dep. 1925).

Överföring* till Avdelningen för Konsthantverk.

April 9. F rån  boksamlingen:
Olaus Magnus, Historien der Mitternäclitigen Länder i 
band av pressat kalvskinn 1567.

Det arbete med etikettering av samlingarna, för vars principer 
och första praktiska tillämpning redogörelse lämnades i den förra 
årsberättelsen, har under året fortgått på så sätt, att etikettering av 
fajanssamlingen fullbordats samt därtill av silver-, guld-, tenn- 
och glassamlingarna. I detta samm anhang kan näm nas att avdel
ningens etiketteringssystem, som här veterligen tillämpas för första 
gången, har vunnit erkännande av in- och utländska fackm än och 
troligen kom m er att införas vid det koreanska nationalm useet i 
Söul. En japansk museiman och arkeolog, Mr S. Umehara från 
Kyoto, som även är knuten till nyssnäm nda museum, blev näm 
ligen under ett längre studiebesök i Stockholm så tilltalad av vårt
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etiketteringssystem, att han erhöll prov på de ram ar, hållare, kar
tonger, m. m. varav det är sam m ansatt för att införa något lik
nande på Söul-muséet. Under året har även påbörjats författandet 
av en vägledning genom avdelningen. Såväl etiketteringen som 
detta arbete har emellertid ofta måst avbrytas dels emedan am a
nuensen S ta ven o w för fullbordande av sin doktorsavhandling varit 
tjänstledig under januari samt haft halvtidstjänstgöring under tiden 
februari—maj, dels på grund av de talrika utställningar som varit 
anordnade inom avdelningen, omfattande H. M. Konungens silver- 
samling (under mars och april), en av Föreningen Fransk Konst 
till förfogande ställd samling av m odernt franskt glas och porslin 
(i maj), en samling japanska föremål, som I)D. KK. HH. Kronprin
sen och Kronprinsessan erhållit som gåva under sin resa genom 
Japan  (juni-september), en större samling porslin, stengods, fajans, 
glas ocli teckningar från Den Kongelige Porcelainsfabrik i Köpenhamn 
(dcc. 1927—jan. 1928). — Konserveringen av textilsamlingen har fort
gått fastän på grund av bristande medel i än anspråklösare skala än 
de närmaste föregående åren. — Den förut så ofta påtalade bristen 
på utrymmen har varit i ökad grad kännbar och häm m ande på av
delningens sunda utveckling. Av de tre stora tillskott som förutom 
den ordinarie tillväxten kom mit samlingarna till godo nämligen den 
Björkmanska samlingen och den Traugottska fajanssamlingen samt de 
betydande förvärven vid försäljningen av Rörstrands samling ha dess
värre icke ens de viktigaste pjäserna trots en föga tilltalande anhopning 
i utställningssalen och m ontrerna kunnat bliva offentligen utställda, 
och det redan under år 1926 till magasin apterade utställningsrumm et 
för textilier har alltjäm t m åst tjäna som undanställningsrum . Det 
är endast en tidsfråga när återstående utställningssalar, en efter en 
måste avstängas för allmänheten. Början gjordes ju  redan 1926 
med det s. k. Nordiska renässansrum met, som vissa tim m ar be
gagnas som konservatorns mottagningsrum och vid flera tillfällen 
måst avstängas för restaureringsarbeten m. m. inom avdelningen. 
— Den enda lokala förbättringen har kom mit avdelningens am a
nuens till godo, då han åt sig fått inrett eget arbetsrum  inom det 
utrymme, där förut en trappa förde ned till Statens historiska m u
seum, efter att han förut haft sin arbetsplats i ett magasinsrum.

Wetter g ren har lett arbetet inom avdelningen, påbörjat författan
det av en vägledning genom densamma, till största delen ordnat
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ovannäm nda utställningar. Vid den på annan plats om näm nda 
kongressen av Skandinaviska museiförbundet i Bergen under bör
jan  av juli m ånad fungerade W. som svensk sekreterare. Till
samm ans med Stavenow har han redigerat texterna till etiketter 
inom avdelningen. Denne har dessutom fortsatt att föra de löpande 
inventarierna. För renskrivning av det omfattande inventariet över 
B jörkm anska samlingen har generalkonsulinnan fru Sigrid Sachs 
läm nat älskvärt biträde. Vid ordnandet av DD. KIv. HH. Kron
prinsparets japanska gåvor biträdde amanuensen Kjellberg.

Avdelningen för slottssamlingar ocli depositioner.

(Avdelningsföreståndare: intendent Strömbom; amanuens: friherre
Uggla.)

Slottssamlingar.

Arbetet med den tryckta katalogen över Gripsbolms porträttsa in- 
ling har under m ånaderna m aj—augusti slutförts (Strömbom och 
Uggla). Under sommarens lopp ha smärre omflyttningar företagits 
på såväl Gripsholm som Drottningholm. — Av vägledningen har 
en ny engelsk upplaga redigerats av Strömbom. För Gripsholm 
har Kungl. Byggnadsstyrelsen uppgjort en på Kungl. Vattenfalls
styrelsens experiment grundad plan för elektrisk uppvärm ning; en 
definitiv kostnadsberäkning väntar jag skall kunna framläggas till 
1929 års riksdag.

En betydelsefull nyhet i slottssamlingarnas förvaltning är att 
Nationalmuseum  från och med utgången av arbetsåret övertagit 
försäljningen av vykort, fotografier o. dyl. i avsikt att tillhandahålla 
allm änheten reproduktionsm aterial av samma fullgoda kvalitet som 
i museets egen bildförsäljning.

Början till en metodisk genomfotografering av sam lingarna har 
i år gjorts. Inalles 289 tavlor ha fotograferats. Det är min för
hoppning att med hjälp av förevisningsmedel kunna ha hela sam 
lingen fotograferad senast till år 1982.

Vykort i koppardjuptryck efter 60 st. olika rum och konstverk 
på Gripsholm ha i år utgivits.



Aktivt koiistbilclningsarbete.
N ationalm usei fj är de vandringsutställning*

Nationalmusei tre första vandringsutställningar, varav den tredje 
avslutades i juni m ånad 1925 i Helsingborg, omfattade måleri och 
grafik från epokerna 1825— 75, 1700— 1825 samt 1875—1900. De 
avsågo att ge en översikt av den svenska m ålarkonstens historia 
under de två senast förflutna seklen. Den fjärde vandringsutställ
ningen, som förbereddes och utsändes i början av 1926, omfattade 
en särskild tekniks historia under tiden från 1700 fram till våra 
dagar. Den var nämligen i huvudsak sam m ansatt av akvareller, 
kompletterade med några handteckningar. Den var på två undan
tag när häm tad ur museets egna samlingar, framför allt ur den på 
senare år hopställda visningssamlingen, vars praktiska betydelse 
tydligare än någonsin framgick vid utställningens ordnande. Ett 
konstverk, akvarellen »Venus stiger ur havet» av Nils Dardel hade 
ined älskvärd beredvillighet ställts till förfogande av konstnären. 
Intendenten Strömbom hade utlånat akvarellen »Torneträsk» av 
Leander Engström. Samlingen, som bestod av 93 num m er, kunde 
av naturliga skäl ej syfta till en fullständig representation, men i 
mån av tillgång på m aterial och utrym me hade sörjts för att varje 
period blivit företrädd på ett ur konstnärlig synpunkt fullödigt vis. 
Urval samt utställningens senare distribution har verkställts av av- 
delningstoreståndaren. Denne hade också utarbetat en katalog, som 
innehöll förutom förteckning över konstverken med inledande karak
teristiker också en kort studie över akvarellen som konstart, vilken 
katalog tillhandahölls jäm te reproduktionsm aterial vid ingången till 
utställningen.

I likhet med föregående vandringsutställningar hade också denna 
förverkligats genom ekonomiskt samarbete m ellan stat och kommun. 
De samhällen, som gästats, ha iklätt sig kostnaderna för försäk
ring, lokal, transport, vakthållning och reklam. Övriga omsorger 
har Nationalmuseum ekonomiskt tagit på sin lott. Av stor betydelse 
har varit att Eders Kungl. Maj:t beviljat fraktfrihet å Statens Jä rn 
vägar även för denna utställning.

På de platser, där akvarellutställningen dragit fram, har den mötts 
av varm t intresse, ehuru m an dock kunnat iaktta att den ej vunnit 
så allmän förståelse som de tidigare, av större oljemålningar sam-
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inansatta utställningarna. Svårigheten att finna lämpliga för akva
rellens intim a konstart avpassade lokaler har också gjort sig syn
nerligen kännbar. Den stora sal t. ex. i Karlstad, som vid föregående 
tillfällen upplåtits för oljemålningar, och som passade synnerligen 
väl för dem, hade denna gång också upplåtits för vandringsutställ
ningen. Så gott sig göra lät, har utställningens anordnare också 
sökt att passa anordningarna efter tavlornas små form at och tek
nikens ömtåliga kvaliteter. Starkare än någonsin har emellertid nu 
önskvärdheten av för speciellt utställningsändamål avsedda lokaler 
i de större landsortsstäderna gjort sig gällande. Jag vill därför även 
i detta sam m anhang ej underlåta att påpeka den stora betydelsen 
av att Eders Kungl. Maj:t allernådigst läm nar sitt stöd i form av 
lotterikoncessioner till konstmuseibyggnader, varom num era frän 
ilera håll ansökningar börja framställas från landsortens konst
föreningar och andra sammanslutningar.

Även i förbindelse med denna vandringsutställning ha anordnats 
kurser, föreläsningar ocli demonstrationer för tillfälliga besökare 
och speciellt konstintresserade i de städer där den gästade. Utställ
ningen omfattade följande konstverk:

21/ l 867. Anckarsvärd, M. G.: Borgholms slottsruin, 
s. n. Bauer , J o h n : Två sagoillustrationer.

589/1872. B erger , J oh . Ch r .: Brobäcken i Karlskrona.
42/1916. » » » Valdemarsudde(?).

B illmark, C. J . : Norrström med Bondeska palatset.
» » » Franskt landskap,

v. B reda , C. F.: Fyra porträttutkast:
1) Självporträtt.
2) Okänd skulptör.
3) » dam .
4) » »

Gronstedt , F. A. U.: Palazzo Farneses gård i Rom. 
D amm, B e r t il : Landskap; italienskt motiv, 
v. D ardel , F r itz: Greve Philip von Salza.
» » » » Claes Gronstedt.
» » » Baron Bror Gederström.
» » » Hovmarskalken Renstjerna.
» » » Professor Alfr. W ahlberg.
» » » Talm annen Olof Wijk.

I.B. 450. 
I.A. 392. 

s. n.

s. n. 
720/1922. 
274/1913. 
275/1913. 
216/1913. 
277/1913. 
278/1913. 
294/1913.



49/1819.
58/90.

s. n.
»

815/1925.
840/1924.
188/1918.

