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Nationalmusei nya Jjörsal med ridå av konstnären Sven E r ixson.
The new lecture-hall o f Nationalmuseum ivith the curtain hy the artist Sven Erixson.

Till KONUNGEN

Verksamhetsåret 1962 hör utan tvivel till de mera händelserika i Statens konst
samlingars historia. Besöksfrekvensen vid de i den gamla byggnaden kvar
varande avdelningarna har varit större än vanligt, nämligen över 260 000 per
soner, för Moderna museet har den mattats något, medan den för verksamheten
i dess helhet alltjämt ligger över halvmiljonstrecket.
Bland märkligare tilldragelser är först att nämna att Kungl. Maj:t den 6 juni
fastställt en ny instruktion för »nationalmuseet med östasiatiska museet» (SFS
474/1962). Därmed har de äldre stadgarna av den 31 december 1921 jämte
senare bestämmelser upphört att gälla. Det nya reglementet är till sin avfattning
mera kortfattat än det gamla, enär det förutsätter den allmänna verkstadgan
av den 7 januari 1955. Det har under året kompletterats med en den 25 sep
tember fastställd ny arbetsordning, som också utgivits av trycket.
Den nya instruktionen fastslår museets uppdelning på sex huvudavdelningar
mot tidigare fyra, och att det nya museet för östasiatisk konst administrativt
och ekonomiskt anknutits till Statens konstsamlingar.
Vid museets centrala kansli har inrättats en byrådirektörtjänst, som ersätter
den gamla arvoderade sekreterarebefattningen. Till förste innehavare av den
nya tjänsten har Kungl. Maj:t utsett förre budgetsekreteraren i Ecklesiastik
departementet Sven Ljungberg. Den förutvarande sekreteraren Christoffer
Gottlieb hade vid sin avgång upprätthållit sin befattning i tio år. Det utmärkta
sätt varpå han under denna för museets utveckling betydelsefulla period full
gjort sina åligganden gör honom i hög grad förtjänt av institutionens och
kollegernas varma tacksamhet.
Under året har Nationalmuseum haft den stora tillfredsställelsen att taga i
bruk de nya lokaler, som tillkommit genom den första etappen i den av Kungl.
Maj:t beslutade inre ombyggnaden av det snart hundraåriga konstpalatset på
Blasieholmen. Dessa består i en ny större entréhall för vykortsför sälj ning,
garderob m. m. jämte ett till denna fogat rökrum med kafeteria vartill en matta
och ett antal möbler skänkts av Nordiska Kompaniet. Vidare har på den över
bygda södra gården inrättats
i källarvåningen omklädningsrum för vaktmästarna samt ramförråd,
i bottenplanet en hörsal med plats för ca 300 personer,
i första våningen nya magasinslokaler för konsthanverksavdelningensj textilier
och för biblioteket, de sistnämnda utrustade med flyttbara hyllor enligt compactus-systemet,
i entresolvåningen därovanför ett större magasin för skulpturer och målningar
försett med utdrags skärmar, hyllor och skåp, samt slutligen
i andra våningen en ny överljus sal för måleri och skulptur.
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Sammanlagt har genom överbyggnaden av gården ca 900 m2 effektiv golvyta
utvunnits. Gårdsutrymmet har också medgivit plats för två personhissar för
allmänhetens bruk samt en varuhiss stor nog att rymma museets större tavlor
och skulpturer. Ett nytt vindfång har anordnats vid huvudentrén, tyvärr har
det dock ej visat sig fungera till full belåtenhet, varför en undersökning inletts
hur det skall kunna förbättras.
Hissarna och de många nya lokalerna har dels ökat museets möjligheter att
betjäna allmänheten, dels bidragit till att underlätta den inre tjänsten. Det för
ombyggnaden av särskilda lotterimedel anslagna beloppet har uppgått till 2 milj.
kr för byggnads- och 750 000 kr för inredningsarbetena — med tanke på vad
som vunnits anmärkningsvärt låga summor. Som arkitekt har anlitats Per
Olof Olsson, och arbetet har utförts av Byggnadsstyrelsens B-byrå i egen regi.
Det är mig en angelägen plikt att också här till styrelsens chef generaldirektör
Sixten Larsson, till utredningsarbetets ledare byggnadsrådet Ragnar af Malm
borg och hans närmaste man byrådirektör V. Vogt samt till byggnadschefen
O. Rinman och hans många medarbetare framföra museets varma tack för
deras ospar da möda, när det gällt att genomföra byggnads- och inredningsprogrammet inom ramen för en knappt tillmätt budget.
Det nya lokalerna invigdes den 15 mars i närvaro av Kungaparet, statsrådet
Ragnar Edenman och en representativ samling inbjudna ur konst- och musei
världen. Till invigningen hade under medverkan av trädgårds direktören Sven
Gréen särskilda blomsterarrangemang utförts i entréhallen av handelsträd
gårdar i Stockholms närhet. Invigningsprogrammet omfattade bl. a. en stillbildsvisning av detaljer ur Jan BrueghePs målning »Jesus predikar för folket»
med kommentar av förste intendenten Gertrud Serner samt två kortfilmer i
färg, allt för att demonstrera hörsalens tekniska resurser. Projektions duken,
som även medger visning av film i cinemascope-format, täckes när det ej be
gagnas av en stor ridå i applikation. Den har på.beställning av Statens konstråd
komponerats av konstnären Sven Erixson och utförts av A B Ditzinger.
Genom denna ridå har Nationalmuseum blivit ett betydande konstverk rikare.
Med avslutandet av den första ombyggnads etapp en och i avvaktan på att
Kungl. Maj :t skall bevilja medel för hela restaureringsprogrammets genom
förande har Byggnadsstyrelsen koncentrerat sitt arbete på ritningarna till den
av Kungl. Maj:t i princip beslutade nya annexbyggnaden på tomten bakom
huvudbyggnaden, för vars uppförande museet disponerar egna donationer.
Till dessa har under året ingått 100 000 kr från Syskonen Wesséns stiftelse och
5o 000 kr från konung Gustaf Adolfs 70-årsfond för svensk kultur, varjämte
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utfäst sig att bidraga med 300 000 kr
så snart byggnadsarbetena påbörjats. Förslagsritningar till annexbyggnaden,
har utarbetats av arkitekt Per Olof Olsson. Annexet tänkes få formen av en
enkel länga i två våningar med inkörsport för lastbilar på gaveln. Byggnadens
placering utmed museitomtens nordöstra sida har fördelen med sig att dess
utformning icke påverkas av planerna på den tilltänkta nya trafikleden över
Blasieholmen.
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Från utställningen y>Guldfrän Perm . A rk itek t: Sven Å k e Gustafsson.
From the exhtbiiion y>Goldfrom Perm .

Under året har Nationalmuseum varit skådeplatsen för tre större utställ
ningar av äldre konst, som samtliga dragit stora besökarskaror till museet.
Den första hette »Guld från Peru» och utgjordes i huvudsak av en nära 500
nummer stark samling guldföremål från den förkolumbianska tiden tillhörande
en privatsamlare i Lima Sr.D. Miguel Mujica Gallo. Till dessa hade fogats en
vacker kollektion keramik och textilier från samma tid huvudsakligen från
nationalmuseet i Lima samt en mindre samling målningar och konsthantverk
från den spanska kolonialtiden. Utställningen hade sammanställts i Peru på
initiativ av det belgiska kulturdeparteiiientet för att visas i tre av Europas
huvudstäder, Bryssel, Stockholm och Madrid. Kommissarie för utställningen
i Stockholm var intendent Dag Widman, som vid sin sida hade sakkunnig
hjälp av tjänstemännen vid Statens Etnografiska Museum, främst docent Stig
Rydén. Utställningens montrer och övriga arrangemang hade ritats av arkitekt
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Från utställningen »Konstens Venedig». Rummet fö r medeltidskonst.
From the exhibition » Vene tian A rt» . The room o f Medieval A r t mth shorv-cases fo r illuminated
manuscripts.

Sven Åke Gustafsson, som löst sin uppgift på ett både artistiskt och praktiskt
sätt. Under tid av ca två månader som utställningen hölls öppen besöktes den
av 119 569 personer.
Det verkningsfulla montaget till Peru-utställningen kunde brukas för andra
gången, när Nationalmuseum under hösten inbjöd direktör Gunnar Philipson
att där visa sin silversamling, väl den till omfånget och kvaliteten förnämsta
privatkollektionen i landet. Tillsammans med ägaren utvalde utställningens
kommissarie förste intendent Carl Hernmarck något över 300 föremål som gav
en mycket representativ översikt över främst svenskt silversmide under 1600och 1700-talet.
Som ett led i högtidlighållandet av H. M. Konungens åttioårsdag kunde
Nationalmuseum från den 20 oktober 1962 till den 17 februari 1963 avhålla en
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Utställningen »Konstens Venedig» besöktes av Deras Majestäter Konungarna av Danmark, Norge
och Sverige samt Drottningen av Danmark.
Their Majesties the Kings o f D enmark, Norway and Siveden and the Queen of D enmark vi siting the
exhibition »Vene tian A rt» .

utställning »Konstens Venedig», som fullföljde de tidigare i museet anordnade
stora epokutställningarna av gammal utländsk konst. Utställningen anordnades
i samarbete med de italienska konstmyndigheterna med chefen för Gallerie
deH’Accademia i Venedig Dr. Francesco Valcanover som huvudansvarig och
med förste intendent Bo Wennberg och intendenterna Per Bjurström och
Pontus Grate som svenska kommissarier. Ett verksamt stöd hade utställningen
även i den venetianske mecenaten och konstvännen greve Vittorio Cini, över
intendenten för de kommunala museerna i Venedig professor Pietro Zampetti,
och professor Rodolfo Pallucchini, som bidrog till utställningskatalogen med
en inledning om den venetianska konstens historia från medeltiden till och
med 1700-talet.
Bland märkligare lån till utställningen må nämnas Tizians »Allegorie d’A va
los» från Louvremuseet, och samme konstnärs »Venus och Adonis» från
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H . M . Konungen beser utställningen: Guld och silver ur direktör Gunnar Philipsons sa?nling med dir.
och fr u Philipson som ciceroner. Foto H . Kampf.
H . M . the King visiting the exhibition o f gold and silver from the collection o f M r Gunnar Philipson
guided by the collector and his m fe. Photographer: K . K am pf

Metropolitan Museum i New York samt hans porträtt av dogen Niccolo
Marcello från Pinacoteca Yaticana. Från den engelska drottningens samling
hade utlånats Lorenzo Lottos förnäma porträtt av Andrea O doni och en av
Canalettos stora utsikter över Markusplatsen. Gulbenkianstiftelsen i Lissabon
hade skickat en av sina berömda Guardi, Wiens konsthistoriska museum en
Giorgione och B erlin5s Gemäldegallerie Carpaccios gripande bild av den döde
Kristus inför gravläggningen, för att blott nämna några av huvudverken. Ett
stort antal målningar, skulpturer och teckningar härrörde från italienska
museer och samlingar, särskilt de i Venedig hade frikostigt bidragit till utställ
ningen, som på det hela taget utmärkte sig för en ovanligt hög och jämn
kvaHtetsnivå.
Till öppnandet hade Stockholms stadsfullmäktige inbjudit Venedigs borg
mästare Dr Ing. G. Favaretto Fisca. Utställningen förklarades invigd av
Italiens ambassadör, som från början tagit intresserad del i dess tillkomst.
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Från utställningen y>4 Amerikanare» på Moderna Museet.
From the exhibition y>Four Americansy> at the Museum o f Modern A rt.

I samband med öppnandet var mnseets personal och närvarande italienska
gäster inbjudna till en fest i Stockholms stadshus., där välkomsttalet hölls av
stadsfullmäktiges ordförande direktör Carl Albert Andersson. En festmatiné
på DrottninghoLmsteatern med sång av Karin Langebo och en akt ur Goldonis
»La Vedova Scaltra» spelad på italienska av svenska skådespelare hade anord
nats genom föreningen Drottningholmsteaterns Vänner.
Tre veckor efter öppnandet ägde en ny högtidlighet rum i Nationalmuseum
varvid museet hade förmånen att som en upptakt till Konungens åttioår s
jubileum se denne som sin hedersgäst på utställningen. Till detta solenna till
fälle hade inbjudits ett flertal utländska konstexperter med generaldirektören
för de sköna konsterna i Italien, professor Bruno Molajoli i spetsen. Bland
övriga gäster märktes Sir Kenneth Clark, den franske riksantikvarien M.
Jacques Dupont och den österrikiske, professor Otto Demus, generaldirek
tören för Amsterdams Rijksmuseum, Arthur van Schendel och chefen för
Berlins målningsgalleri, Dr. D. Muller-Hofstede m.flL Efter högtidssammankomsten på Nationalmuseum, då Konungen under de inbjudna experternas

D irektör C arl Svensson (18 73 —19 6 1), donator till
Nationalmuseum. Foto.
Under året har Nationalmusei undervisnings- och forsk
ningsverksamhet erhållit ett betydelsefullt stöd geno772 två
legat av två bortgångtia konstvänner.

ledning avlade sitt första officiella besök på utställningen, hade föreningen
Nationalmusei Vänner på kvällen anordnat en festbankett på Royal, varvid
som födelsedagsgåva från föreningen överräcktes Carl Wilhelmsson målning
»På utsegling», bilden av den gamle beprövade rorsmannen, som lär sin unge
sonson segla. De utländska vetenskapsmännens hyllning framfördes i ett in
spirerat anförande av Sir Kenneth Clark som slutade med orden: »whereever
scholars in art are assembled, you, Sir, is our king!»
Påföljande dag avhölls i Nationalmuseum, med Konungen själv som del
tagare, ett vetenskapligt symposium med föredrag av bl. a. professor Demus
om Markusdomens mosaikutsmyckning, av professor Zampetti om Crivelli,
av dott. Valcanover om den unge Tizian och av fil.dr Gustaf Munthe om
Francesco Guardi. Symposiet bevistades av nära 200 konsthistoriska studerande
vid de fyra universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. För samt
liga deltagare var på kvällen arrangerad en sammankomst i Moderna museet.
Den venetianska utställningen, som innan den stängdes hade besökts av
något över 92 000 personer, var föremål för stort intresse även från den ut
ländska fackpressens sida. Utförliga kritiska recensioner publicerades i Bur
lington Magazine (Ben Nicolson), Kunstchronik (Fritz Heinemann), Apollo
(Dennis Sutton) Arte Figurativa och Arts Magazine (Vernon Young). Dessutom
hade museets årsbok också utformats i direkt anslutning till den venetianska
utställningen med artiklar om Venedig som stad och kulturmiljö av skrift-
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Agronom A lbert Ekman ( 18 8 J —19 6 1) , donator till
Nationalmuseum.
Foto Sv.D .
The educational and research program o f the National
museum has benefited from the bequest o f tivo funds given
by trn regretted friends o f the Museum.