78/1928.
801/1892.

16/1922.
16/1905.
28/1905.
28/1905.
27/1905.

190/1918.
40/1919.

5,626.
81/1922.
1749/75.

106/108.
8085.

754, 755.
10/1924. 

811/1925. 
297/1928. 
801/1928. 

s. n.

1814/1924.
1818/1924.

645/1892.
2/1887.

D esprez , J. L.: Sibyllatemplet vid Tivoli.
» » » Prinsen-regentens besök i Upsala 9/»;

1792.
E hiiensvärd, C. A.: Sydsvenskt landskap med plöjare.

» » » Sydsvensk kust.
E ngström, L e a n d e r : Rautasjärvi.
E ugen, H. Iv. H. Prins: F rån  Valdemarsudde. 
F ahlcrantz, C. J.: Utsikt av Västerås.
F ougsteot, A.: Café de la Rotonde.
Gardell-E ricson, A.: Utsikt av Göteborg, 
v. Gegerfelt , W.: Solig vinterdag utanför Upsala. 
Geller sted t , A. T.: Afton i augusti.

» » » Björkhage om våren.
» » » Sommardag.
» » » Eftermiddag.

Grunewald , I.: Antonii frestelse.
» » Den svarta ångaren.

Gustaf III: Utsikt över Ulriksdals slott, 
v. H ennigs , G.: Musikalisk clown.
H illeström , P e r : Ramteckning till Bellmans kväde: 

»Till Herr Professorn och Riddaren Sergel Nyårs- 
Morgonen 1792.»

Hårleman, Ca r l : Sektionsritning till centralkyrka.
» » Skiss till altare för Göteborgs dom

kyrka.
» » Modellteckning för silvertallrikar.

Isakson, Ka r l : Ikarus.
J olin, E l l e n : Kapell i Mentone.

» E in a r : Turkisk kvinna.
» » Beduiner i Sousse,

v. Ivrafft , I).: Två porträttskisser:
F ältherre  i a llongeperuk och harnesk . 
Ung m an i n a ttrock  och -mössa.

K r e  u g e r ,  N il s : Vagn ute i m arken.
» » Hästar på Alvaret.

Kyhlberg, L. W.: Interiör från konstnärens hem. 
L afrensen , d . v., N.: Morgontoaletten.
L arsson , Ca r l : Vinterbild.

43

s. n.



s. n. 
» »
» » 

13/88. 
1880/1925. 

44/94. 
94/94.

L arsson , Ca r l : Namnsdagen.
» » Sommar.
» » Friluftsmodell.

L iljefors , B r u n o : Räv och skator.
L innérhjelm , J. C.: Vattenkvarn under bergsstup. 
L junggren, C. J.: Spelparti.

» » » Interiör av tecknarens hem på Lilje
holmen.

242. L undgren , E. : Venus toalett.
246. » » Parkscen.
234. » » Cellister i rokokodräkt.

s. n. » » Harlequin och Colomhinc.
» » » » Ung spanjorska.
193. » » Drottningholms slott i m ånsken
126. » » Vid Kina slott:

1) sittande iigur på stranden.
2) Båt.
3) Stående grupp.

Bilu 253. 
» 257.

s. n. 
52/1874. 

396/84. 
5/1918. 

78/1906.

82/1922.
317/1923.

1835/1924.
1438/1924.

1440/1924.
1452/1924.

545/1925.
1846/1924.

6/1869.

Malmström, J. A.; Havsvik nära Marstrand.
» » » Timmerllottning.

Martin , E l ia s: Utsikt över engelsk stad.
» » » » Danviken i Stlilm.
» » Vattenfall.

Masreliez , L.-A.: Stridsscen.
» » Akvarellerad teckning till dekoration

i drottningens lilla våning på K. 
Slottet, Stockholm.

N elson , O. Sager-: Landskap med väderkvarn. 
N ilsson , G. Adrian-: Medicinman.
O llers , E dv.: Landskap vid Taormina.
P alm, G. W.: Bild från Roms utkant Aid Porta S:t 

Pancrazio.
» » » Utsikt aAT Rom.
» » » » » Siracusa och Etna.

P auli, G.: Flicka i skär klädning.
» » Skärgårdslandskap.

P il o, C. G.: Själ Aporträtt.
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1748/75. Rehn, J .  E.

708/90. » » »

s. n. » » »

» ' » » » »

122a/l928. v. R o s e n , G
101/1923. » » »

97/1922. S a n d e l s , G.
s. n. S C H O L A N D E R

521/1882. »

899/1875. S e r g e l , J .  rJ

588/1875. » » s

010/1875. » » >:

(523/1875.
751/1875.
754/1875.

94/1908.

114/1922.
807/1928.

127/92.
181/1919.

En del al* Upsala gandía SI åt under des 
Nedrivning 1748.

Utkast till vävnad, m ittstycket på Adolf 
Fredriks stora tronhimm el vävdavD urn. 

Teckning till biblioteket på Drottningholm. 
Resan från Svartsjö den 13 aug. 1763.
: Skrivaren.

Vid Escorial.

» Upsala dom kyrkas kor från dom- 
trapphuset.

Amor och Psyke.
»Le comte Sierakowski.»
»En ståjande middag.»

» » » Spelparti.
» » » Landskap; dalgång med slingrande å.
» » » Landskap från Dömelstorp.
» » » »E. Martins kullerbytta 19 Dec. 1805

hos Sergell.»
S k ö l d , O t t i ::  Kanal i  Venedig.
S t e n , J o h n : Landskap från ön Bali.
Z o r n , A n d .:  Gatubild.
Å k e r s t r ö m , J.: Orfeus och Eurydice.

Följande orter ha under året besökts:

Nyköping, tiden den 5—25 mars,
där utställningen ordnades av Intendenten Strömbom i Söderman
lands Läns museums vackra lokaler på Nyköpings gamla slott. 
Utställningen öppnades den 5 m ars med tal av landshövding Reuter- 
skiöld och stadsfullmäktiges ordförande samt föredrag av inten
denten Strömbom. Den senare höll under utställningstiden en tal
rikt besökt serie föreläsningar över svenskt m åleri 1700—1925.

Karlstad, tiden den 1— 19 april.
Utställningen anordnades i Stadshuset av avdelningsföreståndaren. 

Öppningsdagen var den 1 april med tal av landshövding Unger
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och föredrag av intendenten Strömbom, vilken här upprepade sin 
i Nyköping hållna föreläsningsserie. Utställningen demonstrerades 
stängningsdagen av amanuensen Sjöblom.

Norrköping, tiden 30 april—22 maj.

Lokal: Norrköpings museum. Anordnare: Amanuensen Sjöblom. 
Öppningsdag: 30 april med tal av stadsfullmäktiges ordförande och 
föredrag av amanuensen Sjöblom.

Kristianstad, tiden den 1—20 juni.

Lokal: Muséet, vars aula provisoriskt arrangerats för utställnin
gen. Anordnare: Intendent Strömbom, som på öppningsdagen den 
1 jun i demonstrerade utställningen för inbjudna.

Oskarshamn, tiden den 3 ju li—31 augusti.

Lokal: Den av Hembygdsföreningen disponerade herrgården Fred- 
riksberg, en m innesrik och vacker byggnad med stora luftiga gus
tavianska rum, delvis prydda med målade, nyklassiska tapeter av 
synnerligen god tidskaraktär. En ur estetisk synpunkt lämpligare 
omgivning särskilt för de äldre akvarellerna kan svårligen tänkas. 
Utställningen gjorde också här ett vackrare intryck än någon annan- 
städes. Anordnare var intendent Strömbom, som på öppningsdagen 
den 3 juli demonstrerade utställningen för inbjudna samt senare 
anordnade visningar för Arbetarnes Bildningsförbund och andra 
konstintresserade.

Antalet besökare var i genomsnitt på varje ort c:a 1,000 personer.
På alla orter bar utställningen emballerats ocli uppm onterats av 

museets förste vaktmästare Erik Sjöberg.

Föredrag’.
Utom de i samband med vandringsutställningen näm nda före

dragen bar avdelningsföreståndaren hållit en serie föredrag om 
»Svensk m ålarkonst 1500—1700» i Eskilstuna i december. I huvud
sak samma föreläsningar höll han på inbjudan av föreningen »Nor
den» på Nasjonalgalleriet i Oslo.

Enstaka föredrag:
På folkhögskolemötet i Axwall över ämnet »Folkhögskolan och 

konsten »,
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på Konstföreningen i Falun »Landsortens konstliv», inlednings- 
föredrag till en i pressen livligt uppm ärksam m ad diskussion.

Amanuensen Kjellberg liar i januari hållit föredrag om »Fidias 
och Parthenon» i Norrköping och Nyköping.

Amanuensen Stavenow höll den 9 och 10 december i Kristian
stad två föredrag över »Svensk stil i svenskt konsthantverk».

Depositioner från museet.

Depositionerna från museet ha under året nått en mycket be
tydande omfattning. Den höga num erär, 628 num m er, som de upp
gått till, förklaras framför allt genom depositionen av vissa delar 
av den Björkmanska samlingen hos Drätselkam m aren i donatorns 
födelsestad Jönköping. Men även f. ö. har ett stort antal konstverk 
sänts ut för att i offentliga och representativa lokaler komma till 
största möjliga gagn. Det sammanlagda antalet depositioner från 
Nationalmuseum uppgår f. n. till 4,301 vilka utlåningar till allra 
största delen skett under den senast förflutna 1 O-årsperioden. Med 
hänvisning till vad jag i föregående årsredogörelse anfört ber jag i 
detta samm anhang underdånigst få påm inna om att depositionsavdel- 
ningen, som närm ast har ansvaret för och inspektionsskyldigheten 
över dessa växande lånesamlingar, under denna tid ej fått sin per
sonal utökad i rimligt förhållande till den alltm er omfattande inspek
tionsskyldigheten. Den bristande tillgången på arbetskrafter inom 
avdelningen innebär givetvis en stigande risk för dessa konstverks 
säkerhet.

Depositioner.
Jäm likt nådigt brev den 24 m ars 1927:

I Svenska Legatiorishotellet, Madrid:

N.M. Förr. 261. O känd: Gustaf Daniel Lorichs.
» 1452. Schultzberg, A.: Vintermorgon efter snöfall.
» 1397. Krouthén , J.: Vattenvegetation.
» 944. Carl XV: Landskap från Värmdö.

Jäm likt nådigt brev den 17 september 1927:
I Svenska Legationsliotellet, Madrid:

K.M. 1115. T empestino , D.: Landskap.
» 389. O känd: Landskap med jägare.
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K.M. 353. O k ä n d : Sjöstycke, storm.
» 885. L ocatelli, A.: Landskap med bro.
» 890. D e Marchis, A.: Landskap.