ställaren Göran Schildt, om huvudepokerna i dess målningskonst av museilektor Bo Lindwall och om dess festväsen av intendent Per Bjurström.
Också Moderna museet kan se tillbaka på en uppmärksammad utställningssäsong med Hannah Ryggen, Fyra amerikaner, Jean Arp och Svenskarna sedda
av 11 fotografer som förnämsta evenemang. För dessa utställningar redogörs
närmare nedan (s. 28).
På hösten blev Moderna museets inköps- och utställningsverksamhet föremål
för en livlig pressdebatt, sedan förvärvet av Karl-Erik Häggblads collage
häftigt kritiserats av en av Dagens Nyheters konstrecensenter. Redan tidigare
hade den finländske författaren Rabbe Enckell i ett föredrag vid Konstakade
miens årshögtid vänt sig mot den aktuella avantgardismen, och den därigenom
uppkomna principdebatten kom snart att förenas med den om Moderna museet.
Det animerade meningsutbytet har sedermera sammanställts i en volym i den
på Bonniers förlag utgivna Tribunserien under titeln »Är allting konst?».
Man kan med Göran Schildt konstatera, att »det var en ovanligt god debatt,
där de personliga motsättningarna hade full principiell täckning i väsentliga
åsiktsdifferenser» (Sv.D. 24.3.63). För Moderna museets del utgjorde den
närmast en bekräftelse på vilken stimulerande huvudroll detta spelat och
spelar i nutida svenskt konstliv.
Att Moderna museet med sin livliga aktivitet inte bara på konstens utan även
på filmens, musikens, dansens och litteraturens områden är starkt i behov av
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ökat utrymme, störte personal och överhuvudtaget rikare rörelsemöjligheter
blir med varje år allt tydligare, och det är min avsikt att i nästkommande petita
framlägga äskanden i det avseendet. Särskilt brännande är lokalfrågan. Ett
förslag att lösa denna framfördes under hösten i Aftonbladet, som sekunderad
av museiledningen ivrade för rivandet av den intill museet belägna arrestlokalen
för Flottans värnpliktiga för att där och på den redan nedlagda banan för
pistolskjutning uppföra en större sal för tillfälliga utställningar förenad med en
föreläsningssal för 4 å 500 personer jämte ökade magasins- och inlastningslokaler, allt kring en ny gård för skulptur.
Inom ramen för slottssamlingarnas verksamhet har tillväxten av den moderna
delen av Statens nationella porträttgalleri fortsatt, varom närmare nedan s. 33.
Nationalmuseum stannar i fortsatt tacksamhetsskuld till med.dr Axel Hirsch
för hans frikostiga medverkan vid utförandet av de s. k. hedersporträtten.
Genom Kungl. Maj:ts fastställande av den nya instruktionen för National
museum av dess skyldighet att vara ansvarigt för alla staten tillhöriga konst
verk, i den mån de ej redan underställts annan konstsakkunnig myndighet har
på avdelningen för slottssamlingar fallit en ny stor arbetsuppgift, som först och
främst kräver en grundlig inventering av det ifrågavarande konstbeståndet
och som knappast torde kunna lösas utan en viss förstärkning av avdelningens
personal. Som en första åtgärd har registreringsformulär utarbetats och utsänts
till närmast berörda myndigheter.
Under medverkan av den nyinstiftade »Nationalmusei kammarorkester» och
med Hans Leygraf och Claude Genetay som dirigenter har även under 1962
museets sommarnattskonserter kunnat genomföras med fyra konserter. Att så
kunnat ske beror i första hand på det ekonomiska och praktiska stöd som
som lämnats av fabrikör Julius Olsén, denna verksamhets store gynnare. Med
anledning av hans under året inträffade 70-årsdag och för att markera att hans
mecenatskap sträckt sig över en tidrymd av ett kvarts sekel överlämnades till
honom under en av sommarnattskonserterna Nationalmusei »Apollo-medalj»,
en i högsta grad välförtjänt honnör för en stor insats.
En av årets konserter var med anledning av hundjraårsminnet av Claude
Debussy?s födelse helt ägnad denne tonsättare. Till denna konsert hade Franska
institutet i Stockholm lämnat visst ekonomiskt stöd.
Under året har museet fått mottaga två större penningdonationer, som båda
avser att stödja dess forsknings- och bildningsverksamhet. Den ena utgörs av
ett legat av framlidne agronom Albert Ekman på 100 000 kr. Medlens avkast
ning har av donator föreskrivits skola användas till främjandet av vetenskaplig
forskning och undervisning. Herr Ekman, som under livstiden varit en ofta
och gärna sedd gäst på Nationalmuseum och vid dess stödföreningars samman
komster har redan tidigare bisprungit Nationalmuseum med donationer i sam
band med angelägna konstinköp. Hans namn står sedan 1950 på museets
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donatorstavla och. kommer i fortsättningen även att tacksamt minnas genom,
den till hans namn knutna forskningsfonden.
Den andra stora gåvan har överlämnats av en annan nationalmuseivän
direktör Carl Svensson, som genom testamente skapat en unders tö dsfond, till
minne av hans föräldrar benämnd »Anders och Maria Svenssons stiftelse» att
förvaltas av Skandinaviska banken och med uppgift att årligen till National
museum inbetala avkastningen, vilken av museet får brukas till »främjandet av
konstintresset inom Sverige genom spridandet av konstlitteratur, hållande av
föredrag och genom andra lämpliga åtgärder.» Testators förhoppning är där
vid att museet särskilt bör uppmärksamma den franska konsten, som i honom
haft en varm beundrare. Då detta önskemål sammanfaller med en huvudlinje i
museets egna strävanden, bör det bli lätt att tillgodose. För Nationalmusei
pedagogiska verksamhet innebär direktör Svenssons legat ett ovärderligt
stöd. Museet stannar i stor tacksamhetsskuld till den ädle och framsynte
givaren.
Kort efter sitt ovannämnda frånträdande i samband med symposiet över
venetiansk konst på Nationalmuseum avgick en f. d. tjänsteman vid Natio
nalmuseum fil.dr Gustaf Munthe med döden. Sin största insats som musei
man gjorde Munthe som chef för Röhsska konstslöjdsmuseet 1924—46.
Men även som konstskriftställare och utstäHningskommissarie har han betytt
mycket. Han efterlämnar ett ljust minne som en rikt begåvad och ovanligt
vinnande personlighet.
Under det gångna året har det svenska konstlivet lidit ytterligare kännbara
förluster genom Bror Ejves' och Karl Axel Arvidssons bortgång. Båda hade
tyngdpunkten i sin verksamhet förlagd till konstbildningens område, Ejve
genom Folkrörelsernas konstfrämjande, vars förste direktör han var, Arvidsson
genom Sveriges radio. Deras insatser när det gällt att göra konsten och särskilt
den nutida konsten känd och uppskattad i vida kretsar kan inte nog framhållas
som en verklig kultur gärning. Nationalmuseum sörjer i dem två goda bunds
förvanter i tron på konsten som en angelägenhet icke för de få utan för de
många.
Stockholm i april 1963

Carl Nordenfalk

K O N S T L IV E T I S V E R IG E 1962. EN Ö V E R S IK T

Den allmänna situationen
I sitt förstamajtal i Västerås yttrade ecklesiastikministern bl. a.: »Den sedan
några år pågående kulturella upprustningen tar inte minst sikte på att ge kul
turarbetare av olika slag en rimlig chans att visa vad de duger till. De måste få
arbetsmöjligheter, som i handling visar att samhället betraktar deras verksam
het såsom oumbärlig. Regeringen kommer att fullfölja denna politik och
hälsar med tillfredsställelse den omsvängning som nu håller på att ske även hos
den allmänna opinionen».
Samma dag marscherade i demonstrationståget i Stockholm konstnärer och
andra »kulturarbetare» fär att ge tyngd åt kraven på bättre villkor för olika
slag av konstutövare.
I statsverkspropositionen demonstrerade ecklesiastikministern i sak sin goda
vilja: under åttonde huvudtiteln kunde den intresserade konstatera att departe
mentets utgiftsökning var proportionellt större än de statliga utgifternas ökning
inalles. Men denna för det totala kulturarbetet lovande anslagsökning hade inte
samma proportioner då de gällde den fria kultursektorn, »allmänna kulturoch bildningsändamål»: medan åttonde huvudtitelns utgifter enligt statsverkspropositionerna mer än fördubblats sedan 1955 har utgifterna för den fria
sektorn i förhållande till dessa minskats från 3,3 till 2,8 %.
Den romantiska myten om det skapande geniets behov av armod fick i
riksdagens kulturdebatt bli en motivering för ekonomisk återhållsamhet då
högermannen Gustaf Nilsson i Göingegården förklarade: »Det vore kanske
inte så lyckligt om samtliga konstnärer skulle leva i överflöd. I många fall
kanske det då inte blivit de resultat som nu åstadkommits; de mest lysande
resultaten under gångna århundraden presterades av konstnärer, som inte
levde i något överflöd. Detta gäller även många nutida konstnärer som så
småningom blivit erkända».
Ecklesiastikministern genmälde att det inom statsförvaltningen måste finnas
en grupp människor, som helt kan koncentrera sig på kulturfrågorna, bl. a. i
samverkan med »kulturarbetarnas» egna organisationer. Succesivt skulle en
kulturavdelning komma att inrättas inom ecklesiastikdepartementet; senare på
året meddelades att fil.lic. Roland Påhlsson skulle bli denna avdelnings chef
från den 1 juli 1963.
Det statliga stipendiesystemet, som bl. a. gällt målare, skulptörer etc., ut
vidgades till att omfatta också andra konstnärliga yrken; även om det inte
uttryckligen fördes på tal, innefattades där också de missgynnade konsthant
verkarna. Riksdagen godkände en höjning av de statliga stipendierna med
380 000 kronor till 840 000 kronor.
I ecklesiastikministerns proposition infriades sålunda tidigare givna löften
»visserligen alltjämt inom mycket måttliga gränser», enligt oppositionspressen,
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som konstaterade att det ännu är lång väg kvar till 1937 års riksdagsbeslut att
en procent av statens byggkostnader skulle anslås till konstnärlig utsmyckning.
Ett framsteg var dock att anslagen för utsmyckning av statens byggnader
höjdes med 100 000 kronor till 500 000 kronor; dessutom skulle vissa utgifter
av icke konstnärligt slag som nu belastar anslag, inräknas i byggnadskostnaderna. Statens konstråd begärde emellertid i årets petita en höjning till 1500000
kronor, samtidigt som man uttalade som sitt krav nummer ett att procent
regeln skulle återinföras och att alltså det begärda anslaget skulle gälla endast
under övergångstiden. Riksdagen biföll en motion om att frågan om återin
förandet av procentregeln skulle omprövas, vilket innebure att regeringen
fick initiativet. Detta hade tidigare avstyrkts av statsutskottets majoritet.
Den första januari trädde de bestämmelser i kraft som gällde utsmyckandetav bostadsområden för vilka statliga lån kan beviljas: länsbostadsdirektörerna
fick länsarkitekterna som sakkunniga och de i sin tur skulle samarbeta med
speciella experter vid bedömningen av den konstnärliga utsmyckningen. En
förteckning över experter, giltig till utgången av 1963, fastställdes senare under
året av Bostadsstyrelsen efter förslag av Statens Konstråd.
Då det gäller Stockholms stads kommunala byggnader föreslog en utred
nings delegation att tvåprocentregeln skulle tillämpas: huvudstaden skulle i så
fall satsa omkring 1 400 000 kronor per år till konst i nybyggnader; drygt
1 700 000 kronor skulle dessutom enligt förslagsställarna anslås retroaktivt
till konst i redan beslutade skol- och sjukhusbyggen. Den 18 juni beslutade
Stockholms stadsfullmäktige den föreslagna höjningen.
Den starka kritiken mot fideikomissutredningens förslag från 1959 ledde till
att detta omarbetades i justitiedepartementet. I september 1962 remitterade
justitieministern till lagrådet ett förslag som rekommenderades träda i kraft
1964 och som innebar att fideikomissen i landet i regel skulle avvecklas, när
nuvarande ägare avlider. Som en utväg att hålla samman de stora fideikom
missen även i fortsättningen förordade justitieministern aktiebolagsbildning
och inte som i utredningen att de skulle göras till s.k. bygdegods.
I samband med landstingsinstitutionens 1 oo-årsjubileum instiftades i flera
län kulturfonder, kulturpris eller kulturstipendier; Norrbotten avsatte exempel
vis 300 000 kronor till en kulturfond. Den nya kungafonden, svenska folkets
gåva till konungen på hans 80-årsdag, skall förvaltas efter samma riktlinjer som
70-årsfonden, vars sista anslagsutdelning ägde rum tidigare på året.
Konstakademien fick som ny preses efter Hakon Ahlberg professor Paul
Hedqvist och som vice preses efter Ivar Johnsson konstnären Stellan Mörner.
Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig gärning har av Konungen
tilldelats skulptör Bror Marklund och danske arkitekten Arne Jacobsen.

Museerna
Den 3 maj invigdes i Falun Dalarnas nya museum där bl.a. museets märkliga
samling av allmogemålningar och den i stor utsträckning av framlidne gross
handlare E. O. N. Nordqvist donerade samlingen av dalagrafik fått en till sin
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betydelse svarande plats. Den i stadsbilden väl inplacetade byggnaden hat
utfötts av arkitekt Hakon Ahlberg.
Någta veckot senate fick Sala sitt konstmuseum vars kärna utgör den av dr
Carl Friberg till Nationalmuseum donerade AgueHsamlingen.
Ungefär vid samma tid invigdes i Växjö det nya glasmuseet, som innehåller
en av landets förnämsta samlingar av äldre och nyare glas. Röhsska museet i
Göteborg kunde på våren öppna en stor utställningshall, omfattande tre stora
salar, som ritats av Sven Brolid. Det för museets aktivitet mycket betydelse
fulla nybygget tillkom i nära samband med ökandet av Göteborgs. Slöjdskolas
lokaler och är av principiellt intresse även genom det effektiva utnyttjandet av
utrymmena under jord.
Det i förra årets årsredogörelse nämnda Le Corbusier-museet som direktör
Theodor Ahrenberg ville se uppfört åt sina samlingar utanför kajen vid Kungsholmstorg har på grund av meUankommande hinder mist sin aktualitet.
Det io mars förvärvade Malmö Museum på initiativ av konstavdelningens
intendent Nils Lindhagen det självporträtt av Alexander Roslin, som erbjudits
till salu av en i New York bosatt svensk samlare. Det viktiga köpet möjlig
gjordes genom en allmän insamling. Att detta verk sålunda fått sin slutliga
plats i konstnärens födelsestad, är i hög grad glädjande.
Arkiv för dekorativ konst i Lund har under året utvidgat sitt samlings om
råde till att omfatta även verk av fransk konst, med skisser eller kartonger av
bl.a. Puvis de Chavannes, André L ?hote, Robert och Sonja Delaunay, Ozenfant, Bazaine m. fl.
I Gävle avgick fil. dr Olle Källström som landsantikvarie och tillika intendent
för Gävle museum. Någon efterträdare hade ännu vid årets utgång inte utsetts,
då ingen kompetent sökande anmält sig. För tjänsten fordras konstmuseal
kompetens med tanke på Gävle museums betydande samlingar av konst och
konstindustri. Museinämndens önskan att skilja landsantikvariebefattningen
och chefskapet för museet har tyvärr måst ställas på framtiden.

Som ovan antytts har både staten och Stockholms stad visat ett positivt in
tresse för utsmyckningen av offentliga byggnader, även om staten alltjämt
tvekar om det stora steget tillbaka till Engbergs procentregel enligt riksdags
beslutet 1 9 3 7 . Det anslag som Statens Konstråd fått att utdela, blev dock
avsevärt höjt fr.o.m. 1 juli 1962.
Bland de under året fullbordade verken i Statens Konstråds regi bör främst
nämnas Sven Erixsons färgstrålande ridå i Nationalmusei hörsal, samt Ivar
Johnssons fontän i brons och granit på Kanslihusannexets stora gård.
Spårvägsstyrelsen anslog 100 000 kronor till utsmyckningen av tunnelbanan.
Elva av sjutton prisbelönade förslag, bl.a. av Siri Derkert, Staffan Hallström
och Sune Fogde, föreslogs till utförande.
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Den mest uppmärksammade tävlingen, som utlystes under året, gällde ut
smyckningen av det blivande Sergels torg i nya Hötorgscity i Stockholm.
Sedan drätselnämnden gett gatunämnden tillstånd att för tävlingen disponera
100 ooo kronor som prissumma, inbjöds sju svenska skulptörer att lämna in
bidrag till tävlingen; var och en skulle få io ooo kronor för själva arbetet.
Denna begränsning av antalet tävlande väckte stark opposition bland konst
närerna i allmänhet, vilka ansåg det otillbörligt av KRO:s styrelse att sank
tionera en sådan tävling. Bland de inbjudna konstnärerna har sedermera Bror
Hjorth tackat nej, emedan han icke ansåg platsen lycklig för ett konstnärligt
arbete: »Runt torget skall bilar snurra i ett, och ovanför reser sig skyskrapor.
För mig behövs stabilitet och tyngd där ett monument skall stå. Ett monument
skall inte bara vara dekorativt. Det skall vara mänskligt, och människor skall
kunna se det».

Utställningslivet
Utställningsverksamheten har varit lika livaktig som under föregående år och
det förefaller som om de pessimistiska tongångar som man i varje fall under de
första månaderna av 1961 kunde höra, blivit allt svagare. För att ta ett exempel
ur högen: Lund har haft sin hittills bästa säsong ur publik- och försäljningssynpunkt med Max Walter Svanbergs utställning som Konsthallens hittils
största succé.
Under hösten har den plötsligt uppflammande konstdebaten bidragit till att
hålla det allmänna konstintresset vid liv. Den yttersta anledningen till debatten
var Rabbe Enckells föredrag på Konstakademiens årshögtid i maj. Enckell
reagerade mot vissa kritikers propaganda »som måste verka oerhört oroande
och konstlat hetsande på varje ungdom . . . Stridsropet ’allt kan vara eller bli
konst’ låter i mina öron som ropet från ett reklamtåg på styltor». Debatten
fördes framför allt i Dagens Nyheter där den snart kopplades samman med ett
angrepp mot Moderna museets inköps- och utställningspolitik, som förklarades
alltför extrem och exklusiv. Denna exklusivitet har emellertid inte hindrat att
just Moderna museet håller i varje fall stockholmspubliken intensivt engagerad.
De farhågor som uttalades då Moderna museets utställningsverksamhet på
allvar startades gällde framför allt de privata konstsalongernas möjligheter att
hävda sig i konkurrensen. Det har av allt att döma visat sig att konstintresset
räck er till. U n d er det senaste året har flera m in dre k o n stsalo n ger startats i
Stockholm.
Riksförbundet för bildande konst har förutom mindre punktutställningar
arrangerat elva större vandringsutställningar, bl.a. »Ung tysk skulptur»,
»LTng konst från Argentina», »Edvard Munchs graflk», »Naivism» och
»Kritikernas val», som vists i flera av våra större städer.
Folkrörelsernas Konstfrämjande hade i september vernissage på en vand
ringsutställning »Vi flaggar för Norge». Kort efter denna utställning öppnade
förlorade Konstfrämjandet sin direktör Bror Ejve, som plötsligt avled.
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Bland utställningar i Stockholm märktes förutom Stockholms salongen i
Liljevalchs konsthall »Colombiansk konst» i samma lokal. Bland separatut
ställningar kan nämnas Mirö (Svensk-Franska Konstgalleriet), Tapiés (Galeire
Pierre), Schwitters (arr. av Samlaren i Konstnärshuset) Evert Lundqvist
(Gummesons); två minnesutställningar: Anna Berg (Konstnärshuset) och
Torsten Jo vinge (Galerie Observatorium).
I Göteborg visade Konstmuseet »Moderna amerikanska tecknare» och
skulpturer av Minguzzi. Här visades också den utländska delen av Anna och
Kresten Krestensens samling, medan den moderna danska delen var placerad i
Konsthallen. Galleri 54 presenterade Grafik av Pelle Nielsen, Svend Wiig
Hansen och Dan Steerup Hansen. Börjessons konsthandel arrangerade en
minnesutställning över Carl Ryd. Sommarens stora utställning »Nordisk konst
1962» stod Konstmuseet för.
I Malmö museum ägde under sommaren rum en uppmärksammad utställning
av Roslins verk i svensk ägo, i SD S-centralen arrangerade Kristian Romare en
idéutställning »Kubism».

Konstskolorna
Konstakademien fick en ny lärare i grafisk konst. Det blev Philip von Schantz
som också blev föreståndare för grafikskolan. Förordnandet gäller emellertid
endast ett år i avvaktan på befattningens förvandling till professur. På Konst
fackskolan blev Palle Pernevi lärare i skulptur. Riksdagen godkände proposi
tion om rätt för elever vid Valands konstskola till naturastipendier och till
räntefria studielån ur statens lånefond för universitetsstudier.

Kon st marknaden
Inom den internationella konstmarknaden har även under 1962 priserna legat
på en som man kan tycka abnormt hög nivå, då det gäller de stora mästarnamnen, men några prisrekord har inte slagits. I England har man kunnat
konstatera att nu även prerafaeliterna börjar bli eftertraktade av samlarna. För
den modernaste konsten har försports en något vikande tendens, som haft det
goda med sig att denna mindre än tidigare tagits i anspråk för spekuleringssyfte.
A v intresse för Nationalmuseum med tanke på dess förhållandevis rika sam
ling av impressionister, var främst auktionen hos Sotheby’s i London på en rad
representativa verk ur Somerset Maughams samling. 3 5 verk från impressio
nismen till Picasso såldes för sammanlagt 325 800 £ (i svenska pengar cirka
7,6 miljoner kronor). Två Renoir, »Trois jeunes filles en promenade» och
»Bateaux å Argenteuil» gick för vardera 720 000 kronor, en modellstudie av
samme mästare för 540 000 kronor, en Renoirteckning (kol på papper) »Frök
narna Lerolle vid pianot» för över 100 000 kronor. Manets »La Liseuse» nådde
350 000 kronor. Modiglianis »Man med vinglas» 550 000 kronor och Picassos
»Harlekins död» 1905 gick för inte mindre än 1,2 miljoner kronor.
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Somerset Maugham sålde dessa målningar som han haft hängande i sin villa
på franska Rivieran, enligt utsago emedan han var rädd för de centraldirigerade
stöldligor som genomfört en rad högst framgångsrika konstkupper under
senare år.

Konstindustri och konsthantverk
Intresset för den svenska konstindustrien koncentrerades under våren till det
nya glasmuseet i Växjö, som invigdes i maj. I september arrangerades där en
utställning »Svenskt glas 62», där den 5o-års jubilerande Svenska Glasbruksföreningens 27 medlemmar deltog.
Röhsska museet i Göteborg kunde inviga sin tillbyggnad med utställningen
»Ungt nordiskt konsthantverk», tio konsthantverkare från vart och ett av de
nordiska länder visade därvid sina verk. Svenska Slöjdföreningen svarade för
det svenska urvalet.
Svenska Slöjdföreningen fick ny verkställande direktör, intendenten vid
Nationalmuseum Dag Widman med tillträde 1 januari 1963. Föreningen står
tillsammans med Svensk Form för den Design Cavalcade som varje höst
arrangeras för utländska turister i Sverige, 1962 var det specialarrangemang i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.
För övrigt har det framför allt i Stockholm varit en rad utställningar bortsett
från de permanenta (»Silversmederna» och »Konstvävarna» i Hantverket i
Stockholm), t.ex. Sven Arne Gillgren i Svensk Form, för att markera hans
25-åriga verksamhet vid Guldsmedsaktiebolaget i Stockholm, Stig Lindberg i
samma lokal, för att fira hans 25-åriga verksamhet som keramiker, vidare Algot
Törneman med emalj arbeten, också i Hantverket, A lf Munthe i Galerie Blanche
Claes Giertta hos Konsthantverkarna och Carl Flarry Stålhane i N K.
Liljevalchs visade med god publikanslutning »Hemslöjd 62», arrangerad
med anledning av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 50-årsjubileum, och »Sextio års finsk konstflit». I Hantverkets lokaler hade Finnish
Design Center i Helsingfors ordnat en utställning »Finsk vardag».
En stor möbel- och möbleringstävling med 40 000 kronor i prispengar
arrangerades av Hantverket, Möbelindustriförbundet, SAR, SIR och SSF.
Resultatet offentliggjordes på våren (Två första pris, det ena till Carin Chambert och Sigbritt Larsson, det andra till Hans Rosenberg); på hösten visades
pristagarnas bidrag hos Hantverket. Lunningpriset för 1962 gick till Herta
Hillfon och den danske formgivaren Kristian Vedel.

Utlandspropaganda
Den svenska aktiviteten utomlands har främst legat i Svenska Institutets
händer. Men medlen som tidigare varit alltför begränsade har som följd av
föregående års krav från Naionalmuseum, Konstakademien, K RO m.fl. vid
uppvaktning hos Ecklesiastikministern, utökats med ett extra anslag för bud
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getåret 1962 —63 på 100000 kronor. För att genomföra de utställningar av
modern svensk konst vartill dessa medel förpliktar, har en speciell kommitté,
Svenska Institutets konstnämnd, tillsatts med Stellan Mörner som ordförande.
Svenska Institutets utställningar under året har varit följande: Strindbergs
oljemålningar (Musée d’Art Möderne, Paris; Palais Provincial, Briigge, British
Museum, London, Kunst & Kulturgeschichte, Marburg; Louisiana, Danmark),
»Twelve Swedish Painters» (New York; Chattanooga, Tenn.; Tampa, Florida)
Siri Derkert (Stedelijk Museum, Amsterdam) »Aspect de la jeune peinture
suédoise» (genom KRO:s Göteborgsavdelning i Galerie Jacques Massol,
Paris). Fyra grafikutställningar har turnerat i Europa. Nordiska museets folk
konstutställning har av Svenska Institutet placerats i sex städer i England,
Skottland och Irland.
Till 1962 års Biennal i Venedig hade Sverige, Norge och Finland samarbetat
för att äntligen få till stånd en gemensam Nordisk Paviljong, Danmark har
redan en egen. Den nya paviljongen ritades av den norske arkitekten Sverre
Fehn, uppförandet leddes av en nordisk byggnadskommitté med arkitekt
SAR U lf Snellman som ordförande. Det svenska deltagandet på Biennalen i
Venedig var anförtrott en kommitté bestående av Stellan Mörner, ordförande,
bildhuggaren Liss Eriksson, direktör Tore Tallroth, museiföreståndare Pontus
Hultén, samordnande kommisarie, samt budgetsekreterare Göran Göranson.
Ursprungligen var Siri Derkert och Bror Hjorth utvalda att med var sin kollek
tion representera Sverige, men efter en kritisk kommentar i Stockholms-Tidningen avböjde Bror Hjort erbjudandet; Siri Derkert blev därför den enda
officiella representanten för svensk konst. Utanför programmet deltog Per
Olof Ultvedt med en trämobil, som dekorerade den nya utställningshallens
fasad.
I övrigt har Svenska Institutet framför allt koncentrerat utlandsintresset
kring det svenska konsthantverket, under 1962 i samarbete med Svensk Form.
Svensk kyrklig konst visades i Coventry i anslutning till katedralens återinvigning. På i:a Tapisseribiennalen representerades Sverige av E. Forseth
och L. Gynning.