Enligt näm ndprotokoll den 22 december 1926:
I Riksdagshuset:

N.M. 343.
» 1442.
» 1328.
» 1692.
» 1716.
» 1860.
» 1788.
■» 2090.
» 2044.
» 2219.
» 2184.
» 1883.
» 1817.
» 1574.

c.xv 67
N.M. 1989.

» 1960.
» 788.

N.M. 636.

» 596.
» 908

N.M. 1134.

N.M. 939.

N.M. 1208.

Soutman, P .: De fyra evangelisterna och en ängel. 
N orstedt , R.: Höstlandskap.
Arborelius, O.: Fäbodvall, Dalarna. 
Munthe-N orstedt , A.: Nyponrosor.
Sjöberg, Ax .: Huiiim el skäret.
H agborg, Aug.: Fiskare.
Arborelius, O.: Blommande hägg.
Sjöberg, Ax .: Jordbruk i havsbandet.
Granberg, B ud .: Flodlandskap, 
v. Gegerfelt , W.: Månsken i Venedig.
B eiigh, J. E.: Fiskafänge.
Kreuger , N.: Får i dalsänka.
L indholm , B.: Ångbåtshamn:
Kallenberg , A.: Stående tjur.
E kström, P e r : Höstlandskap.
W ilhelmson, C.: Två flickor.
Kreuger , N.: Vårafton.
Courtois , J.: Bataljstycke.

I Länsresidenset, Malmö:

Snyders, F r a n s: En hund håller tassen på ett ox- 
liuvud.

Rubens ateljé: Susanna och domarna.
O vens , J u r ia n : Karl X Gustavs förmätning.

I Statsministerns ämbetslokal:

O känd: Vingårdsarbetarna erhålla sin avlöning.

I Tomelilla Köpings Konstsamling:
B oklund, J. C.: Gårdsinteriör med tyrolerskyttar.

I Utrikesminister hotellet:

H öckert, J. F.: Krigare från 1600-talet.
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C.XV 127. Kronberg , J.: Kyrkstöten.
N.M. 1217. L auréus , A.: Kvinna med brinnande ljus i fönster

öppning.
» 2042. » » Dam som knyter strum peband.
» 2433. D rouais , F. H.: Hertigen av Chartres, fältmarskalk.

N.M.Kss. 54/1901. Hjort i strid med fyra hundar.
» 56/1901. Varg i strid med två hundar.

Två hundar.58/1901. 
59/1901. 
62/1901. 
63/1901. 
66/1901. 
67/1901. 
68/1901. 
69/1901.

Jägare som laddar sin bössa.
» » » » »

Vildsvin i strid med två hundar. 
Drevkarl med två hundar.

» med jakthorn och två hundar.
» blåsande i jakthorn.

Enligt nämndprotokoll den 28 januari 1927:
I Riksdagshuset:

N.M. 1493. B ergström, A.: Lågvatten.

Enligt näm ndprotokoll den 26 februari 1927 : 
I Socialdepartementet :

N.M. 1657. Blair-Bruce, W .: Kungl. Slottet i Stockholm.
» 1664. » » » » Dames-Jeannes,»

Dep. bild l / 1927. Chenu eft. P ie r r e : Le repos du Baccus.

K.M. 329.
330. 

N.M. 1597.
» 1598.

C.XV 287. 
N.M. 1688.

Hos Bodens Artilleri Regemente:

Lembke, J. P ii.: En ryttare.
» » » » »

Bargue, Ch .: Ung m an; studiehuvud. 
Baron, H.: Antik flöjtspelerska. 
Stäck, J. M.: Italienskt landskap. 
T örnå, O.: Franskt landskap.

Enligt näm ndprotokoll den 9 maj 1927:
Hos Bodens Artilleri Regemente:

Dep. bild. 2/1927. v. n. P utt, H.: Gustaf II Adoll'.
» » 3/1927. Strangk, R .: Josef och Potifars hustru.
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Hos Generalstaben:

Dep. bild 5/1927. Gardon , J oh .: Carl XV.
» » 6/1927. v. Marées , H.: Ryttare.

Hos Marinstaben:

Dep. bild 4/1927. Cardon , J oh .: Fr. Henr. al’ Chapman.

c .x v 109.
N.M. 2015.

» 2258.
» 1162.
» 987.
» 1219.
» 2182.
* 1503.

O Ä 7»
»

HO / . 
1682.

» 1422.
» 1149.
» 2040.
» 2413.
» 1048.

I Lunds Universitets Konstmuseum:

J ernberg , A.: Första steget.
Sjöberg , A.: Långviksskärs hamn.
P ilo , C. G.: Fredrik V.
H ertzberg, A. G.: Kontirmand.
L auréus , A.: Kustlandskap.
L indholm , L. A.: Bondfamilj.
W ahlbom, C.: Två ryttare.
L iljefors , B.: Ej drar.
F ahlcrantz, C. J.: Landskap med ruiner, 
v. B reda , C. F.: Sidenfabrikör Kjellstedt. 
Martin , E.: Ung dam.
H illeström , P.: Morgontoiletten.
Zoll , K.: Bondfamilj.
P alm, G. W .: Landskap.
B erger , J. C.: Inloppet till Antwerpen.

Enligt näm ndprotokoll den 7 juni 1927:
Hos Drätselkammaren, Jönköping-:

Ur den Björkm anska samlingen:

474 st. konstslöjdsföremål,
24 » skulpturfö remål.

I Kommunalliuset, Åhus:

N.M. 2372. H ermelin , F o lke: Båtar.
» 1665. B lair-Bruce, W .: Rimfrost.

Enligt näm ndprotokoll den 6 september 1927:
Hos Generaltullstyrelsen:

K.M. 758. T assi, A.: Landskap med M erkurius i skyn.
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K.M. 366. Sal v . Ro sa : Landskap med klippor.
> 559. O känd h olländare: Stad med bro, torn och trappa.
> 781. Salv . Ro sa : Landskap med byggnader och vattenfall. 

552. P oussin , G.: Landskap.
> 862. T orreggiani, B.: Landskap med figurer.
» 234. Romanelli , J. F.: Kristus med lärjungarna i Emaus.

s.n. Carl XV: Landskap.

Hos Overlantmät ar eii i Stockholms län, Stockholm:

K.M. 928. D omenichino*. Landskap med byggnader och vattenfall.

Enligt näm ndprotokoll den 11 oktober 1927:
I Ktingl. Ecklesiastikdepartementet:

N.M. 1686. Schramm-Zit t a u : Ankor i vattnet.

I Lagber edningens lokal:

N.M. 1958. E kström, P e r : Franskt landskap.

I TJpsala Universitet (Litteraturhistor. Seminariet):

Gagneraux, B.: O edipus om given av sin familj. 
O känd: Tvenne lekande am oriner.

» Naken kvinna föreställande Judit.
B erettini kallad da Cortona, P: Baccanal.
H olten , A. M. J. S.: Porträtt av Aug. Strindberg. 
T empesta , A.: Sabinskornas bortrövande.
Bassanos  skola: Kristus gisslas.
Spränger , B.: Diana, naken, med villebråd.
D ughet kallad P oussin , G.: Landskap med herde och 

lierdinna.
Cano , Alonzo: San Jacopo da Compostella.
S. R osas a r t : Bergiskt landskap med två figurer. 
Reni, Gu id o : Maria. Skiss.
O känd ita lien a r e: Kristus bär sitt kors.

I Länsresidenset, Kristianstad:

B l u m e  : Blomsterstycke.
» 668. » »

N.M.Bih. 211. Muller . A. E.: Fruktstycke.

N.M. 828.
(irh. 808.

» 839.
K.M. 249.
N.M. 2251.
K.M. 69.

» 1344.
» 212.

j» 506.

N.M. 751.
» 162.
» 142.

217.

Dr h. 667.



I Umeå Museum, Umeå:
gr. 127. Sundström , H.: Hästpar.
» 142. T on den , E lv i: Afton;
» 131. Sundström , H.: Packvagnar.
» 123. » » Kanin med talrika ungar.
» 57b. L indkvist , J o n a s: Vaksala kyrka.
» 106. Sahlén , A.: Arbetare.
» 104c. » » Nuit d ’été à Stockhom.
» 103. » » Herdarnas gåvor.
» 71. Magnusson, G.. Rättaren.
» 64. » » I hörnet.
» 65. » » Idyll.
» 67. » » Fiolspelaren.
» 76. » » Madonna.
» 2. Andersson , H a r r y : Orientalisk sagoscen.
» 14b. B orglind, St ig : Ka stel let.

Hos Generaltullstyrelsen, Stockholm :

C o u r t o i s , J.: Ba talj stycke.

I Utrikesministerhotellet :

Hos Overlautmätaren i Stockholms län:

v a n  V l i e t , G.: Landskap.
D u g h e t , G.: Landskap.

I Kungl. Ecklesiastikdepartementet: 

C a n a l e t t o : Italienskt landskap.

Hos Disponent F. Heiss, Stockholm:

Z o r n , A n d e r s : Disponent Fr. Heiss.
» » F ru  Veronica Heiss.

Enligt näm ndprotokoll den 16 december 1927:
Hos Stiftelsen Lars Johan Hiertas Minne, Stockholm:

N.M. skulpt. 1300. K j e l l b e r g , F.: Lars Johan Hierta.

N.M. K. h j . ,
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Enligt ni

K.M. 937.

N.M. 615.

N.M. 749.
K.M. 514.

K.M. 929.

N.M 2667.
» 2668.



Hos Domkapitlet, Luleå :

N.M. prot. 3A> 1875. Ründt i o 9 o : Kristi uppståndelse.

Tillfälliga utlåningar.

Till Bankinspektionen: Lindman, A .: Inloppet till Stockholm, 
Heyerdahl, H. O.: Högsommar, Smith, W .: M arknad, Lindström, 
R.: Strandbild: till Utrikesministerhotellet: Bol, F.: Damporträtt, 
Ter Brugghen, H.: Drickande llicka; för utställningar: till Lunds 
Konstmuseum: Almquist, Ester: Fältarbete och Landskap från Schles
wig; till Liljevalchs Konsthall: Axelson, V.: Motiv från Rålambs- 
hov och Sydfransk stad, Percy, A. G:son: Karlbergs slott; till 
Sveriges Allm. Konstförening: 10 st. arbeten av Aug. Jernberg; till 
Kommittéen för Sveriges deltagande i den 2:a internationella u t
ställningen av m odern grafik i Florens: 75 blad m odern grafik;, 
till Årsta-Klubben, Stockholm: 11 st. konstslöjdsföremål; till Lilje
valchs Konsthall: Norlind, Ernst: Lördagskväll, Malmsten, Carl: 
Golvur, Johnson, Ivar: Bronsurna; till Konstmuseet, Göteborg: 58 
st. arbeten av C. A. Ehrensvärd; till Nationalgalleriet, Oslo: 5 st. 
arbeten av Edw. Munch; till Malmö Museum: 58 st. arbeten av 
C. A. Ehrensvärd; till Hembygdsfesten, Forngården, Gällersta: 2 
st. arbeten av Ax. Borg; till Kommitterade för m innesutställningen 
över Harald Giersing: Giersing, H.: Självporträtt; till Sveriges Allm. 
Konstförening: 8 st. arbeten av Axel Törnem an; till Artillerimuseum : 
2 st. porträtt i olja och 31 st. m iniatyrer; till Konstmuseet, Göte
borg: 6 st. handteckningar av 78 st. gravyrer efter P. P. Rubens; 
till Otto Baches Mindeudstilling, Charlottenborg, Köpenhamn: Bache, 
Otto: Sommar; för reproducering hos Malmö Ljustrycksanstalt till 
Malmö Museum: Lundgren, E.: Italiensk flicka; för studieändamål 
till Malmö Museum: 200 st. teckningar av C. F. Hill.