Bo Lindwall

A.ntoine Watteau: Den italienska serenaden. Gåva av okänd givare genom Föreningen Nationalmusei
Vänner,
A.ntoine Watteau: The Italian Serenade,

I. S A M L IN G A R N A S T I L L V Ä X T O CH V Å R D

A. Avdelningen för äldre måleri och skulptur
Avdelningsföreståndare: förste intendent B. Wennberg.
Ö vriga tjänstemän: intendent P. Grate, intendent Å. Bengtsson (tjänst
ledig i —22/12), intendent P. Reuterswärd (t. o. m. 30/6), fil.kand. M.
von Heland—Weissglas ( 1 —22/12), fil. kand. Ann-Sofi Topelius
(20/2 —22/4 samt 10/9 —31/10 halvtidstjänstgöring).

Museets till omfånget ännu ganska anspråkslösa men växande samling av
medeltida illuminationer har utökats med ett vackert, ehuru något skadat blad,
en korsfästelsescen från 11 oo-talet ur St. Amandskolan. Denna skola som
hade sitt centrum i klostret med samma namn är känd sedan 800-talet, då den
var centrum för den s.k. franko-sachsiska stilen. Under 1100-talet förändrar
den sig till en sträng högromansk karaktär med geometriskt regelbundet
bildschema och starkt eftertryck lagt på konturteckningen, som inte saknar
kalligrafisk elegans.
Det nyförvärvade bladet belyser på ett effektivt sätt en sida i den romanska
konsten, som hittills överhuvudtaget varit mycket svagt representerad i sam
lingen.
Ett annat miniatyrförvärv, som också fyller en lucka är ett mansporträtt ur
Clouets skola. Målningen är trots vissa skador ypperlig med en finess och
precision, som ställer den i intim närhet till åtskilliga blad ur den stora sviten
av porträtteckningar i Musée Condé i Chantilly.
Det är en tillfredsställelse att kunna meddela, att museets ikonsamling, i
huvudsak en donation av bankir Olof Aschberg, också i år kunnat utökats
genom ett förvärv, denna gång ett inköp. Den nya ikonen, en Jesu födelse med
sju andra bibliska episoder, är utförd troligen omkring eller kort före år 1600.
Den befinner sig i förstklassigt skick och representerar med sin rika färgverkan
och miniatyraktiga precision på ett förnämligt sätt en väsentlig sida av Stroganoffskolans måleri. Denna skola, ursprungligen en förlängning norr- och
österut av novgorodkulturen, utmärker sig för sin aristokratiska karaktär.
Dess uppkomst sammanhänger med köpmansfamiljen Stroganoffs utvandring
till Vologdaguvernementetet 1470, men kulminationsskedet infaller omkring
ett sekel senare ca 1580—1620.
Sjuttonhundratals samlingen har utökats med väsentliga nyheter. En
Watteaumålning har av en givare, som önskar vara okänd, donerats genom
Nationalmusei Vänner. Dess hävdvunna titel är »Den italienska serenaden»,
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Okänd konstnär nr Stroganojfskolan, i j oo-talets slut: Jesu födelse samt sju episoder från Bibeln.
Unkmwn Russian artist, Stroganoff School, late iöth century: The Nativity and seven B iblical Scenes,

och den föreställer som så ofta hos Watteau några människor samlade i parkens
grönska och förenade genom musiken i en stämning av ljuv trånad. Alla
figurerna är klädda i commedia delPartedräkter, och stoffmåleriet liksom hela
det artistiskt-tekniska utförandet har utomordentlig kvalitet. »Serenaden»
torde vara något tidigare till sitt ursprung än »Kärlekslektionen». Liksom
denna är den målad på ett äldre, ornamentbemålat underlag men dessutom
delvis förändrad. Huvudpersonerna, den gitarrspelande Pierrot och den lyss
nande Colombine, intog ursprungligen en hållning, som uttryckte ett större
samförstånd. I den nuvarande definitiva versionen drar sig Colombine undan,
medan Pierrot i sin rörelse följer efter henne på ett insisterande sätt. Därmed
har bilden fått ett nytt psykologiskt innehåll av undflyende och övertalning och
kanske därmed också blivit mer »spännande».
Samlingen av engelskt sjuttonhundratal är på Nationalmuseum liksom i
nästan alla museer utanför England och USA mer än anspråkslös. Ett uppig
gande bidrag till denna är de båda porträtt av Mr och Mrs Robert Pigott of
Chetwynd av Sir Joshua Reynolds, som förvärvats från London. Speciellt är
Mrs Pigotts porträtt en fullträff både i psykologi och form och färg. Blek som
en teblomma sitter hon i full enface klädd i gamla svarta spetsar med sin hredbrättade hatt svävande över ansiktets måne. Hon är en perfekt matrona,
intresserat iakttagande iakttagaren och med en ganska besk kommentar färdig
i de syrligt neddragna mungiporna.
Det svenska rokokomåleriets elegante mästare inom pastellmåleriet, Gustaf
Lundberg, är rikt representerad på Nationalmuseum. Katalogen upptar
sjutton verk, och till dessa fogas nu ytterligare ett porträtt föreställande fri
herren, generallöjtnanten och lantmarskalken Johan Diedrik Duwall. Det är
utfört i pastell och har skänkts i testamentarisk gåva av fru Alma Mörner, f.
Murray. Duwall bär på bilden flera ordnar, som ger en vink om tillkomsttiden.
Duwall var femtiofem år, då han 1778 erhöll vasaorden, och eftersom han av
porträttet att döma knappast kan vara nämnvärt äldre, är det en naturlig giss
ning att han låtit sig avkonterfej as i nära anslutning till nådevedermälet. En
smula förvånande är det, att han därjämte på bilden bär serafimerordens band
och kraschan, som tilldelades honom 23 juni 1786, mer än tre månader efter
Gustaf Lundbergs bortgång. Förklaringen härtill är den enkla, att Duwall lät
tillfoga det nya värdighetstecknet på det äldre porträttet, så som allmän sed var.
Ändringen har gjorts med lätt hand och faller praktiskt taget omärkligt in i
Lundbergs original. Kanske är den utförd av hans begåvade elev Jonas Forsslund.
Bland donationer till den nordiska 1 8oo-talskollektionen kan nämnas fri
herre och friherrinnan Oscar och Maria Rappes testamente av svensken Gustaf
Rydbergs »Arilds hamn i dimma» och dansken Johan Rohdes »Landskap med
stad», båda utförda 1894. Rydbergs duk är som så ofta hos honom en luftvalörstudie med ett arrangemang, som kan återkalla Hagborgs och Salmsons grå
stämda åttiotal i erinringen. Johan Rohde, som förut är representerad med tre
verk i vår samling, är en av de mest beydande personligheterna i den nyare
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Fran$ois Clouets skola: Porträtt av okänd herre omkr. I J4 J.
Fran^ois Clouet (school o f): Portrait o f an Unknown, about i J4 J.

danska konsten. Inom måleriet är hans personliga insatser kanske inte så upp
seendeväckande. Han följer undan för undan med de olika tids strömningarna
och tillhör nittiotalet med de moderata symbolisterna i Danmark. Hans huvud
insats ligger egentligen inom konsthantverket och särskilt silvret. Det nya
landskapet visar liksom museets övriga målningar av Rohdes hand en viss
konstruktiv förenkling av planen och har ett märkbart stämningsanslag, men
verkligheten har satt sin prägel på bilden och ger den en lycklig balans mellan
iakttagelse och stilsträvan.
Professor Axel Boethius har skänkt en stor akvarell av Ernst Josephsons
intime vän målaren Allan Österlind, föreställande »Konstnären och hans maka
i ateljén». Inte minst virtuositeten i behandlingen av den svåra tekniken är
överraskande och visar i viss mån en ny sida hos Österling.
Skulpturförvärven under året är strängt taget oproportionerligt få. I gengäld
är de verk, som tillkommit — samtliga av Döderhultaren (Axel Petersson) —
viktiga för samlingen. Det blir alltmer klart, att Döderhultaren tillhör de mest
originella och självständigt begåvade svenska skulptörerna genom tiderna.
Plans popularitet som karikatyrist och humorist har delvis skymt undan dragen
av obändig och obarmhärtig verklighet sanalys, av ett slags kärlekshat till mo
dellerna och den tryckande trånga miljön. Museets samling omfattade tidigare
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endast fyra nummer av Döderhultarn. De två nya, en »ottenbyare» och en
dopgrupp med fem figurer utgör därför inte en slutetapp i samlandet men väl
en god förstärkning. Ottenbyaren, den utmärglade hästkraken, är ett omhuldat
och ofta varierat tema hos Döderhultaren. Det förefaller, som om hans för
måga av medkänsla, sällan påtaglig i hans mänskliga figurer, fick sitt spontana
och kärva uttryck inför djurens stumma lidande. Den nyförvärvade ottenbyaren
hör till de allra förnämsta i sin grupp och torde även i sin fria rörelse vara
tämligen unik. Barndopet å andra sidan tillhör en flera gånger repeterad typ,
men upprepad på Döderhultarns sätt med individuellt sedda figurer, utformad
med stor inlevelse och människokunskap.
B. \V.

M ÅLERI
Svenska konstnärer
Gustaf Lundberg (1695 — 1786): Porträtt av
excellensen frih. Johan Diedrik Duwall
(1723 — 1801). Pastell. N M B 1857. Gåva
av fru A lm a Mörner, /. Murray, enl. testa
mente.
Hjalmar Mörner (1794—1837): Italienska
resenärer överfallas av banditer. N M 5664.
Arnold Abraham Plagemann (1826 — 1862):
Marin. N M 5665.
G ustaf Rydberg (1835 — 1933): Fiskebåtar
vid stranden. N M 5652. Gåva av frih.
Oscar och frih:an M aria Rappe enl. testa
mente.
Christoffer Johan Wallroth (1841 — 1961):
Värmländskt landskap med såg och fors.
N M 5666.
Gotthard Werner (1837 — 1903): M otiv från
Pompeji. N M 5667.
Allan Österlind (1855 — 1938): Konstnären
och hans maka. Akvarell. N M B 1861.
Gåva av professor A x e l Boéthius.
Utländska konstnärer
Frangois Clouet (före 1522 —1572). Hans
skola: Porträtt av okänd herre. Ca 1545.
Miniatyr. N M B 1853.
Christian Albrecht Jensen (1792 — 1870):
Porträtt av Christian A . Bang. 1842. N M
5678.
Sir Joshua Reynolds (1723 —1792): Porträtt
av Mr. Robert Pigott o f Chetwynd. Ca
1765. N M 5635. — Porträtt av Mrs.
Pigott o f Chetwynd. Ca 1765. N M 5636.
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Johan Rodhe (1856 — 1935): Landskap med
stad. N M 5653. Gåva av frih. Oscar och
frih:an M aria Rappe enl. testamente.
Antoine Watteau (1684—172 1): Den italien
ska serenaden. Gåva av givare som önskar
vara okänd genom Föreningen Nationalmusei Vänner. N M 5650.
Okänd flamländsk konstnär, 1600-talets
början: Eremit i landskap, besvärjande
onda makter. N M 5625.
Okänd flamländsk konstnär, 1600-talet:
Allegori över »Synen». N M 5637.
Okänd fransk konstnär, St. Amandskolan,
1 1 oo-talets sen. hälft: Korsfästelsen. Frag
ment ur illuminerad handskrift. Perga
ment. N M B 1849.
Okänd italiensk konstnär, Perugia, 13 oo
talets första hälft: Blad ur antifonarium.
N M B 1855.
Okänd rysk konstnär. Stroganoffskolan,
1580/1600: Jesu födelse samt sju episoder
från Bibeln. N M Ikon 289.
Okänd konstnär (1600-talet?): Porträtt av
okänd man. Miniatyr. N M B 1858.
Okänd konstnär (1600-talet?): Porträtt av
tysk adelsman. Miniatyr. N M B 1859.
Okänd konstnär (1600-talet?): Porträtt av
Gustav II Adolf. Miniatyr. N M B 1860.

SKU LPTU R
Axel Petersson »Döderhultaren» (1868 —
1925): Barndopet. Grupp om fem figurer.
Trä. N M Sk 1 8 11 . — Ottenbyare. Trä.
N M Sk 18 12 .

IN D E P O N E R IN G A R
Materialet till utställningen »Konstens
Venedig» enl. Nationalmusei utställnings
katalog nr 269.
Jacobello Alberegno (d. 1397): »La Meretrice». Från Galleria delPAccademia,
Venedig.
Carl Fredrik Hill (1849 - 19 11) : Franskt
landskap. — Västra Ryds prästgård. Ung
domsarbete. Från dr Bengt Rudelius och
magister Nils Rudelius.

Marcus Larson (18 2 5—1864): Porträtt av
konstnärens fader. — Porträtt av konst
närens moder. Från dr Bengt Rudelius
och magister Nils Rudelius.

ÅTERLÄM N AD E
IN D E P O N E R I N G A R
Johan Richter (16 65—1745): Canal Grande
vid S. Lucia och G li Scalzi (nr 1 3 1 a i
Nationalmusei utställningskatalog nr 269).

B. Avdelningen för nyare måleri och skulptur (Moderna museet)
Museiföreståndare: intendent K . G . Hultén.
Ö vriga tjänstemän: intendenterna Carlo Dcrkert (halvtid) och Karin
Bergqvist Lindegren (halvtid).

Moderna Museet fick under 1962 mottaga flera betydande gåvor. A v Förening
en Moderna Museets Vänner fick museet två vackra och karaktäristiska collage
av Kurt Schwitters som inköptes på den stora retrospektiva utställning av
hans verk som av Konstsalongen Samlaren anordnats på Konstnärshuset.
Museet inköpte vid samma tillfälle ett tredje collage gjort 1936. De som
museets Vänner donerade har tillkommit 1921 och 1947. Museet äger sålunda
numera en representativ samling collage från tre huvudperioder (Hannover,
Norden och England) av denne collagekonstens mästare.
Två av de utställande konstnärerna i museet sstora vårutställning »4 ameri
kanare» skänkte vardera ett av sina mest betydande verk på utställningen.
Alfred Leslie gav oss den stora och färgstarka målningen N. Y . 10 N. Y . från
1961 och Richard Stankiewicz en stor järnskulptur från 1960.
A v försäkringsbolaget Skandia fick museet i oktober fyra intressanta konst
verk av fyra svenska konstnärer, skulpturer av Tony Emilsson och Per Olof
Ultvedt och målningar av Roland Kempe och Lars Sjögren. Från en givare
som önskar vara okänd har vi fått åtta målningar av Karl Isakson, de fyra
äldsta gjorda 19 0 1—03. De kompletterar på ett utmärkt sätt museets Isaksonsamling som på detta sätt kan ge en ganska fullständig bild av denne konst
närs hela verk.
Museets största nyförvärv under 1962 var aluminiumskulpturen »Molnskål»
från 1960, som köptes på höstens Arp-utställning i museet. Detta verk av Arp
som på ett underbart sätt förenar en stor volym med en stor lätthet är en unik
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Jean A r p : Molnskål. Aluminium.
Jean A r p : »Cloud boivl».

skulptur utförd i driven och svetsad aluminium. En replik i sten står framför
universitetet i Bonn. Genom detta köp fylldes en av de mest kännbara luckorna
i museets skulptursamling. Arp lyckas i sin skulptur förena flera huvudström
ningar i 1900-talsskulpturen, en klassisk svalka, en dadaistisk lekfullhet och
uppfinningsrikedom, den konkreta och kons* ruktiva konstens klarhet. Genom
tillmötesgående från konstnären kunde detta mycket betydande verk i samband
med utställningen förvärvas till ett förmånligt pris.
Under 1962 anordnades i Moderna Museet fyra större och två mindre utställ
ningar. I februari avlöste Hannah Ryggens bildvävnader de 163 verk ur Stedelijk Museums samlingar som vi då haft utställda sedan annandag jul 1961. Det
var 28 stora vävnader från Hannah Ryggens 30-åriga produktion. Den skånsk
födda numera i Norge bosatta konstnärinnan presenterade själv vid flera till
fällen utställningen på ett mycket personligt och charmfullt sätt och utställ
ningen blev en framgång på många sätt. Museets konsthantverksavdelning
förvärvade vävnaden »Karsten i vävhimlen». Utställningen gick från Moderna
Museet vidare till Göteborgs Konsthall.
Samtidigt med Hannah Ryggens vävnader visades i museets tredje sal, det
s.k. galleriet, en mindre utställning som anordnades i samarbete med Grafiska
Sällskapet. Den skildrade inspirationens och idéernas vägar i arbetet med grafik.
17 mars till 6 maj visades utställningen »4 Amerikanare:» Jasper Johns,
Alfred Leslie, Robert Rauschenberg och Richard Stankiewicz. De tillhör alla
fyra de yngsta generationerna amerikanska målare och skulptörer, födda
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respektive 1930, 1925, 1927 och 1922. De är sinsemellan mycket olika, johns
och Leslie är målare, den förstnämnde arbetar med diskreta och raffinerade
måleriska medel som han ställer i kontrast till de ovanliga och suggestiva
motiven: flaggor, måltavlor, siffror etc. Leslie är en kraftfull gest-målare som
ofta arbetar i monumentalformat (men ibland också i det mycket lilla miniatyr
formatet). Hans verk har en sann amerikansk vitaliet och en stor livfullhet i
färgen. Rauschenberg är både skulptör och målare. Han ansluter sig till den
nya tradition som börjar med Kurt Schwitters. Han kombinerar i sina kom
positioner som han kallar »combines» diverse föremål från omvärlden t. ex.
stegar, hinkar, paraplyer, stolar, oljetryck etc. Ilan använder också oljefärg.
Störst förargelse på utställningen väckte Rauschenbergs combine »Mono
gram», som är sammansatt av bl. a. en uppstoppad get med en bilring om
magen som står på ett collage. (En professor i konsthistoria i Lund proteste
rade i ett radioprogram mot att man i ett konstmuseum utställde en levande
get.) Stankiewicz är skulptör som arbetar med nytt och gammalt järn. Denna
utställning blev mycket diskuterad av press och publik. Den visades senare
under våren och sommaren i Stedelijk Museum, Amsterdam och Kunsthalle,
Bern.
Efter denna följde en mindre utställning i galleriet: Skandiaförsäkringars
Konstförening visade ett urval av de konstverk som utlottats till medlemmarna
under åren 1944—1962. Utställningen omfattade måleri, skulptur, grafik,
teckningar och konsthantverk.
Den första utställningen på hösten var en stor retrospektiv presentation av
Jean Arps verk som då närmast kom från Kunsthalle i Basel och som hade
sammanställts och tidigare visats av Musée d’Art Möderne i Paris. Utställning
en omfattade skulptur, måleri, teckningar, collage, grafik och vävnader. Det
var en omfattande och mycket gedigen redogörelse för denne store pionjärs ar
bete sedan 1903. Arp förenar på ett underbart sätt de klassiska värdena i skulp
turen med helt nyskapande idéer. Museet inköpte till sina samlingar den stora
aluminiumskulpturen »Molnskål» från 1960.
Efter en paus i utställningsverksamheten på en månad öppnades annandag
jul fotoutställningen »SV EN SK A RN A sedda av 11 fotografer» sammanlagt
287 fotografier. Det är den första fotoutställning som Moderna Museet ordnat.
Den avser att ge en bild av det svenska samhället —* »arbetet, tekniken, fritiden,
gesterna, tro och oro, attityderna, välfärd, isolering, framsteg, likriktning,
hoppfullhet.» Samtidigt vill den visa elva olika personligheter som använder
sig av kameran som ett verktyg för att uttrycka sin syn på verkligheten. Vi
hoppas att denna utställning skall väcka till liv ett behov att på allvar ta itu med
frågan om ett svenskt fotografiskt museum.

K. G . H.
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Kurt Schivitters: Komposition (Katarinahissen). Collage.
Kurt Schivitters, Composition mth ticket from a street elevator in Stockholm. Collage.

M ÅLERI
Svenska konstnärer
Tore Ahnoff ( 19 17 —): Från ett tågfönster.
N M 5640.
Gustav Alexanderson (19 0 1—): WennerGren Center. Höghuset under byggnad
1960. Pastell. N M B 1872.
Fred Andersson ( 19 2 1—): Stad. N M 5645.
Karl Andersson (1899—) Rumsinteriör. N M

5630.
Torsten Andersson (1926—): Källan II 1962.
N M 5674. Gåva av bokförläggare Gerard
Bonnier och direktör Charles Nilsson.

E rik Eriksson (1882 — 1954): Katarina kyrka
1908. N M 5638.
E rik Eriksson: Handarbete. N M 5641.
Sven Erixson (1899—): Röd fågel 1962. N M

5679.
Sven Erixson: Till Fritz på 50-års dag.
Interiör från Färg och Form 1939. N M
5631. Oljemålningen försedd med in
målade detaljer av konstnärerna Albin
Amelin, Victor Axelson, Hjalmar Grahn,
Martin Emond, Hilding Linnqvist, Nils
Möllerberg, A xel Nilsson, William Nording, Patrik Reuterswärd, Fritiof Schiildt,
Gunnar Svenson och Hugo Zuhr. Gåva av
direktör F ritz H . Eriksson.

Sune Fogde (1928—): Blått i grönt. N M
5624.
Bror Ingemar Fröberg ( 19 2 1—): I månsken
19 61. N M 5676.
Gunnar Greiber (19 19 —): Husen. N M 5642.
E v a Hallström (1942—): Glödgad sol. N M
5631.
Harry Harryan (1895 — 1948): Bakgård,
vinter. N M 5692.
Stina Håfström (1915 —): Blomsterflicka.
N M 5646.
K arl-Erik Häggblad (1924 —): Bekant rum
II 1961. Collage. N M B 1864.
Ester Isakson (1879—): Gå in i Din Herres
glädje 1926. N M 5690. Gåva av givare som
önskar vara okänd.
K arl Isakson (1878 — 1922): Landskap, Blå
Jungfrun 1901. N M 5682. Gåva som ovan.
K arl Isakson: Landskap, Wållö, Kalm ar
sund 1901. N M 5683. Gåva som ovan.
K arl Isakson: Landskap, Civitå d’Antino
1902. N M 5684. Gåva som ovan.
K arl Isakson: Det avbrutna brovalvet. Ca
1903. N M 5685. Gåva som ovan.
K arl Isakson: Sittande kvinna. Omkr. 19 14.
N M 5686. Gåva som ovan.
Karl Isakson: Nature morte med kamelia,
böcker och apelsiner. Omkr. 1918. N M
5687. Gåva som ovan.

Erland Melanton ( 19 16 —): Pil mot. Tempera. N M B 1869.
Verner Violin (1907—): Juryn. NVI 5643.
Flans Munch-Nisted (18 97—): Fiskhall III.
Gouache. NVI B 1856.
Endre Nemes (1909—): Mörkblå sorg. N M

5651.
Madeleine Pyk (1934 —): Banka. NVI 5644.
Lennart Rodhe ( 19 16 —): Vattenblomma.
NVI 5659.
Lennart Rodhe: Den andra världen. NVI
5660.
Christer von Rosen (1928 —): Figur III.
NVI 5629.
G ustaf Sjöö (1902—): Lekande barn 1941.
NVI 5662.
G ustaf Sjöö: Tidig vår 1961. NM 5663.
Lars Sjögren (1931 —): Komposition. N M
5671. Gåva av Skandiaför säkringar.
Hardy Strid ( 19 2 1—): Komposition. Col
lage. 1961. N M B 1873.
Carl Svanberg (18 95—): Göteborgsvarv.
N M 5639.
Vlax Walter Svanberg ( 19 1 2 —): I hjärtats
trädgård. Gouache. NVI B 1854.
Lili Svennegren-Lindholm (1936—): K ö k s
fönstret. NVI 5633.
B o Swensson (19 3 2 —): Förbiilande landskap
I. N M 5633.

K arl Isakson: Ateljéinteriör. 1918 —20. N M
5688. Gåva som ovan.

E rik Svensson (1922 —): Komposition med
med fyra runda 19 61. NVI 5649.

K arl Isakson: Pensionatet, Christiansö 1920.
N M 5689. Gåva som ovan.

Esaias Thorén ( 19 0 1—): Under narkosen
1937. N M 5655.

Maj Jerndahl-Tydén
N M 5699.

Esaias Thorén: Fyra O-ytor 19 31. N M 5656.

(18 95—):

Stilleben.

Albert Johansson (1926—): Horisontalt vitt.
Collage. N M B 18 51.
Torsten Jovinge (1898 — 1936): Från Cen
tralpalatset 1932. N M 5675.
Roland Kempe (1907—): Fönster och melon.
N M 5670. Gåva av Skandiaförsäkringar.
Gudrun Key-Å berg (19 2 5—): Porträtt av
Sandro 19 61. N M 5658.
Ulla Larson (19 3 5 —): Snösmältning. N M

5634A lf Lindberg (190 5—): Trasdockor. N M
5661.
R oy Lindqvist (19 3 0 —): Tip-Tip-TipTip-Oldefar. Ur Familjen Strontsium
19 6 1. N M 5680.

Esaias Thorén: Snåret 19 61. Tempera. NVI
B 1863.
Tage Törning (19 2 5—): Badmästaren. N M

5647K urt Ullberger ( 19 19 —): Bränningar 1962.
NVI 5668.
Gösta Werner (1909—): Blå horisontal 1962.
Tempera. N M B 1870.
U lf E . Wikström (19 16 —): Vid Gatun 1962.
N M 5672.
Lambert Werner (1900—): 5 D-62. Tempera.
N M B 18 7 1.
Donald William-Olsson
Normandie. N M 5648.

(1889—):

Från

John Wipp (19 2 7—): Grönöar. NVI 5657.
T ryggve Örn ( 19 19 —): I sol. N M 5628.
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Utländska konstnärer
Jean A rp (188 7—): Komposition. Collage.
N M B 1862. G åva av konstnären.
Hans Burkhardt (1904—): Turbulence II.
N M 5654.
Albert Contreras (19 3 3 —): Homage to
order. N r 3 1 1 . 19 61. N M 5681.
Marcel Duchamp (1878—): Boite en valise.
19 41. Låda innehållande reproduktioner
av samtliga Duchamps verk. N M B 1868.
E gil Jacobsen (191 o —): Grå mask 1962.
N M 5677.
Alfred Leslie ( 1 9 2 7 - ) : N. Y . 10, N. Y .
19 6 1.
N M 5673. Gåva av konstnären.
Lucebert (1924—): Skönhetsdrottning. N M

5669.
Wladslaw Popielarczyk (19 2 5—): Kom posi
tion. Collage. N M B 1852. Gåva av fil.
kand. Sigurd Hanse11.
Kurt Schwitters (1887 — 1948): Kom posi
tion (Katarinahissen) 1936. Collage. N M
B 1865.
K u rt Schwitters: Aled spindel. 19 21. Collage.
NAI B 1866. Gåva av Föreningen Moderna
Museets Vänner.
K u rt Schwitters: Horisontal 1947. Collage.
NAI B 1867. Gåva som föregående.
A vigd or Steimatsky (1908—): Komposition.
A kvarell. NAI B 1874.
SK U LPTU R
Svenska konstnärer
Ebba Ahlmark (1929—): Lutad mot båt
reling. Brons. N M Sk 1800
Karl Göte Bejemark (19 22—): Figur 1962.
Svartplåt. NAI Sk 1802.
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Karl Göte Bejemark: Septett. Koppar. NAI
Sk 1799.
Tony Em ilson, (19 2 5—): Fallande. Svetsad
plåt. N M Sk 1807. Gåva av Skandiaförsäkringar.
Tony Emilson (19 2 5—): På olika höjd.
Svartplåt. N M Sk 1808.
Elis Eriksson (1906—): huller om . . . Trä
relief. NAI Sk 1798.
Björn Erling Evensen (1929—): T vå X .
Brons. N M Sk 1797.
Eric Hedland (18 8 5—1958): Den gamla
lärarinnan. Brons. NAI Sk 18 14 .
Eric Hedland: Mor. Brons. N M Sk 18 15.
Gåva av fru Klasje Hedland.
Inga Hellman (1920—): TV-tittare 1962.
Brons. N M Sk 1809.
Åke Jönsson ( 19 2 1—): Stort och litet klot
1956. Brons. N M Sk 18 13.
Carl-Axel Lundin (1929—): Pelare II 1962.
Brons. N M Sk 1803.
Esaias Thorén ( 19 0 1—): Figur. Omkr. 1930.
Brons. NAI Sk 1804.
Åke Thornblad (1 929—): Svart uppror 1962.
Trä. NAI Sk 18 01.
Per-Olof Ultvedt (19 2 7—): Järnskrot. Järn.
N M Sk 1806. Gåva av Skandiaförsäkringar.
Willy Ö rskov (1920—): Järnskulptur i två
delar 1959. NAI Sk 1789.