Återtagna depositioner.
Från Överkommendantsexpeditionen, Stockholm:

N.M. 788. C o u r t  o is, J . : Bataljstycke.

Från Upsala Universitets Konstmuseum, Upsala:

N.M. 1037. W e r t m ü l l e r , A. U.: G. M. Arm feil i skytisk dräkt.



Från Landshövding J. Nilsson, Kristianstad:

N.M. prot. 3/o  1875. R ü n d t  1 6 9 0 :  Kristi uppståndelse.

Förflyttningar.

(Endast sådana för längre tid och som räckt över årsskiftet
medtagna.)

Från Nationalmuseum till Ulriksdals slott:

s.n. Gustaf II Adolf.
» Karl XI.

Från Gripsholms slott till Nationalmuseum:

För renovering:

Grh. 1783.
» 435.
» 657.
» 896.
» 897.
» 899.
» 900.
» 902.
» 904.

» 912.
» 948.
» 1003.
» 1004.
» 1001.
» 1066.
» 1080.
» 1089.
» 1091.
» 1094.
» 1095.

O k ä n d : Karl IX.
O k ä n d : Hedvig Eleonora.
Efter A. v. D y c k  el. P. L k l y : Karl I Stuart.
O k ä n d : Christina Sofia.

» Johan, hertig av Anhalt-Zerbst.
D u a r t e , S.: Georg II, lantgreve av Hessen-Darmstadt.

» »?: Solia Eleonora, saxisk prinsessa.
Q u i t t e r , H., d e : Fredrik, prins av Hessen-Cassel.

» » » Maria Amalia, prinsessa av Hessen-
Cassel.

v. K r a f f t , I).: August W ilhelm, hertig.
Eft. E h r e n s t r a h l : Johan Terserus.
O k ä n d : Erik Benzelius d. ä .

K a s t m a n , A.: Anders Rydelius.
A r e n i u s , O.: Magnus von Celse.
K r a f f t , P. d . ä .: Anders Mattsson.
H i c k e l , J.: Maria Karolina av Österrike.
O k ä n d : August, pfalzgreve av Sulzhach.

» Hedvig, prinsessa av Holstein.
» Filip, pfalzgreve av Sulzback.
» Anna av Hessen?

För kopiering:
Grli. 1941. T r o i l i , G. U.: F ru A. Wallenberg, född v. Sydow.



Grh.
»

Grh.
»
»
»

»
»

»
»

»

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»

s.n.

Grh
»

1940.
566.

1973.
679.

1061.
68 .

75.
826.

41.
291.
288.
289.

31.
29.

303.
46.

300. 
632. 
231. 
176.

43.
191.
190.

35.
301.
302. 
624. 
476.

64.
1989.
1990.
1991.

492.
1179.

T r o i l i , G. U.: Bankdir. A. O. W allenberg.
O k ä n d  e f t e r  J .  B i n c k : G u s t a v  W a s a .

S a n d b e r g , J. G.: Bogislaus von Schwerin. 
E h r e n s t r a h l , I). K l . :  Robert Lichtone.

Från Nationalmuseum till Gripsliolins slott:

K r a f f t , P. d . ä .:  Bellinan.
D e n n e r , B.?: Peter III.
O k ä n d : Elisabet Anna, prinsessa av Böhmen. 
E h r e n s t r a h l , D .  K l .: Jaktstycke.
O k ä n d : Joachim  Ernst, hertig a v Plön. 
v. K r a f f t ,  D.: Anne Marie d ’Orleans.
» » » Victor Amadeus av Sardinien.
» » » Christina Johanna av Hessen.
O k ä n d : Elisabet, grevinna av Schwartzburg.
S t a r b u s , J.: Anna, prinsessa av Polen.
O k ä n d : Anne de Foix, drottning av Böhmen och Ungern. 

» Sofie Augusta, prinsessa av Schleswig-Holstein. 
» Ferdinand II, kejsare i Österrike, 

v. Cöln, I).: Stilleben.
O k ä n d : Magdalena Sibilla av Anhalt-Zerbst.

» Johan Terserus, biskop.
» Christina Magdalena, Carl X Gustafs syster. 
» Fredrik VI av Baden.
» Carl Magnus av Baden.
» Anna Maria av Mecklenburg.
» Thomas, prins av Savoyen och Carignan.
» Ladislaus II, konung i Böhmen och Ungern. 
» Stilleben.
» Jeanne d ’Arc.
» Maria Amalia av Hessen-Cassel.

v. C ö l l n , C. F.: Okänd man.
M ü n n i c h h o f e n ,  H.?: Okänd dam.
R o s l i n , A.: Fredrik Adolf.
O k ä n d : O k ä n d  t y s k  k r i g a r e .

E h r e n s t r a h l , D .  K l .:  Två h u n d a r .

O k ä n d : Charles de Biron de Gontaut.
Q u i t t e r , H. d e : Lovisa Dorotea Sofia.
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Grh.
»
»
»

227. O kä n d : Stamtavla.
426. » Katarina?.
434. » Margareta Leijonhufvud.
856. W ahl , A. M.: Gustafva Karolina.
501. Roslin , A., kopia efter: Betzki.

Till Nationalmuseum från Drottningholms slott:

Drli. 273. Hedvig Sofia, Karl XII:s syster.
C.XV 51. D ahlström, C. A.: Slaget vid Lybeck 1806. 

» 112. Kiörboe, C. F.: Karl XIV Johan till häst.
» 124. Krafft , P. d . v.: Slaget Aid Halle.

Till Drottningholms slott från Nationalmuseum:

Grh. 1144. 
» 1378.

» 1405.
s.n.

E hrenstrahl , D. Kl .: Allegori över prins Gustafs död. 
» » » » » prinsarna Fredriks

och Karl Gustafs död.
» . » » Allegori över prins Ulriks död.

Akja efter ren.

Från Haga slott till Nationalmuseum:

C.XV 120. Ivrafft , P. d . y. : Carl XIII i slaget vid Högland.

Från Rosersbergs slott till Nationalmuseum:

C.XV 299. W ertmüller, A. U.: Hedvig Elisabet Charlotta.

Intresset för konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler har 
under senare år i likhet med det stigande konstintresset tagit sig 
alltm era synliga former. Då Nationalmuseum num era för depo
sitioner i offentliga lokaler frånhänt sig en mycket stor del av för- 
rådssam lingarna, aAT vilka num era endast återstå de reserver, som 
aArsatts för landsortsm useernas räkning, har jag genom anskaffande 
av konstnärliga reproduktioner sökt sörja för utsm yckningen av 
skolor, sjukhus och en del andra lokaliteter, där sådana reproduk
tioner kunna utgöra ett betydelsefullt moment i rumm ens utstyrsel. 
Därvid har avdelningsförcstandaren med biträde av amanuens Weng- 
ström låtit A/B Kopia i rokotryck utföra en efterbildning av Karl 
Nordströms kolteckning »Tallar». Detta blad har i grafiskt av
seende slagit synnerligen väl ut samt m ött ett så stort intresse från



allmänhetens sida, att tryckningskostnaderna därför genom försälj
ning redan äro täckta, och uppm untra alltså erfarenheterna härav 
till fortsatta ansträngningar. Därför har igångsatts tryckning av 
ännu ett liknande blad, en reproduktion efter en av J. G. Höckerts 
tecknade studier till »Slottsbranden». Dessa i svart och vitt utförda 
reproduktioner fylla helt visst ett allm änt estetiskt behov vid offent
liga lokalers och hems utsmyckning, men ännu viktigare torde det i 
detta sammanhang vara att söka fram bringa konstnärliga reproduk
tioner i färg. Avdelningsföreståndaren har därför under årets lopp 
upptagit experiment med larglj ustryck efter svenska akvareller, när
m ast ett blad av Egron Lundgren och ett annat av Georg von Rosen. 
Vid dessa experiment har dels Generalstabens Litografiska Anstalt 
dels ock Malmö Ljus trycksanstalt benäget ställt sig kostnadsfritt till 
förfogande. Jag hyser gott hopp om att konstnärligt dugande resultat 
inom kort här skola framkomma. I avvaktan på dessa resultat 
ha utländska färgreproduktioner införskaffats för en del offentliga 
lokalers räkning, så har Riksdagen genom ett särskilt anslag till 
Riksgäldsfullmäktige satt Nationalmuseum i stånd att med sådana 
m oderna faksimilitryck efter beröm da konstverk i någon m ån bi
draga till vårt Riksdagshus’ inre förskönande.

I sammanhang med dessa arbeten må även fram hållas den ut
smyckning av Riksdagshusets nya partilokal, som under året skett 
genom att Nationalmuseum där placerat fem stora tavlor, däribland 
Ehrenstrahls beröm da jätteduk »Drottning Ulrika Eleonora d. ä:s 
kröning». Medel till dessa ursprungligen hårt skadade m ålningars 
restaurering ha av Riksdagen ställts till förfogande genom ett sär
skilt anslag. Utom till Riksdagshuset ha konstnärliga färgtryck 
anskaffats till följande institutioner: Generalstaben; Handelsdepar
tementet; Västerbottens arbetsstugor, medel ställda till förfogande 
genom Landshövding N. G. Ringstrand, Umeå; det nya sinnessjuk
huset vid Helsingborg; flera folkhögskolor; skolor i Karlstad; Tome- 
lilla Köpings Konstsamling, m. fl.

Dessutom ha gipsavgjutningar av i museet befintliga porträtt av 
svenska konungar och beröm da personer förfärdigats och till själv
kostnad sålts till följande institutioner: Svenska Legationen, Berlin, 
Stralsunds Museum, Rådhuset, Östersund, Länsresidenset, Karlstad, 
Tekniska Museet, Stockholm.
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Utställningar inom samlingarna.

Följande utställningar liava under året anordnats inom museet:

I — 30 jan. Ehrensvärdsutställning omfattande handteckningar, olje
m ålningar och alster av konsthantverk av Augustin och 
Carl August Ehrensvärd. (Salen för tillfälliga utställningar).