Utländska konstnärer
Jean Arp (1887—): Alolnskål. Aluminium.
N M Sk 1805.
Richard Stankiewicz (19 2 2 —): Utan titel
1960. Järnskrot. N M Sk 18 10 . G åva av
konstnären.

C. Avdelningen för slottssamlingar
Avdelningsföreståndare: förste intendent B. von Malmborg.
Assistent vid Svenska Porträttarkivet: fru Märta Upmark.

Gripsholmsföreningen av år 1937 har åter berikat den moderna porträttsam
lingen på Gripsholms folkhögskola med porträtt av framstående samtida. Med
anlitande av med.dr Axel Hirschs donation har Hilding Linnquist utfört ett
porträtt av statsminister Tage Erlander och Lasse Johnson ett av professor
Herbert Olivecrona. Genom föreningen har vidare bl. a. överlämnats David
Tägtströms porträtt av direktör Axel Enström, Ben Shahns av generalsekre
terare Dag Hammarskjöld och Helmer MasOlles av direktör Albin Johansson.
Samtliga dessa porträtt ha enl. Kungl. Maj:ts beslut den 30 aug. 1962 mottagits
som en särskild hedersbevisning till de avbildade. Vid porträttens överlämnande
i samband med Gripsholmsföreningens årsmöte den 2 september 1961 fram
förde överintendenten Nordenfalk statens konstsamlingars tack till föreningen,
föreningens donator med.dr Axel Hirsch, föreningens ordförande landshövhövding Ossian Sehlstedt och föreningens hedersledamot landshövding Bo
Hammarskjöld för deras insatser för samlingens berikande.
Bland övriga gåvor till den moderna samlingen må särskilt nämnas Ninnan
Santessons huvud i brons av fil.dr Hanna Rydh, gåva av vänner till dr Rydh,
Kjerstin Holms huvud i konststen av statsminister Per Albin Hansson, gåva av
Socialdemokratiska partistyrelsen och Arne Cassels oljemålning av fil.dr A lf
Ahlberg, gåva av slottsarkitekten Hakon Ahlberg, de två sistnämnda överläm
nade genom Gripsholmsföreningen.
A v inköp till moderna samlingen märks främst ett porträtt av Döderhultaren,
tydligen utfört i samarbete mellan denne och Otto Jansson i Misterhult.
Bland förvärven till den äldre samlingen må särskilt nämnas ett porträtt av
Karl X II, en elfenbensrelief på dosa av Magnus Stenbock, gåva av fru Märta
Hult.
Rosersbergs slott har genomgått en viss upprustning efter Infanteriskjutskolans flyttning. I samband därmed har flera konstverk, som tidigare ingått i
samlingarna på slottet, återförts och vissa omflyttningar skett.
I Nationalmusei den 6 juni 1962 fastställda nya stadga har museets ansvar
som tillsyningsmyndighet för statens konstverk i offentlig ägo närmare preci
serats. Förberedelser för det omfattande inventeringsarbete, som blir en följd
av de nya bestämmelserna, ha igångsatts inom avdelningen.

.

B v. M.
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G R IP S H O L M
För att samråda i angelägenheter av gemen
samt intresse för de institutioner, som har
sig anförtrodda vården av slottet och dess
samlingar, har den 18 oktober ett samman
träde ägt rum på Gripsholm under ord
förandeskap av H .Exc. Riksmarskalken.
Under sommarmånaderna har i den s.k.
Westfaliska gången anordnats en utställning
kallad Porträtteckningar från Karl Johans
tid ur Nationalmusei handteckningssamling.
Gripsholms folkhögskola har under året
erhållit en ny byggnad med undervisningssalar, administrationslokaler och sällskaps
rum samt ett förrådsrum för den moderna
porträttsamlingen. I december påbörjades
en överflyttning av en del av porträttsam
lingen till nybyggnaden.
Antalet besökande på slottet uppgick
1962 till 60 340, varav 58 298 betalande
(föregående år 66 443, resp. 64087). För att
tillmötesgå behovet av visningar har fil.
kandidaterna Agneta Börtz och Hans
Brummer, samt fil. studerande Ursula von
Euler, Ingmar Hasselgrén och Åsa Werner
under sommarmånaderna biträtt vid demon
strationer m.m. Antalet gruppvisningar har
uppgått till 598 (föregående år 755) varav
227 (föregående år 257) på tyska, engelska
eller franska. Antalet besökare på Grips
holms folkhögskola har uppskattats till
3 000.
Porträtt,

mottagna som hedersbevisning enl.

Kungl. M aj:ts beslut den 30 augusti 13 6 2 :
Professor Herbert Olivercrona. Oljemålning
av Lasse Johnson 1962. Gåva av G rips
holms f öreningen av år 19 37 med anlitande
av med.dr A xel Hirschs donationsmedel.
G rh 2914.
Statsminister Tage Erlander. Oljemålning
av Hilding Linnqvist 1962. Gåva som
föregående. Grh 2917.
Generalsekreterare D ag Hammarskjöld. O l
jemålning av Ben Shahn. Inköp med bi
drag från gamla uppsalavänner till general
sekreterare Ham??jarskjöld genom Gripsholmsföreningen. Grh 2916.
Direktör Albin Johansson. Oljemålning av
Helmer MasOile 1962. Gåva genom
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Gripsholmsföreningen av Kooperativa fö r
bundet. Grh 2918.
Direktör A xel Enström. Oljemålning av
David Tägtström 1962. G åva genom
Gripsholmsföreningen av Svenska Cellulosa
A B . Grh 2919.

Övriga gåvor och inköp:
Aaltonen, Wäinö (f. 1894): Professor Osvald
Sirén, f. 1879. Bronsbyst. Grh 2904.
Bolt, Johann Friedrich (1769 — 1836): Prin
sessan Louise Charlotte av MecklenburgSchwerin, 1779 — 1809. G ravyr. G rh 2912.
Brander, Fredrik (170 5—79): Bankokom 
missarie E rik Samuel Wennberg, 1720 —
18 01. Grh 2908.
Cassel, Arne (f. 1898): Fil.dr A lf Ahlberg,
f. 1892. Gåva av slottsarkitekten Hakon
Ahlberg genom Gripsholmsföreningen.
Grh 2921.
Cumelin, Johan Peter (1764 — 1820): Gustav
IV A d o lf på Gripsholm 1809. Mezzotint.
Grh 2913.
Ehrenstrahl, David Klöcker (1629 —98):
Prinsessan H edvig Sofia, 1681 — 1708.
Grh 2906.
Erixson, Sven (f. 1899): Skådespelaren Lars
Hansson, f. 1886, rollporträtt. Färglito
grafi. Grh 2907.
Fagerberg, Carl (1878 — 1948): Konstnären
Albert Engström , 1869 — 1940. Huvud i
sten. Grh 2947.
Floris, Frans (1516 /20—70): Gudarnas mål
tid. Grh 2922.
Forsström, Edvard (1854 — 1934): Den stora
försoningsfesten i rösträttslägret 1894.
Tuschteckning. Grh 2910.
Holm, Kjerstin (1909 — 53): Statsminister
P. A . Hansson, 1885 — 1946. H uvud i sten
gods. Gåva av Socialdemokratiska parti
styrelsen genom Gripsholmsföreningen.
Grh 2899.
Hedland, Eric (18 8 5—1958): M ed.dr A xel
Hirsch, f. 1879. Huvud i gips. Grh 2944.
Hedland, Eric: Professor Hans von EulerChelpin, f. 1873. Huvud i gips. Grh 2945.
Hedland, Eric: Kanslirådet Halfred von
Koch, 1872 — 1948. Gipsrelief. Grh 2946.

Hilding Linnqvist: Stats??iinister Tage Erlander. Gåva av Gripsholmsföreningen med anlitande av dr A x e l Hirschs donationsfond.
H ilding Linnqvist: Prime M inister Tage Erlander.

Jensen, Carl (f. 1887): Författaren Eyvind
Johnson, f. 1900. Blyertsteckning 19 5 1.
G rh 2900.
Karlsson-Stig, Ante (f. 1885): Tonsättaren
Wilhelm Peterson-Berger, 1867 — 1942.
G åva enl. testamente av fru Gerda H ell
ström, Stockholm. Grh 2901.
Lundquist, Birger (1910 — 53): Gripsholms
slott. Tuschteckning. Grh 2905.
N orsbo, Hans Johansson (f. 1897): Professor
Gerda Boethius, 1890 — 19 61. A k v . Gåva
av prof. G . Boethius9 arvingar genom prof.
A xel Boethius, Rom. G rh 2915.

Petersson, A xel Robert, kallad »Döderhul
taren», (1868 — 1925) i samarbete med
Jansson i Misterhult, Gustaf Otto Gabriel
(1879 — 1949): Döderhultaren och vagn
makar Hultgren. Träskulptur 19 14 . Grh
2923.
Sandels, Gösta (1884—1919): Konstnärinnan
Sigrid Hjertén, 18 8 5—1948. Grh 2 9 11.
Santesson, Ninnan (f. 1891): Fil.dr Hanna
Rydh, f. 18 9 1. H uvud i brons 1962. Gåva
av vänner till dr Hanna Rydh. Grh 2902.
Stenbock, Magnus (1663 —1717): K arl X II.
Elfenbensrelief på dosa. Gåva av fru
M ärta H ult, Stockholm. Grh 2903.
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Wetterling, Alexander Klemens (1796 —
1858): Kapten Lars Wilhelm Kylberg.
A k v . 1825. Grh 2948.
William-Olsson,
Donald
Självporträtt. Grh 2909.

(1889 — 1961):

Okänd konstnär: Karl X II. Gouache. Gåva
av fru M ärta H ult, Stockholm. Grh 2904.
Överföringar
N M Sk 1652
Dahlgrens saml. 16, 94, 308, 337, 393,
430 — 3 1, 437 , 57 8, 5 8 i> 867, 9 r 4 , 1027,
10 5 1, 1084, 112 5 , 115 6 , 1473, 1669.
D R O T T N IN G H O L M
Under året har utförts löpande arbeten och
underhåll av samlingarna.
Antalet besökande uppgick 1962 till
29 384 (1961 29 332).
R O SERSBERG
Till invigningen av Civilförsvarsskolans
lokaler i Rosersberg, som förrättades av
H . M . Konungen den 21 november, hade
delar av slottet genomgått en omfattande
upprustning. I Junoflygeln, där sällskaps
rum anordnats, har en nyhängning gjorts
huvudsakligen med målningar, som tidigare
ingått i Karl X III:s och Karl X V : s samlingar
på slottet. Här har också Fogelbergs mar
morstaty av Venus utställts. I Frökenflygeln,
där tidigare rumssviter återställts och matsal
anordnats, har utsmyckning skett med
modern konst genom Statens konstråds
försorg. Samtidigt har Fogelbergs marmor
staty av Apollo placerats i en nisch i det
största rummet.
Överföringar
Drottningholmssaml. 670.
Gripsholmssaml. 2616.
S T R Ö M SH O L M OCH H A R F SU N D
Under året har arbetet inskränkt sig till ut
skrivning av inventariet över porslinssam
lingen på Harpsund.
LÄCKÖ
Sedan de bataljmålningar, som ursprung
ligen prytt riddarsalen på 1820-talet flyttats
till Karlbergs slott, har salens tillstånd varit
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otillfredsställande. Genom privat donation
har en målning tidigare återställts i kopia.
För att i någon mån ersätta målningarna
har under året i samarbete med byggnads
styrelsen på prov uppsatts två av målning
arna i fotografiska förstoringar.
De krigshistoriska samlingar, som sam
manförts av Västgöta regementes officersförening och med Kungl. Maj:ts tillstånd
utställts på slottet, skall efter särskilt tillstånd
överflyttas till Västergötlands museum i
Skara.

G U S T A F I I I :s A N T I K M U S E U M
Museet har hållits öppet varje dag under
sommaren samt onsdagar och söndagar
under vintern. Sommartid ha besökarna ägt
tillträde till Logården. V id visning av
museet har fil.kand. H. Brummer biträtt. En
mindre omflyttning av Nationalmusei antik
utställning har verkställts.
Antalet besökare har uppgått till 3 8 5 1

(19613 493).

Ö V R IG A S T A T L IG A
K O N S T S A M L IN G A R
I bihang till nationalmusei äldre stadga § 1
fanns angivet att statens i offentliga inrätt
ningar befintliga konstverk, för såvitt de
samma icke voro ställda under annan
myndighets vård, skulle stå under överin
tendentens inseende. Under tiden före första
världskriget påbörjade också museet med
särskilt anslag en inventering av dessa sam
lingar, men arbetet avbröts i brist på perso
nal och medel. Överintendentens tillsyn
över de statliga konstsamlingarna, vilkas
fulla omfattning alltjämt icke är känd, kom
i praktiken att omfatta rådgivning endast
efter hemställan från intresserad myndighet.
I nationalmusei nya stadga av den 6 juni
1962 har nationalmusei ställning som central
myndighet i berörda hänseende närmare
preciserats. Det åligger nu bl. a. national
museum att förteckna sådana museet ej
anförtrodda samlingar av konst och konst
hantverk, som tillhöra staten eller under
stödjas av staten, i den mån dessa ej stå
under tillsyn eller vård av annan myndighet
eller inrättning, i vilken enligt vad därom

Lasse Johnson: Professor Herbert Olivecrona. Gåva av Gripsholmsförening
en med anlitande av dr A x e l Hirschs donationsfond.
Lasse Johnson: Portrait o f Professor Herbert Olivecrona.

är föreskrivet ingår betryggande sakkunskap
om konst och konsthantverk.
Som påminnelse härom har Kungl. Maj:t
den 2 nov. i cirkulär (SFS 1962:560) till
statsmyndigheterna erinrat om skyldighet

att lämna erforderliga uppgifter till natio
nalmuseum. Inom avdelningen har till
myndigheternas hjälp ordnats blankett samt
anvisningar rörande förteckning av konst
verk.

S V E N S K A P O R T R Ä T T A R K IV E T
Samlingarna har utökats med 650 nyfoto
graferingar, bekostade främst av medel, som
influtit vid försäljning av fotografier. 165
fotografier utan negativ har registrerats.
Från porträttarkivet har rekvirerats 2 035

kopior av 426 beställare. A rkivet har under
året haft ca 250 besökare.
Under hösten har arkivet hjälpt Gävle
stad vid förarbeten till en utställning av
Gävleporträtt under tre sekel.
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D. Avdelningen för teckning och grafik
Avdelningsföreståndare: förste intendent G . Jungmarker.
Övriga tjänstemän: intendenterna P. Bjurström och P. Reuterswärd
(1/1 — 30/6) samt extra tjänstemännen fil.lic. B. Hallström ( 1 / 1 —28/2),
fil.kand. U. Johnsson, (4/7 —31/8), fil.kand. Marie Nisser (25/1 —31/5
heltid, 1/9 —3 1/12 halvtid) och fil.kand. Agneta Laine 3/9 —3 1/ 12 halv
tid).

Årets utställning »Konstens Venedig» avsatte ett par förblivande spår i av
delningens portföljer, så som dessbättre ju ofta sker i sådana sammanhang.
A v fru Ulla Ekman, Wäia, mottog vi som gåva en teckning av Giovanni
Domenico Tiepolo, Giambattistas son, ett dubbelsidigt blad där framsidan
visar ett barockt böljande kompositionsutkast med motivet »Ängeln uppen
barande sig för Petrus i fängelset». Baksidan har använts av konstnären för
att låta pennan leka fram ett par rader karikerade fysionomier av olika
människotyper, och den teckningen är inte den minst intressanta.
Det var i Italien den moderna karikatyren hade fötts, i Carracciernas krets,
och under 1 700-talet blev tecknandet av »charger» ett mode som spriddes över
världen, stimulerat av »fysiognomikernas» spekulationer över en fast relation
mellan ansiktsform och karaktär, en kvasivetenskaplig lära som fick sin främste
företrädare och propagatör i schweizaren Lavater. För en svensk bringar dessa
Tiepolos rader av varierade profiltyper osökt C. A. Ehrensvärd i tankarna;
denne var inne på samma linjer i fråga om karaktärs tolkning, och han omsatte
sina hugskott i mycket snarlika teckningar.
Domenico Tiepolo är representerad med ett viktigt nyförvärv också till
grafiksamlingen, nämligen tjugoett blad ur hans etsningssvit »La Fugga in
Egitto», som med tillägg av de blad som redan fanns i samlingen nu är nästan
komplett. Den brådmogne tjugosexåringen har 1753 dedicerat detta verk till
Carl Philipp von GreifFenclau, furstbiskop i Wurzburg, en stad där konstnären
befann sig som medhjälpare till sin berömde far, som just fullbordat freskerna
i residenset.
De etsade bilderna av den heliga familjen i olika miljöer under flykten gör
verkligen skäl för beteckningen »idee pittoresche». Med sin inplacering av
dramatiskt turnerade grupper i arkadisk miljö bygger bilderna vidare på en
tradition från Benedetto Castiglione, fast i en stramare etsningsstil. Det var
grafikentusiasten ingeniör Selim Karlebo — flera gånger tidigare donator till
avdelningen — som genom Nationalmusei Vänner överlämnade denna värde
fulla komplettering.
Förra lantbruksrådet Miles von Wachenfelt har, likaså genom Vännerna,
skänkt en akvarellerad teckning av den engelske konstnären Edwin Thomas
Dolby, skildrande en scen från Gustaf Adolfs Torg hösten 1855 me<^ general
Canrobert åkande i galacortége till Slottet för att där mottagas som utomor
dentlig ambassadör från franska regeringen vid avslutandet av »novembertrak38

Giovanni Domenico Tiepolo: Ängeln uppenbarande sig fö r Petrus i fängelset och, på baksidan, karike
rade fysionomier. Pennteckning. Gåva av fru Ulla Ekm an, Wäia.
Giovanni Domenico Tiepolo: St. Peter delivered from p r ison by an angel. B ack: caricatures o ffaces.
Pen and ink.

taten». Om Dolby vet man, att han året förut hade utgett ett verk »Sketches in
the Baltic». Nu befann han sig tydligen på nytt besök i samma farvatten och
blev vittne till den scen, som lockade honom att göra detta stockholmsreportage. Donatorn har någon gång under sina år vid vår londonambassad blivit
ägare till detta dokumentariska blad och räddat det till Sverige.
A v Charles Méryon, som med sina magistrala franska arkitekturvedutor har
spelat en så betydelsefull roll inom grafiken — och varit impulsgivare också
för svenska artistkollegor som Fridell och Sallberg — har museet en kollektion
som vi konsekvent försöker bygga ut, och under året har den kunnat ökas med
inköp av »L?Arche du Pont Notre Dame» och »La Galerie Notre Dame», båda
från 1853.
Likaså har vår växande samling av Odilon Redons litografier kunnat kom
pletteras med några blad, hämtade ur hans 1899 publicerade svit »L’Apocalypse
de St Jean».
Till fin de siécles mest typiska representanter för den riktning inom konsten
som odlade det makabra och koketterade med en spleenfylld dekadens hör

Félicien Rops, och av hans en gång så berömda blad har »La pudeur de Sodome» och »Naturalia» nu fogats till de tidstypiska dokument av hans hand, som
redan rymdes i samlingarna.
I fjol kunde vi bland nyförvärven inräkna nära fyrtiotalet danska teckningar,
huvudsakligen från »guldalderen», och i år har till dem lagts ytterligare ett
tiotal, däribland verk av Rörbye, Marstrand och Lundbye samt av Joakim
Skovgaard och Palle Nielsen, den sistnämnde en av de unga mästarna i nordisk
grafik. A v dennes landsman Richard Mortensen har inköpts portföljen »Der
funfte Gesang», hänförande sig till Odysseen, tjugofem klangfulla färgserigrafier. Likaså har genom köp förvärvats en akvarell av spanjoren Antonio
Tapies, en komposition tillkommen i anslutning till en Murnaufilm, samt
av Joan Mirö en praktfull, nära tio meter lång makemono, framställd i serigrafi på siden, där hans personligt formade bildskrift kan »läsas» ungefär
som de östasiatiska bild- och skriftrullar vilka gett konstverksformen dess
namn.
Svensk teckning av äldre generation representeras med en rad gåvor som
utökar även några av stormästarnas kollektioner. Tre tidiga porträtteckningar
av Ernst Josephson har skänkts av tre medlemmar av familjen Warburg. Enligt
testamente har sju teckningar och akvareller av Karl Isakson överlämnats från
fröken Llilda Lundberg, som i livet stått konstnären nära. De stammar från
tiden kring sekelskiftet och sträcker sig motivistiskt sett från en ungdomligt
bunden stillebensbild fram till de fria och personligt centrala fantasibilderna av
»Gosse som planterar», »Sif» och liknande romantiska teman, som konstnären
kämpade med i de åren.
Från Carl Frisendahls änka har inköpts fem teckningar av konstnären med
bland annat förstudier till hans största skulpturverk, »Näcken», och i samband
därmed skänkte hon nära 200 skissboksblad, som dokumenterar både kända
verk och sådana som bara planerats eller som visserligen en gång existerat men
i stunder av missmod demolerats av den hypersjälvkritiske konstnären.
Inte mindre än 20 skissböcker av Georg Arsenius, den virtuose specialisten
på hästar och hästsport, har överlämnats av en svägerska till konstnären, fru
Maia Arsenius, och från fru Ulla Ekman — ovan redan nämnd som donatris —
har museet även fått ett fantasifullt bildalfabet av Ossian Elgström, tecknat
1908—09 och just så våldsamt groteskt, flugigt och makabert som man kunde
vänta sig från hans hand. Absolut ingenting för enhetsskolans lågstadium.
På utställningen »Konstnären och boken», ordnad i anledning av Albert
Bonniers förslags 12 5-årsjubileum, överlämnade firman som gåva flertalet av
Arvid Fougstedts originalillustrationer till Strindbergs »Röda rummet», för
utgåvan 1925. Till deras värde som mästerliga teckningar kommer som ett mer
värde konstnärens originella och spefullt genomförda tilltag att låta vänner
och bekanta ur sin egen omgivning ikläda sig de kända strindbergska skepna
der som agerar inom romanens ram. Detta har givit oss en rad porträtt från 20talet av män som Isaac Grunewald, Per Lindberg, Erik Lindorm och Richard
Lindström, för att nu nämna bara några bland de lättast igenkänliga.
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Giovanni Domenico Tiepolo: E tt blad ur sviten L a Fugga in Egitto. Etsning. Gåva av ingenjör Selim
Karlebo genom Föreningen Nationalmusei Vänner.
Giovanni Domenico Tiepolo: A plate from the series »La Fugga in Egitto». Engraving.

A v konstnären Hilding Rösiö köpte museet för ett tiotal år sedan ungefär
samma antal blad, utmärkta teckningar från Västafrika och Spanien, de förra
gjorda under den resa som han också skildrat i sin bok »Från Benadirkusten
till Giuba». För komplettering har konstnären nu skänkt oss tjugofem teck
ningar omfattande tiden 1920—50, och man har anledning konstatera att denne
tecknare fortfarande är långt mindre känd än han skulle förtjäna.
Ett av de mer fylliga förvärven har i år gjorts från Ulf Rahmberg, en ung
konstnär som med enstaka nummer förmått fästa uppmärksamheten vid sig på
stora samlingsutställningar. A v honom köptes nu ett tjugotal teckningar och
etsningar.
Till sist bör noteras att tre grafiksammanslutningar som hör till museets
trogna gynnare, nämligen Föreningen för Grafisk Konst och Grafiska Sällska
pet i Stockholm samt föreningen Graphica i Lund, ännu ett år har berikat våra
portföljer med sina portföljer, likaså att tidningarna V i och FIB samt direktör
C. A. Strandman, vilka så många gånger tidigare har gett oss medel till inköp
på den årliga vårliga »Unga Tecknare»-utställningen, ånyo har visat samma
generositet.
G .J.
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T E C K N IN G A R
Svenska konstnärer
Ivan A guéli (1869 — 19 17): Porträtt av konst
närens fader, veterinären Johan Gabriel
A guéli, 1888. Lav. svartkritsteckn. N M PI
151/19 6 2.
Joh n Ahlgren (19 34 —): I skogen, 19 61.
K ol. N M H 148/1962.
Albin Amelin (19 0 2—): Liggande naken
kvinna. Pennteckn., tusch. N M H 240/
1962; Stupad soldat, 1928. Pennteckn.,
tusch. N M H 241/1962; Mördad kvinna.
Pennteckn., tusch o. grönt bläck. N M H
242/1962.
Bernt Andersson (19 3 2 —): Centralen I,
1962. Blyerts. N M H 127/1962.
Pär Andersson (1926—): Självporträtt;
M odell; Målare och musa. 3 nr. Blyerts.
N M LI 2 23—225/1962.
R o lf Andersson (19 36 —): Grå vardag. K ol.
N M H 128/1962.
G eorg Arsenius (1855 — 1908): Skissböcker,
20 st. N M H 202 —221/1962. G åva av fru
M aia Arsenius.
Louis Belanger (1756 — 1816): Skogsparti,
Windsor. Lav. pennteckn. N M H 382/
1962.
Rune Bergström (19 31 —): Nattligt uppbrott
II, 1962. Blyerts. N M H 139/1962. Gåva
av veckotidningen V i,
Nikolaus Blind (1926—): Interiör från
Gällivare; »Moderns bön», 1946; M or vid
spisen, 1946; Grytan, 1955; Jöklar. Blyerts.
5 nr. N M H 7 1 —75/1962.
Bengt B olin (19 3 3 —): Landskap IV , 1960.
Blyerts. N M PI 119/1962.
Sven Bunnel (1929—): Fossilt landskap.
Pennteckn., tusch. N M H 129/1962.
Claes Bäckström (19 2 7—): Figurkomposi
tion. Blyerts. 2 nr. N M H 137 — 138/1962.
G åva av donatorerna till stipendiet M aria
Leander-Engströms Minne.
A rne Cassel (1898—): Porträtt av professor
Cassel, 1940. Blyerts. N M H 118/1962.
Rune Claesson (19 30 —): Växthus, II, 1962.
K ol. N M H 191/1962.
Leonard Plerman A xel Dahl (f. 185 7, dödsår
okänt): Figur studier, 1882; Porträttstu
dier, 1881. Pennteckn., tusch. 2 nr. N M H
68—69/1962.
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Eric Elfw én ( 19 2 1 —): Vagnslidret; Nätlagerskor. Pennteckn., tusch. 2 nr N M H
175 —176/1962.
Ossian Elgström (1883 — 1950): Alfabet,
28 nr, 1908 —09. L av. pennteckn., tusch.
N M H 88 — 115/19 6 2. G åva av fru Ulla
Ekm an, Väja.
Elias Erdtman (1862 — 1945): Skissbok från
18 8 3—84, innehållande 75 blad, över
vägande blyertsteckningar. N M H 4/1962.
Gåva av professorerna Gunnar och Holger
samt pianisten Karin Erdtman.
Gunnar Eriksson (1882 — 1961): Trollskog,
1923. Lav. pennteckn., tusch. N M H 200/
1962; Vid en skogstjärn, 1924. Lav. penn
teckn., tusch. N M H 201/1962. Gåva av
konstnärinnan Beda Eriksson.
Johan Ericson (1849 — 1925): Hus och träd;
Porträtt av artisten Walfred Nelson, 1876.
Blyerts. 2 nr. N M H 167 — 168/1962.
Sune Fogde (1928—): Skog III. K ol. N M
H 120/1962.
Anders Fogelin (19 3 3—): Höstgata, 1961,
Blyerts. N M H 121/19 62.
Krister Follin (1936 —):
tusch. N M H 130/1962.