15 febr.—30 maj. Gravyrer efter Boucher. (Gravyrsalen).
15 m ars—20 april. H. Maj:t Konungens silversamling. (1700-tals- 

salen.)
15—20 mars. En samling konstföremål, som av en samlare, som 

önskar vara okänd, ställts till museets förfogande. (Salen 
för tillfälliga utställningar.)

15 m ars—årets slut. Museets nyförvärv av italiensk konst sam t av 
privatpersoner i museet deponerade italienska konstverk, 
(italienska salen.)

26 m ars— 10 april. Litografier ocli etsningar ax den norska konst
nären Henrik Lund. (Gången i salen för tillfälliga u t
ställningar.)

14 april— 10 maj. Litografier av J. E. Cardon. (Gången i salen 
för tillfälliga utställningar.)

I I — 26 maj. Modern fransk keram ik och glaskonst anordnad av
Föreningen F ransk konst. (Salen för tillfälliga utställ
ningar.)

1 jun i—31 augusti. Gravyrer efter Chardin och Greuze. (Gravyr
salen.)

3 jun i— 11 sept. En samling gåvor som överlämnats till DI). KK.
HH. Kronprinsen och Kronprinsessan under deras resa 
genom Japan. (Salen för tillfälliga utställningar.)

20 jun i— 1 nov. Handteckningar av 1600-talsinästare. (Gången i 
salen för tillfälliga utställningar.)

10 sept.—25 okt. Gravyrer efter Rubens. (Gravyrsalen.)
23 sept.—26 okt. Arbeten av Per Krafft d. y. (Salen för tillfälliga 

utställningar.)
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23 sept.—årets slut. Egyptiska, grekiska ocli rom erska fornsaker, 
deponerade av fru E. Zorn. (Antiksalen.)

13 okt.—-6 nov. Modeller till silverarbeten utarbetade av arkitekten 
W. Gahn för Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor.

1 nov.—årets slut. Gravyrer efter Poussin. (Gravyrsalen.)

3 dec.—årets slut. Retrospektiv utställning omfattande porslin, 
fajans och glas samt teckningar från den Kongelige 
Danske Porcelainsfabrik.

Utgivna arbeten.

Statens konstsamlingars tillväxt ocli förvaltning 1926. Under
dånig berättelse avgiven a v överintendenten och chefen för National
museum  XII 114 s.

Nationalmusei årsbok 1927, nionde årgången, redigerad av am a
nuensen Stavenow, innehåller uppsatser av intendenten Siren, 
av professorerna A. Lindblom och M. Bieber (Giessen, Tyskland), 
docenten R. Josephson och am anuensen vid konstmuseet i Göte
borg S. Roth samt Krönika för tiden från 1 ju li 1926 till 30 juni 1927.

Följande katalogarbeten över museets samlingar ha under året 
utkomm it:

Kortfattad förteckning över Nationalmusei målningssamling. 25 
uppl; Stockholm 1927. Redigerad av am anuensen Gunne.

Beskrivande katalog över Nationälmusei målningssamling. Ut
ländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. Stockholm 1927. Ut
arbetad av intendenten O. Siren under medverkan av f. intenden
ten O. Granberg för de nederländska m ålningarna, av am anuen
serna Sjöblom för de tyska och Gunne för de franska m ålnin
garna.

Katalog över porträttsam lingen på Gripsholm, på Nationalmusei- 
chefens uppdrag utarbetad av Sixten Strömbom ocli Evald E:son 
Uggla. Stockholm 1927.

Nationalmusei utställningskataloger:
N:r 24 Nationalmusei fjärde vandringsutställning. Svenska akva

reller och lavyrer från tiden 1700—1925. Utarbetad av intenden
ten Sixten Strömbom.
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N:r 25 Minnesutställning över Per Krafft d. y. 1777— 1863, ut
arbetad av amanuensen Evald Uggla.

Tjänstem ännen ha under året offentliggjort:
G a u f f i n , A x e l : Artiklar i konstfrågor i dagspressen.
W e t t e r g r e n , E r i k : Avdelningen för konsthantverk, Krönika i  

Nationalmusei årsbok 1927.
: Scenerier. Resor, konst, teater. Stockholm 1927. 292 s.

— — : Moderne schwedische W erkkunst. 206 s. och
— —-: Modern Swedish décorative art, båda utgivna av Malmö

museum  och utgörande bearbetade översättningar av 
L ’Art décoratif moderne en Suede. Malmö 1925.

------- : Avdelningen Konsthantverk och konstindustri i Böök och
Upmark, Sverige i våra dagar.

-------: Artiklar om konst och teater i Göteborgs Handels- och
Sj öfarts Tidning.

S t r ö m b o m , S i x t e n : Landsortens konstliv. Svenska stadsförbundets 
tidskrift. 8 s.

----- — : Folkhögskolan och konsten. Inledningsanförande vid dis
kussion under folkhögskolemötet i Axvall. T idskrift för 
svenska folkhögskolan. 11 s.

— : Leander Engström. W ästerbotten, Västerbottens läns hem 
bygdsförenings årsbok 1927. 12 s.

— — och E v a l d  E : s o n  U g g l a : Katalog över porträttsam lingen på
Gripsholm. 225 textsidor.

-------: Nationalmusei fjärde vandringsutställning. Nationalmusei
utställningskataloger nr 24.

H o p p e , R a g n a r : Företal till den svenska avdelningen i katalogen 
för Hamburger Kunstvereins internationella utställning 
i Kunsthalle, Hamburg 1927. 4 s.

-------: Inledning till katalog över Thorsten Laurins samling. Sve
riges allm änna konstförening. 15 s.

-------: Art. F ransk  konst: nyare tidens byggnadskonst, skulptur
och måleri i Nordisk Fam iljebok 3:e uppl. 3. s.

: Carl Eldh. En studie. Konstrevy 1927. 8 s.
-------: Inledning till »Stockholm tecknat av tio konstnärer». 1927. 6 s.
-------: Konst- och litteraturanm älningar i Socialdemokraten, Konst

revy. Studiekamraten, Verdens Gang.
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H o p p e , R a g n a r : Målningssamlingen. Modern konst. Krönika i 
Nationalmusei årsbok 1927.

-------: Handteckningssamlingen. Krönika i Nationalmusei årsbok
1927.

S i r e n , O s v a l d : Tch’ang-ngan an temps des Souci et des Tang. 
Revue des Arts Asiatiques. IVme Année 1—2.

— : Chinese Paintings in American Collections. Part. I—II. 
Annales du Musée Guimet. G. van Oest éditeur.

-------: Studien zur chinesischen Plastik der Post-T angzeit. Ost-
asiatische Zeitschrift 1927. H. 1—2. 20 s.

-------: A Szepmüveszeti Muzeum néhanv korai olasz keperöl.
Különlenyomat az orszagos m agyar szepmüveszeti mu- 
zeum evkönyvei. IV Köletböl.

-------: Il Problema Maso-Giottino. Dedalo. Anno VIII Fase. VII. s. 30 s.
-------: Nyförvärvade och deponerade italienska tavlor i National

museum. Nationalmusei årsbok 1927.
------ : Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling.

Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten.
W a h l i n , K a r l : Redigerat Ord och Bild 36:e årg.
S j ö b l o m , A x e l  : Die koloristische Entwicklung in der niederländischen 

Malerei des XV. und XVI. Jahrhunderts. Berlin. 253 s.
------ : Målningssamlingen. Äldre konst. Krönika i Nationalmusei

årsbok 1927.
-------: Artiklar i konstfrågor i Sydsvenska Dagbladet och Östgöta-

korrespondenten.
W e n g s t r ö m , G u n n a r : August Jernberg. Minnesutställning i Konst- 

närshuset 1927. 20 s.
-------: Johan Elias Cardon. I Svenskt biografiskt lexikon. 5 s.

Oscar Cardon » » » » 2 s.
Carpelan » » » » I s .

-------: Gravyrsamlingen. Krönika i Nationalmusei årsbok 1927.
K j e l l b e r g , E r n s t : Fidias och Partenon. Tidskrift för Konst

vetenskap 1927.
Antiksamlingen och skulptursamlingen.
Krönikor i Nationalmusei årsbok 1927.
Tidningsartiklar.
Artiklar i klassisk arkeologi i Bonniers konversations
lexikon.
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Gün n e , Ca r l : Avdelningen Frankrike i Beskrivande katalog över 
Nationalmnsei målningssamling. Utländska konstnärers 
arbeten.

---- —: Kortfattad förteckning över Nationalmnsei målningssamling.
25:e uppl.

------- : Fauvism en och kubismen i Frankrike. Ord och Bild 1927.
Stavenow , Å k e : Carl Hårleman. En studie i frihetstidens ark itek tur

historia. Upsala 1927. Akademisk avhandling. 874 s.
-------: Stockholms naturskydd. Uplands fornminnesförenings tid

skrift 1927. 8 s.
: Björkmanska och Traugottska donationerna. 1 krönikan över 

avdelningen för konsthantverk, N ationahnusei årsbok 1927.
— : Redigerat Nationalmusei årsbok 1927.

U ggla, E vald E:s o n : (tillsammans med S. Strömbom). Katalog 
över porträttsam lingen på Gripsholm.

— — ; M innesutställning över Per Krafft d. y. Nationalmusei ut
ställningskataloger n:r 25.

Nationalmusei nämnd
har under året hållit 18 sammanträden.

Statsinköp av levande svenska konstnärers arbeten.
Jäm likt stadgarna för Nationalmuseum av den 31 december 

1921 hava följande underdåniga förslag ang. inköp blivit till Eders 
Kungl. Maj:t ingivna. Därvid har intendenten Hoppe i stället för 
föreståndaren för avdelningen för skulptur och m åleri sam rått 
med mig.

A. För Skulptur samling en.
Den 2 juli. Pris Kr.

Möllerberg , N i l s : Fransk gosse. Byst i brons ......... . 1,200: —

B. För Målning ssamling en.
Den 2 juli.

W rangel, J u r g e n : Skånsk marsdag. O ljem ålning.........  1,200: —
D ardel , N i l s : Crime passionel. Oljem ålning...................  4,000: —



Den 9 decem ber. Pris Kr

Garlsson-Bredberg , Min a : D am porträtt. O ljem ålning... 1,000:

C. För Handtecknings- och Gravyrsamlingarna.

Den 2 juli.

H jortzberg ,' O l l e : 71 kartonger m ed akvareller och 
teckningar, till större delen u tkast och studier för ko n st
närens dekorativa arbeten .......................................... ............  2,000:

Den 14 septem ber.

L ybeck Be r t il : Illustra tioner till Boccaccios Decam erone.
30 pennteckningar och laveringar i sepia. T illsam m ans 1,000:

D en 9 decem ber:

Bö r je , Gid e o n : Min hustru . B ly erts teck n in g ..................... 150:
— ----: Sovande barn . »   150:
Chatham, Gö sta : Boxare. P ennteckning ........................... 75:
------- : Före bataljen. » ............................ 75:
—•— : Seconden. • » ............................  75:
-------: B arnstudier. B lyertsteckning...........................................  25:
Cassel, Ar n e : T vå flickor. R ö d k rits teck n in g ........ ............ 75:
------- : Skissboksblad i   25:
------- : » »     25:
T ägtström, Da v id : Negerhuvud. Akvarell .. .................. 100:

: P orträttstud ier. B lyertsteckn ing ....... ...........................  60:
Bergman, An n ie : 5 p o rträ ttk a rik a ty re r av svenska konst-

närinnor. H andteckningar ....... .............................................  225:
F rid ell , Ax e l : S jälvporträtt. M ezzo tin t......... ..................... . ■ 60:
------- : L am beth  Palace, London. T orrnål .............................  50:
— --: The w indow. 5. état »    60:
------- : » * 3. » »    70:

— : Old studio in Chelsea, London. T orrn å l ............ . 60:
------: Hyde Park , L ondon. 4 état. » .............. 50:

— — : M aureen. T o rrn å l.............. ..................................... ............ 50:
I sänder, Gu sta f : B irger Ja rls  torg, S tockholm . T orrn å l 200: 
J anson, Kn u t : P orträ tt. T o r r n å l .................................. ............ 40:
— -----: Söderidyll. » ............................................... 50:
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P r is  Kr.

J anson, Kn u t : K ungsholm en en vinterdag. E tsning . . . —  50: —
--------: Det gam la lusthuset. » .......... 50: —
J on-An d : 28 croquis. Lorensbergsteatern  okt. 1921. L ito

grafier .. ........................ .....................................................................  50: —
—-— : B irger Baeckström, P o rträ ttk arik a ty r. L itografi......  25:-—
------- : K andinsky. Porträtt. Litografi ....................................  25: —
P a uli, J am es: Upsala i 12 bilder. L itografie r..................... 60: —
R osen , Reinhold  v o n : S. M arys C hurch, Battersea. E tsning 50:
— — : B attersea P ark . E tsning ..............................................  50: —
------- : Shipping on the Tham es. E tsning ............................. 50: —

----- : T he T ham es wharf. L ondon » ............................  50: —
Sahlen , Ar t h u r : P o rträ tt av dr. W idstrand. T räsn itt... 50: — 
Sallberg , H arald : Bro över Långholm skanalen. E tsning 50: —
------- : U tsikt m ot S. M älarstrand. E tsning .........................  40: —
------- : S to rkyrkan , E tsning ...... .................................................. 40: —
------- : Petit T rianon. Versailles. Gravyr .............................  30: —
Stallarholm , Un o : H östlandskap. E tsn in g ........................  40: —
Siegård , P ä r : Getsemane. T rä s n it t ........................................... 50: —
J ohansson-T hor , E m il : H ildesborgs tegelbruk. Mjuk-

grundsétsn ing  ................................................................ ..................  50: -—
------- : S kånsk  by. T orrnål ..........................................................  50: —
------- •: S tranden, Ven » .........................................................  30: —
------- : H öst » ............ ,...........................................  30: —
------- : Söder om vägen. E tsning ...............................................  30: —

För avdelningen för Konsthantverk.

Den 14 maj.

D a h l s k o g , E w a l d : »Blad». Fruktskål.
-------: » Sjöhäst». F ruk tskål.
-------: »Acliilles». »
------- : »Fiskar». Blomfat, alla i kristallglas. Tillsammans 209:69

Tjänstemännen

(semester, tjänstledighet, vikariat samt inträdda förändringar); 
Öv er intendenten Gaufjin liar åtnjutit 45 dagars semester samt tjänst

ledighet för sjukdom under 7 dagar jäm likt museistadgarnas § 28.
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Intendenten Wettergren har åtnjutit 45 dagars semester samt tjänst
ledighet för enskilda angelägenheter under 2 dagar. Han har un
der 36 dagar upprätthållit tjänsten som överintendent.

Intendenten Strömbom har åtnjutit 35 dagars semester samt tjänst
ledighet för sjukdom i 10 dagar, för vetenskapligt arbete i 15 da
gar och för studieresa till utlandet i 8 dagar.

Intendenten Hoppe har åtnjutit 45 dagars semester samt tjänst
ledighet för sjukdom  under 20 dagar. Han har under 16, dagar 
upprätthållit tjänsten som överintendent.

Intendenten Sirén har åtnjutit 45 dagars semester samt tjänstledig
het för sjukdom under 7 dagar samt för utrikes studieresor under 
38 dagar.

Amanuensen Wåhlin har tjänstgjort som bibliotekarie 3 dagar i 
veckan. Han har åtnjutit 30 dagars semester. Han har den 31 maj 
blivit promoverad till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet.

Amanuensen Kumlien har tjänstgjort i målnings samlingen 2 dagar 
i veckan och upplagt inventarium  över konstnärligt värdefulla ra 
m ar i museet och under 4 dagar förestått näm nda avdelning. Han 
har åtnjutit tjänstledighet för upprätthållande av lärarebefattningen 
i målningsteknik vid Kungl. Konsthögskolan under 177 dagar.

Amanuensen Sjöblom har tjänstgjort å avdelningen för måleri och 
skulptur 3 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 dagars semester samt 
tjänstledighet för vetenskapligt arbete under 27 dagar. Han har 
förestått avdelningen för m åleri och skulptur under 73 dagar samt 
avdelningen för slottssamlingar och depositioner under 16 dagar.

Amanuensen Weng ström har tjänstgjort i hand tecknings- och 
gravyravdelningen 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 dagars 
semester. Han har under 50 dagar förestått näm nda avdelning.

Amanuensen Kjellberg har tjänstgjort som sekreterare samt å 
antik- och skulptursam lingarna 4 dagar i veckan, under augusti, 
september och december 6 dagar. Han har åtnjutit 30 dagars se
mester. Han har förestått handtecknings- och gravyravdelningen 
under 17 dagar och avdelningen för konsthantverk 7 dagar.

Amanuensen Gunne har tjänstgjort å avdelningen för m åleri och 
skulptur 3 dagar i veckan. Han har åtnjutit 30 dagars semester 
och tjänstledighet för utrikes studieresa i 26 dagar. Han har un
der 10 dagar förestått avdelningen för m åleri och skulptur samt 
under 7 dagar avdelningen för konsthantverk.

6
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Amanuensen Stavenow har tjänstgjort å avdelningen för konst
hantverk under årets första del 3 dagar i veckan och under den 
senare 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 24 dagars semester 
samt tjänstledighet för vetenskapligt arbete under 30 dagar samt 
för utrikes studieresa under 11 dagar. Han har under 49 dagar 
förestått avdelningen för konsthantverk. Han har den 30 maj av
lagt disputationsprov vid Upsala universitet över en avhandling 
med titeln Carl Hårlem an och den 17 september blivit prom ove
rad till filosofie doktor.

Amanuensen Uggla har tjänstgjort å avdelningen för slottssam- 
lingar och depositioner 6 dagar i veckan. Han har åtnjutit 24 
dagars semester samt tjänstledighet för vetenskapligt arbete under 
158 dagar. Han har under 46 dagar förestått avdelningen för 
slottssam lingar och depositioner.

Konservator Jaensson har tjänstgjort för utdelande av frikort och 
kopieringstillåtelser under januari—april alla dagar utom m ånda
gar en timme (fredagar två timmar), m aj—augusti en dag i veckan 
två tim m ar samt september—december tre dagar i veckan; därav 
en dag två tim mar. Han har åtnjutit 15 dagars semester.

Fröken G. Looström har tjänstgjort som museets kam rer 6 dagar i 
veckan. Hon har åtnjutit 24 dagars semester samt tjänstledighet för 
sjukdom  under 10 dagar.

Tjänsteresor.
Öv er intendenten Gauffin har företagit tjänsteresor till Gripsholm 

19/2 och 15/6, Ulriksdal 12/4, Linköping 16/5 och 12— 13/12, Norr
köping 17/5, Drottningholm 26/5, Upsala 30/5 och 15— 17/9, Haga 
16/8, Rosersberg 22/8, Visby 19—2l/9, till London 28/2—9/3 jäm 
likt nåd. brev den 24/2 för studier å utställning av belgisk konst, 
till Bergen 3— 14/7 jäm likt nåd. brev den 27/5 för deltagande i 
Nordiska museiförbundets möte, till Berlin och Dresden 24/9—3/10 
jäm lik t nåd. brev den 30/9 med anledning av vissa hem bud till 
museet.

Intendenten Wetter g ren har företagit tjänsteresor till Ulriksdal 
12/4 och 23/4, Malmö 26—31 / 8, Göteborg 26—29/l0, Bergen 
3— 14/7 jäm likt nåd. brev den 27/5 för deltagande i Nordiska 
m useiförbundets möte, Hamburg 9— 16/9 för deltagande i Inter
nationella museiförbundets möte jäm likt nåd. brev den 2/9, samt
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studieresor på enskild bekostnad till Leipzig 26/5— 1/6 för att re
presentera Sverige vid den internationella utställningen av bokkonst, 
och till Paris 17—22/9 för inköp till museet.

Intendenten Strömbom har företagit tjänsteresor till Kristianstad 
15— 17/l, Karlstad 3—5/2, 14— 15/11, Drottningholm  7/2 och 7/9, 
Gripsholm 19/2, 21—29/5, 15—26/8, Nyköping 2—9/3, Karlstad, 
Arvika och Sund 30/3—8/4, Jönköping, Eksjö, Oskarsham n, Kal
mar, Kristianstad, Tomelilla och Malmö 26/4—3/5, Lund och 
Kristianstad 30/5—2/6, Karlstad, Falun och O skarsham n 28/6—5/7, 
Axvall 1—4/9, Falun och Eskilstuna 3— 1()/12, Västerås 12— 13/l2.

Intendenten Hoppe har företagit tjänsteresor till Kristianstad, Tome
lilla, Malmö och Lund 21—27/7, Karlstad30/7— l / 8, Örebro 15— 16/12.

Intendenten Siren har företagit tjänsteresor till Östersund 4—5/2, 
London 15—18/7 jäm likt nåd. hr. den 15/7 för bevistande av den 
Holfordska auktionen, Helsingfors 26—28/7, jäm likt nåd. br. den 
19/8 för katalogarbeten, Berlin 16—22/l() jäm likt nåd. br. den 
l l / l l  för bevistande av den Pearsonska auktionen.

Amanuensen Wählin har företagit tjänsteresa till Djursholm  den 8/l.
Amanuensen Kumlien har företagit tjänsteresa till Gripsholm den 19/2.
Amanuensen Sjöblom har företagit tjänsteresor till Karlstad 18— 

20/4, Norrköping 26/4— 1/5 och 24—25/5.
Amanuensen Wengström har företagit tjänsteresor till Göteborg 

8— ll /9  samt till Trelleborg 2— 10/5 för att i Leipzig representera 
museet vid C. G. Boerners gravyrauktion.

Amanuensen Kjellberg har företagit tjänsteresor till Norrköping 
22 /l, Nyköping 23/1, och Mora 27—3l/8.

Amanuensen Günne har företagit tjänsteresor till Lund 28—29/1, 
Rosersberg 22/8, Sundsvall 29/10— l / l l ,  Malmö 5—6/11. Han har 
på egen bekostnad företagit studieresor till Tyskland, Frankrike 
och Italien under 60 dagar.

Amanuensen Stavenow har företagit tjänsteresor till Göteborg 8— 
ll /3 , Karlstad 30/ö—2/7, Kristianstad och Malmö 8— 13/12 samt 
har på egen bekostnad deltagit i Skandinaviska m useiförbundets 
möte i Bergen och företagit studieresor till Tyskland och F rank
rike under sammanlagt 34 dagar.

Amanuensen Uggla har företagit tjänsteresor till Rosersberg 6/7, 
22/8, Drottningholm l l /7 , 18/8, Gripsholm 13— 16/7, 21—23/7, 9/8, 
Haga I 7 / 8 .
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Konservator Jaensson liar företagit tjänsteresor till Gripsholm 19/2 
och 22—27/9, Rosersberg 6/7, Haga 16— 17/8, Drottningholm 18/8.

Förevisningar.

De förevisningar och föreläsningar som sedan år 1917 för m ed
lem m ar av Arbetarnas Bildningsförbund varje söndagsförmiddag 
anordnats i museets konstsam lingar ha fortsatts under förra delen 
av året till påsktiden. Som anordnare har fungerat intendenten 
Strömbom.

Under hösten syntes det lämpligare att utbyta denna form för 
konstbildnings verksam het mot kvällsföreläsningar belysta med 
skioptikonbilder. Dessa anordnades i samarbete med Stockholms 
arbetareförening i Victoriasalen i Stockholm och ha fått sådan 
framgång att de tillgängliga platserna vid flera tillfällen visade sig 
otillräckliga. Serien inleddes med tre föreläsningar av intendenten 
Hoppe om Konsten att förstå konst, intendenten W ettergren höll 
en föreläsning om Hantverk och stil, dr N. G. W ollin en om Hem
mets estetik, skulptören Nils Sjögren en om Hur ett skulpturverk 
tillkom m er och regissör Per Lindberg en om Den m oderna scen
bilden.

Besöken
under de olika m ånaderna fördelades på söckendagar sålunda:

M a n a d Fridagar Fri kort Betalande
i

Summa
Före

visnings- j 
medel

Ja n u a ri............................ 1,519 247 579 2,345 289
i

50
Februari.......... ................. 1,338 ! 268 588 2,194 294 —

Mars ................................ 2,294 | 927 1,228 4,449 614 —
April.................................. 1,783 545 1,013 3,341 506 50
M aj................................... 2,252 773 709 3,734 354 50
Juni ................................ 3,444 i 1,550 2,848 7,842 1,424 —

Juli..................................... 3,695 570 2,419 6,684 1,209 50
Augusti............................ 4,089 i 330 2,697 7,116 1,348 50
September ..................... 2,347 451 1,363 4,161 681 50
O k to b er .................................... 2,508 590 912 4,010 456 _ |

November ;.................... 1,908 597 596 3,101 298 —

December........................ 1,362 282 773 2,377 366 50

28,539 7,130 15,685 51,354 | 7,842:50
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Enligt en ungefärlig beräkning torde besöken under sön- och 
helgdagar hava uppgått till om kring 95,000, vadan totalantalet be
sökande under år 1927 kan beräknas till i runt tal 145,000 per
soner.

Konservering* ocli restaurering av tavlor.

Konservator Jaensson har under år 1927 utfört konservering och 
restaurering av följande, Nationalmuseum eller de kungliga slotten 
tillhörande målningar:

Nationalmusei galleri: N.M. 2636 Francesco Napoletano, Madonna 
med Jesusbarnet, 2114 Italiensk mästare, ängel, temperamålning, 
1061 Pordenone, m ansporträtt, 2348 Desmarées, m ansporträtt, 169 
Sassoferratto, dam porträtt, 149 Tintoretto, m ansporträtt, 119 Pan- 
nini, ruinlandskap, 227 Salvator Rosa, landskap med figurer, 1079 
Carpaccio, m adonnan och barnet, 19 Venetiansk mästare, Katarina 
mottager brev från Venedig, 138 Preti, Erm inia, 1144 Parmam äs- 
tare, Jesusbarnets trolovning, 2654 Gauffier, G. M. Armfelts porträtt, 
1004 Pilo, Gustaf III:s kröning, 2657 Skovgaard, studie till lands- 
skap med figurer, 2639 Jernberg, Utsikt av Düsseldorf, 2662 Wil- 
lumsen, låmiljebild, 2660 Campagnola, Hieronymus, 2667 Zorn, disp. 
Heiss’ porträtt, 2668 Zorn, fru Heiss’ porträtt, 1037 W ertmüller, 
Armfelts porträtt, 1726 Bellini, Kristus m. törnekrona, 978 Hörberg, 
Kristi uppståndelse, 507 Massvs, Jan., Venus, 258 Cranach, penning- 
underhandling.

Nationalmusei depositions- och slottssamlingar: Grhlm 115 Okänd 
mästare, m ansporträtt, N.M. 1688 Törnå, stort landskap, C. XV 
287 Stäck, landskap, K.M. 329 Lemke, ryttare, K.M. 330 Lemke, 
ryttare, Grhlm s. n. Okänd svensk m ästare (i). Krallt?), dam porträtt 
(Lillehöök), Grhlm s. n. Okänd svensk mästare, m ansporträtt (Brahe) 
Grhlm 1678 Okänd mästare, Åke Thott, N.M. 112 Agnes Börjesson, 
gamla minnen, C. XV 319 Alfred W iström , landskap, N.M. 1596, 
Max Claude, vid havstranden, N.M. 1564 Ménard, solnedgång, 
K.M. 1115 Tempestino, landskap, K.M. 389 Okänd m ästare, land
skap, K.M. 353 Okänd mästare, m arin, K.M. 885 Locatelli, lands- 
skap, K.M. 890 de Marchis, landskap, Drhlm 667 Blume, Blom



70

sterstilleben, Drhlin 668 d:o, d:o, N.M. 254 Granachs atelier, 
Uppenbarelsens berg, K.M. 260 A. Benson, nunna, N.M. 1371 van 
Cleve, m ansporträtt, N.M. 494 de Lairesse, Akilles, N.M. 1098 
Pepyn, fram bärandet i templet, N.M. 1162 Hertzberg, konfirmanden, 
N.M. 987 Laurens, kustlandskap, N.M. 1219, L. A. Lindholm , 
bondfamilj, N.M. 2182 W ahlbom, hästar på bete, N.M. 1503 
Liljefors, ej drar, N.M. 957 Fahlcrantz, landskap, N.M. 1682 v. 
Breda, sidenfabr. Kjellstedts porträtt, N.M. 1422 Martin, ung dam, 
N.M. 2040 Zoll, bondfamilj, N.M. 2413 Palm, landskap, N.M. 1048 
Berger, inloppet till Antwerpen, Grhlin 290 Okänd m ästare, Victor 
Amadeus, Grlilin 1989 v. Cöln, M ansporträtt, Grhlin 1990, Miin- 
liichhofen, dam porträtt, Drhlm 348 Ehrenstrahl, Ulrika Eleonoras 
kröning, K.M. 337 Tilman, bataljscen, K.M. 338, D:o, d:o, K.M. 339 
Tilm an, Simson och Delila, Drhlm s. n. Ehrenstrahls skola, liljor. 
C. XV 120 Krafft, P. d.y., Slaget Aid Högland, K.M. 928 Domenichino, 
landskap, K.M. 366 Salvator Rosa, landskap, K.M. 559 O känd hol
ländsk mästare, st ads av, K.M. 781 Salw Bosa, landskap, K.M. 552 
Poussin, landskap, K.M. 862 Torregiani, landskap, K.M. 234 Roma- 
nelli, landskap (tempera), K.M. 758 Jassi, landskap, N.M. s. n. C. XV, 
landskap, G. XV 120 Krafft, P. d .y ., Slaget Aid Högland (för flytt
ning), G. XV 299 W ertmuller, HedAig Elisab. Charlottas porträtt, 
Drhlm  85 Okänd ital. mästare, landskap, Grlilin 836 Säfvenbom, 
Utsikt, ÖA7er Drottningholm, K.M. 514 Poussin, dekoratiA t landskap, 
K.M. 937, Bourguignon, drabbningsscen, K.M. 371 Okänd konstnär, 
landskap med kreatur.

Ur Gripsholmssamlingen för 1927/8 års riksstatsanslag:

Grhlin n r 1096, 1098, 1118, 1120, 1121, 1122, 1133, 1126,1144,
1151, 1152, 1164, 1175, 1176, 1180, 1186, 1190, 1206, 1207, 1218,
1220, 1221, 1224, 1226, 1249, 1250, 1258, 1259, 1265, 1269, 1272,
1278, 1279, 1284, 1286, 1292, 1297, 1299, 1301, 1305, sum m a 40 st. 
Ailka senast 1 ju li 1928 skola vara åter på sina p latser.

Ur Drottningholmssamlingen för 1927 års riksdagsanslag:

Drhlm  n r 543, 659, 640, 273, 553, 596, 445, 302, 513, 291, 603, 
457, 456, N.M. 868, 322, K.M. 293, 869, sum m a 17 st., v ilka senast 
1 ju li skola Arara  åter på sina platser.



Studier och kopiering,

Fritt tillträde till samlingarna har under år 1927 beviljats 744 
personer, varav 387 m än och 357 kvinnor.

Motsvarande siffror under närm ast föregående år voro:

1926 1925 1924 1923 1922

M än.................................................................... 359 406 417 380 338
K vinnor................................................... ........ 331 357 374 279 | 282

Tillsammans 690 763 791 659 620 !

Efter uppgivet ändam ål fördelades dessa för år 1927 sålunda:

.
Män Kvinnor Summa

Kopiering i konstavdelningen ......................... 47 27 74
Studier i handtecknings-och grav3Trsamlingen 78 12 ! 90 !

i 1

» i skulptursamlingen ......... ........... ........ 23 14 37
» och kopiering i konstslöjdssamlingen 68 150 218
» i allmänhet ........................................ . 171 154 325

Tillsammans 387 357 744

De personer, som erhållit denna tillåtelse äro:

Män Kvinnor Summa ;

Konstnärer och tecknare ................................. 74 71 145
Lärjungar vid Konsthögskolan ...................... 80 34 114

» » övriga högskolor................... . 44 12 56 i
» » Tekniska sk o lan ...................... 81 120 201
» hos enskilda konstnärer.............. 50 62 112 i

Yrkesidkare ................................. .......................... 31 39 70 ;
Skriftställare och konstvänner......................... 27 19 46

Tillsammans 387 357 744
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Ay under året kopierade målningar komma på:
a) italiensk-spanska skolan. .. .... ........ 4 kopior efter 4 konstnärer
b) nederländsk-tyska » 18 » » . 14 »
c) engelska » — » » _____ »
d) franska » 13 » » 11 »
e) dansk-norska » 4 » » 4 »
f) finska » 2 » » 2  *
g) svenska » ................................................. 20 » » 20 »
h) m iniatyrsam lingen ■ 13 » » 1 1  »

Tillsam m ans 74 kopior efter 66 konstnärer

Ekonomi. Sammandrag av räkenskaperna under 
budgetåret 1926—27.

Katalogmedel ha influtit med .....................................  Kr. 3,782: 28

Vid försäljning av:

Lilla svenska Målningskatalogen
1,102 ex ......................................   Kr. 1,488:—

Stora katalogen (utländska mästare)
30 ex. ........................................................  » 27: —

Skulpturkatalogen (restupplaga, realisa-
tionspris) 160 ex...........................   » 50: 40

Nationalmusei Småskrifter n:r 1 30 ex. » 27: —
» Utställningskat. n:r 23

240 ex .........................................................  » 176:80
Nationalmusei Utställningskat. n:r 24

1 ex. .................................................... .... » 1: —
M eddelanden från Nationalmuseum

1 e x . ............................................................ » 2: —
Genom bokhandeln .................................... » 103:77
Nytryck ........................................................  » 1,906: 31

Kr. 3,782: 28
Fotografimedel ha influtit med Kr. 11,770: 64



Tabell över N ation al unis e i allm änna m edels, extra anslags och donationers
d isposition  under budgetåret 1 9 2 6 —1927.

Behållning 1 ! Behållning
från före- Inkomster Summa Utgifter | till näst- Summa
gående år följande år

A llm änna  medel:

801: 39 9,179: 75 9,981: 14 Förevisningsmedel .......... .............. ........ .. j 9,346: 14 i 635: — 9,981: 14
— 11,770: 64 11,770: 64 Fotografi medel ................. ...................... 10,124:95 1 1,645: 69 11,770: 64

1,918: 41 3,782: 28 5,700: 69 Katalogmedel ............................................j 1,971.43 3,729: 26 5,700: 69
5,968: 25 7,678:62 13,646: 87 Gripsholmsmedel ................................... ! 7,588: 62 6,058: 25 13,646: 87

E xtra  a n s la g :

Förtecknande av de av konung Carl XV
999:90 — 999: 90 testamenterade samlingarna................. — 999:90 999:90
192:19 192: 19 Transport av Löwenadlers samling ...... 192: 19 192: 19 ;

i

Donationer m. m .:
|

179,651:01 55,182:96 234,833:97 J. S. Gieseckes Donation ..................... . 52,110: 68 182,723: 29 234,833: 97
! 3,196:76 5,176: 20 8,372: 96 [ Fem årsfond en ............................................ 23: 40 8,349: 56 8,372: 96

100,000: — 4,500: — 104,500: — J. H. Scharps Donation ......................... 4,500: — 100,000: — ! 104,500: —
11,012: 79 484:08 11,496:87 J. Lamms Prisfond ................................ 1 1,442: — 10,054: 87 11,496:87
11,040: 83 614:23 11,655: 06 J. Lamms Stipendiefond ......................... 1,134: — 10,521: 06 11,655:06
51,470:25 i 2,620: 20 | 54,090:45 Weberska Fonden ...................... ............. 2,620: 20 51,470: 25 54,090: 45

40: 28 2: 99 43: 27 H. Friedländers Donation ..................... 43: 27 — 43: 27
i 30,000: — 1,500: — 31,500: — P. Beijers Donation ................................ 1 1,500: — 30,000: — 31,500: —

30:60 — 30: 60 Gåvomedel .............. ............... ....... ........ 30: 60 — 30:60 i
I 108,740: 25 10,377: 30 119,117: 55 Österlindska Fonden................................ 33: 79 ! 119,083:76 : 119,117:55 ;

505,062:91 i 112,869:25 617,932: 16 92,469: 08 ! 525,463:08 617,932: 16
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Tabell över utgifter å av Nationalmuseum dispo

Anslagstitelns
nummer

22 a 
22 b 
22 c

22 d

22 e

22 f
22 g
23

24
25

26 
27

3
5
6
10

Verkliga utgifter. Å ttonde huvudtiteln .

B. A rkiv , bibliotek och museer. 

Nationalm useum :
Nationalmuseum, vförslagsanslag ....................................................
Målnings- och skulptursamlingarnas ökande, reservationsanslag 
Inlösen av levande svenska konstnärers arbeten, reservations

anslag ..............................................................................................
Handtecknings- och gravyrsamlingarnas ökande, reservations

anslag .......................................................... ...................................
Samlingarnas vård och underhåll samt expenser, reservations

anslag ..............................................................................................
Ökande av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag......
Boksamlingen, reservationsanslag....................................................
Förstärkande av anslaget till samlingarnas vård och underhåll,

reservationsanslag...........................................................................
Etikettering av samlingen av konsthantverk, reservationsanslag 
Ökning av arbetskrafterna vid avd. för depositioner och slotts-

samlingar ......................................................................................
Vandringsutställningar m. m., reservationsanslag........................
Försäkring och transport av konstföremål, reservationsanslag... 
Konservering av handtecknings- och gravyrsamlingarna, reserva

tionsanslag.......................................................................................
Konservering av statens tavelsamling å Gripsholms slott, reserva

tionsanslag.......................................................................................

N. Diverse.

Extra utgifter, reservationsanslag..................................... ...............
Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag ..........
Tryckningskostnader, förslagsanslag.................................................
Dyrtidstillägg till befattningshavare i statens tjänst, förslagsanslag

Tilläggsstat 
1918. VIII B. 5

1917. VIII B. 14

R eservationer:
Fullbordande av beslutade inredningsarbeten inom museibvgg-

naden, reservationsanslag ............................................................
Inredning av utställningssal, reservationsanslag ..........................

Summa



nerade riksstatsanslag  budgetåret 1926—1927,

T i l l g å n g D i s p o s i t i o n Behållning
eller

m eru tg ift  
å andra 

anslag än 
reserva- ' 
tions- i  
anslag.

Reserva
tion

från före
gående år

Anvisat

Inkomster
för

anslaget
(särskilda
uppbörds-

medel)

Summa
Utgifter

för
anslaget

Reserva
tion till
nästföl- 

jande år
Summa

108: 74
154,200: — 
30,000: —

801:77 
16,896: 33

155,001: 77 
47,005: 07

161,002:46 
46,905: 07 100: —

161,002: 46 
47,005: 07

1
6,000: 69:

4,356: 07 25,000: — ■ — 29,356: 07 26,479: 69 2,876: 38 29,356: 07 —

300: — 6,500: — 2,726:56 9,526: 56 9,526: 56 — 9,526: 56 —

452: 84 
96:42

11,000: — 
8,000: — 
2,000: —

1,953: 07 
8,555: 53 

889: 90

12,953: 07 
17,008: 37 
2,986: 32

12,953: 07 
15,900:57 
2,986: 32

1,107: 80
12,953: 07 
17,008: 37 
2,986: 32

—

2,354: 63
5,000: — 
3,000: —

— 5,000: — 
5,354: 63

5,000: — 
3,089: 30 2,265: 33

5,000: — 
5,354: 63

—

3,269: 19 
—: 03

3,850: — 
5,000: — 
2,500: —

1,179: 85 
182: 66

3,850: — 
9,449: 04 
2,682: 69

3,850: — 
8,754: 55 
2,682: 69

694: 49
3,850: — 
9,449: 04 
2,682: 69

—

20: 12 2,500: — 900: — 3,420: 12 3,378: 07 42: 05 3,420: 12 —

12,000: — 12,000: — — 24,000: — 9,495: 30 14,504: 70 24,000: —
i

805: 71 
1,490: —

16,000: — 
16,272:53 
1,000: —  

29,230: —

869: 63 
957:63

121: —

17,675: 34 
18,720: 16 
1,000: — 

29,351: —

17,598: 28 
18,648: 16 
1,000: —  

29,351: —

77: 06 17,675: 34 
18,648: 16 
1,000: — 

29,351: —

1

72: —

5,288: — 
66: 82

— — 5,288: — 
66: 8 2

5,288: —
66: 82

5,288: — 
66:82 6,000: 69 

72: —30,608: 57 330,052: 53 36,033: 93 399,695: 03 383,889: 09 21,734: 63 405,623: 72
5,928:69'



D onationsm edel:

J. S. Gieseckes Donation. 
Inkomster ...................... Kr.
v a ra v :

H yresm edel.......................................... Kr. 51,416:75
Räntor ...............  .................................  » 133:22
Utdelning från Stockholms Stads

B randförsäkringskontor................  » 280: —
Kapitalökning (avbetalning å inteck

ningslån) ...........................................  » 3,352: 99

Kr. 55,182:96

55,182: 96

Fastigheternas skuld utgjorde vid budgetsårets
början ... .........................................................................  Kr. 242,231: 19
sam t vid budgetsårets s lu t ........................................  » 238,878:20

Fastigheternas värde upptages för
Drottninggatan 59 till ...................  Kr. 415,000: —
& för Holländaregatan 11 till ... » 275,000: — j£r. 690,000:__

För inköp till konstsam lingarna ha disponerats:
till Målningssamlingen ................  Kr. 12,971: 29
» Konstslöjdssamlingen .............. » 2,700: —
» Handtecknings- & Gravyrs.... » 2,100: — j£r 17 771:29

Till Fem årsfonden har överförts....... ........... ............

J. H. Scharps Donations räntor ha överförts till 
Målnings- & Skulptursamlingarnas ökande .........

Ur Jacques Lamms Prisfond har ett pris tilldelats 
dr Gustaf Upm ark för hans arbete »Guld- och 
silversmeder i Sverige 1520— 1850» å ...................

Ur Jacques Lamms Stipendiefond har ett resesti
pendium  tilldelats amanuensen G. W engström

Weberska Fondens räntor ha överförts till
Konstslöjdssamlingen ......... ........................................
Handtecknings- & Gravyrsamlingarnas ökande ...

» 5,000: —

Kr. 4,500: —

Kr. 1,442: —

» 1,040: —

» 2,245: 20
» 375: —



P. Beijers Donations räntor ha överförts
till Konstslöjdssamlingen .......... ................................. Kr.

Österlindska Fondens räntor uppbäras i sin helhet 
av fru Hilda Österlind enl. testamentet.

Stockholm den 29 mars 1928.

1,500

Underdånigst 

Axel Gauffui.
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