II.

Pennteckn.,

Einar Forseth (1892—): Från Konungarnas
dal, Luxor. A kv. pennteckn., N M H
117/196 2. G åva av fil.dr Georg Men^insky,
Vid Nilstranden, Luxor 1954. Akvarell.
N M H 76/1962.
Edvard Forsström (1854—1934): Faraos
dröm (Krigsminister Rappe). Pennteckn.,
tusch. N M H 163/1962.
A rvid Fougstedt (1888 — 1949): 111. till
August Strindberg, Röda rummet (Bon
niers 1925). Akvareller, 8 st., blyerts
teckningar, 75 st. N M H 249 — 331/1962.
Gåva av A lbert Bonniers Förlag A B .
Carl Frisendahl (1886 — 1948): Studieblad
och utkast. Blyerts—, tuschteckningar,
akvareller och pasteller, 195 nr. N M H
H 390 — 584/1962. Gåva av M me M arie
Frisendahl, Paris. Näcken. Lav. penselteckn. N M H 358/1962; Näcken. Penn
teckn., bläck. 2 nr. N M H 359 — 360/1962.
Pegasus. Lav. penselteckn. N M H 361/
1962; Antilop. Blyerts. N M H 362/1962.
Nils Georgii ( 17 17 —1790): Merkurius ri
dande på bevingad häst. Lav. pennteckn.,
tusch. N M H 150/1962.

Valter Gibson (1928—): Totem, 1962. K ol.
N M H 140/1962. Gåva av veckotidningen
V i; Globuler, 1961. K ol. N M H 131/19 6 2.
Björn Gidstam (1928—): Flik av sommar.
Pennteckn., tusch. N M H 132/1962.
Hans Hamngren (1934 —): Tre ryttare. K ol.
N M H 149/1962.
D ag Hellberg ( 19 15 —): Slaggvarp, 1961.
K ol. N M H 116/1962. Gåva av Stora
Kopparbergs Bergslags A B , Falun.
Gösta von Hennings (1866 — 1941): Porträtt
av konstnären A xel Erdmann, 1893.
Blyerts. N M H 79/1962.
Johan Heurlin (1893 — 19 51): Djurstudier
(varg och ren), Blyerts. 17 nr. N M H
6 — 22/1962. Gåva av konstnären A rvid
Knöppel, Värml. Sälboda.
Otto Holmström (1866 — 1916): Gatumotiv
från Briigge. A kv. blyertsteckn. N M H
162/1962.
Lars-Erik Husberg ( 19 1 3 —): Tunnel. Svart
krita. N M H 192/1962.
K arl Isakson (1878 — 1922): Sif, o. 1903.
A k v . o. krita. N M H 383/1962; Den
blinde, o. 1903. Gouache. N M H 384/
1962; Glömskedrycken, 1903. Gouache.
N M H 385/1962; Gosse som planterar, o.
1903.
Blyerts. N M H 386/1962; Gosse
hängande på en stegrande häst, o. 1900.
Tuschlav. N M H 387/1962; Fantasi, o.
1900. A kv. N M H 388/1962; Röd vas, o.
1890. N M H 389/1962. G åva av fröken
H ilda Lundbergs dödsbo, enligt testamente.
Einar Jolin (1890—): Från Venedig, 1935.
Akvarell. N M H 126/1962; Nordafri
kanska kvinnor. A kv. penselteckn. N M
H. 363/1962.
Björn Jonson (1903—): Från en stuckatörverkstad. A kv. blyertsteckn. N M H
i94a/i9Ö2; Från Kikarstupet, Gröndal.
Blyerts o. svartkrita. N M H 1940/1962.
Ernst Josephson (18 51 —1906): Porträtt av
fru Fredrika Josephson, f. Salmson; fru
Ellen Warburg, f. Josephson och fröken
Anna Josephson. Blyerts. 3 nr. N M H
169 — 171/19 6 2. G åvor av fröken Ingrid
Warburg och docent E lsa Warburg genom
fru Anna Warburg, Kibuz N eger Sereni,
Israel.
Bruno Knutman (19 30—): Vid Ekbacken,
1962. Pennteckn., tusch. N M H 142/1962.
G åva av veckotidningen Folket i B ild.

Tom Krestesen (19 27—): Trädstudie, 1960.
L av. penselteckn. N M H 85/1962; Vid
olivträdets rot, 19 61. Gouache. N M H 86/
1962.
Sven Kreuger ( 18 9 1—): Ivan Aguéli, teck
nande på Carl Wilhelmsons målarskola i
Stockholm, 1 9 1 1 . Blyerts. N M H 174/
1962.
Carl Larsson (1853 — 1919): Mansporträtt.
Blyerts. N M H 78/1962. Gåva av M usik
historiska Museet.
Gunnar Larson (19 2 5—): Stigande. Tempera o. gouache, collage. N M H 380/1962.
Olle Lindgren (1930—): Hund, 1961.
Blyerts. N M H 143/1962. Gåva av vecko
tidningen Folket i B ild.
Hilding Linnqvist ( 18 9 1—): Vid första
katarakten, Egypten 19 61. Akvarell. N M
H 70/1962.
Birger Ljungkvist (1894—): Ung flicka.
Akvarell. N M H 145/1962.
Carl-Axel Lunding (1929—): Komposition.
Pennteckning., tusch. N M H 381/1962.
Birger Lundquist (1910 —1952): Tjurfäkt
ning. Pennteckn., tusch. N M H 122/1962;
Skridskoåkare. Blyerts. N M H 123/1962.
Ernst Martin (eg. Ernst Benedikt) (1882—):
Gubbar. Akvarell. N M H 195/1962.
Kaisa Melanton (1920—): (Skiss till rya N M
K 114 /19 6 1). Akvarell. N M H 67/1962.
G åva av konstnärinnan.
Göran Nilsson (19 30 —): Holländskt land
skap IV , 19 61. Pennteckn., tusch. N M H
144/1962. G åva av veckotidningen Folket
i B ild.
O ve Olson (19 0 3—): Hamnen, Concarneau,
1956. Blyerts. N M H 364/1962; M otiv från
Ile de Batz, 1962. Akvarell. N M H 379/
1962.
Soldanella Oyler ( 19 1 3 —): Svensk sommar
krans, 1960. Pennteckn., tusch. N M H
3/1962. G åva av fru A lice Nordenmalm,
Örebro; Mossor. Pennteckn., tusch. N M
H 585/1962. G åva av konstnärinnan, Järle.
Anna Palm de Rosa (1859 —1924): »Fisk
handeln på gatan Scta Brigitta. Julafton».
Pennteckn., tusch o. blyerts. N M H 164/
1962.
U lf Rahmberg (19 3 5 —): Skisser till målning
nov.-dec. —60. 5 nr. Penn- o. pensel
teckn., tusch. N M H 80 — 84/1962; Kom positionsutkast och detaljstudier. Penn-

43

teckn., tusch. 14 nr. N M H 177 — 190/
1962.
Silja Reinius (19 39 —): Elefantbergen, 1962.
Blyerts. N M H 133/1962.
Torsten Renqvist (1924—): 111. till Bo
Setterlinds diktsamling Ekegårdens sagor.
13 st. Collage. N M H 227 —239/1962.
Lars R o lf (19 2 3—): Landskap IV , 1960.
Blyerts. N M H 124/1962.
Sven O lof Rosén (1908—): Solnakvarter,
1957. Blyerts. N M H 226/1962.
E v a Rundlöf (19 10 —): Asta, 1942. Blyerts.
N M H 146/1962.
Rune Rådsten (1920—): Skolklass på utflykt,
1960; »Hedra din fader och din moder».
Lav. pennteckn., tusch. 2 nr. N M H
2 4 3-24 4 /19 6 2.
H ilding Rösiö (1902—): Figur- och djur
studier från A frika och Spanien, 1920 —
1950. 25 nr. Blyerts- och kritteckningar.
N M H 332 — 356/1962. Gåva av konstnären,
Jönköping.
H ugo Salmson (1843 — 1893): Skånsk bonde.
A k v . blyertsteckn. N M H 87/1962. Ö ver
föring från Målningssamlingens Bihang
(Nr 371).
Ragnar Sandberg (1902—): Sittande kvinna.
Blyerts. N M H 147/1962.
Arthur Sjögren (1874 — 19 51): Porträtt av
artisten Allan Österlind, 1891. Pennteckn.,
skrappapper. N M H 2/1962. G åva av
givare som önskar vara okänd; Utsikt mot
en stad, 1898. Gouache. N M H 165/1962.
Joh n Sten (1879 — 1922): Tallskog på Malen
vid Hudiksvallsfjärden. Färgkrita, vaxpenna. N M H 247/1962.
Nils G . Stenqvist (1934 —): Bergsstruktur,
1962. N M H 141/1962. Gåva av vecko
tidningen V i: Bergsstruktur, 1962. K ol.
N M H 134/1962.
Carl Svanberg (18 95—1961): Gata i natt
belysning, 28 jan. 1954. Blyerts. N M H
125/1962.
Pär Gunnar Thelander (1936 —): Detaljer
från landskap, 1962. Blyerts och krita.
N M H 135/1962.

John Wipp (19 2 7—): Ögonblick vid stran
den. Pennteckn., tusch; Lampan i taket.
Blyerts. N M H 196 — 197/1962.
Jörgen Zetterquist (1928—): Figur i interiör
I, 1962. Blyerts. NAI H 136/1962.
Anders Zorn (1860 — 1920): Porträtt av
Agnes Branting. Detalj av kartong till
vävnad, utförd av L ic iu m . Akvarell.
N M H 193/1962. Ö verföring från Konsthantverkssamlingen (Nr 144/1930).
Okänd konstnär, 1800-talet: Porträtt av
Carl Axel Hjalmar Cedercrantz, 1892
(1879 — 1954). Silhuett. N M H 5/1962.
G åva av givare som önskar vara okänd.
Barnteckningar, insända till museets tävlan
och utställning »Jag berättar om E gyp 
ten». 44 nr. N M H 2 3 —66/1962. Gåva av
resp. skolor.

Utlänska konstnärer
Edvin Thomas Dolby (verksam 1849 —
1865): V y av Gustav A dolfs T org med
general F. C. Canrobert åkande till Slottet
i sjuglasvagn, 1855 (»Reception o f Can
robert, Stockholm»). A k v . pennteckn.
N M Fl 248/1962. Gåva av f. lantbruksrådet M iles W. F . von Wachenfelt genom
Föreningen Nationalmusei Vänner.
Niels Vinding Dorph (1862 —19 31): Fiskare
från A gger, 1898. Blyerts. N M H 152/
1962.
A . Dumont (verksam vid 1700-talets mitt):
Porträtt av ung kvinna. Färgkrita. N M H
246/1962.
Albert Edelfeldt (1854 — 1905): Vinjett till
»Jungfru Marias nyckelpiga» i Z . Topelius’ Läsning för barn. II. 1903. Lav.
pennteckn., tusch. N M H 222/1962. Gåva
av fru Walda F a r son.
Robert Wilhelm Ekman (1808 — 1873):
Finskt bondbröllop, 1845. L av. penn
teckn. N M H 357/1962.
Gunnar Hossy (19 2 5—): Från Positano,
1953. Blyerts. N M H 153/1962.

E rik Tryggelin (1878 — 1962): Stadsbilder
och landskap. 14 nr. Pennteckn. N M H
365 — 378 / 1962 .

Paul Huet (18 0 3—1869): Landskap, 1867.
Pennteckn. N M H 1/1962. Gåva av M .
Pierre Miguel, Sceaux (Seine).

Sofia Widén (1900 —1961): Skiss till mäss
hake. Gouache. N M H 77/1962. Gåva av
arkitekt Robert Berghagen.

Adolph Kittendorff (1820 — 1902): »Terräng
studie 4 juli —70». Blyerts. N M H 154/
1962.
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Johan Thomas Lundbye (i 81 B —1848):
Mansporträtt, 184 1. Pennteckn., tusch.
N M H 155/1962.
Agnes Lunn (1850 — 1941): Landskap med
plöjande bonde. Blyerts. N M H 156/1962.
H olger Lubbers (1850 — 19 31): Aetna. Sign.
1885. Akvarell. N M H 157/1962.
Wilhelm Marstrand (18 10 — 1873): Skiss till
målningen »Den store Nadvere». Penn
teckn., tusch. N M H 158/1962.
Anton Melbye (1818 — 1875): Från hamnen i
Livorno, 21 sept. 1844. Blyerts. N M H

159/1962.
Palle Nielsen (1920—): Brinnande kupol
byggnad (Ur serien »Den fortryllede by»).
Pennteckn., tusch. 2 nr. N M H 586, 588/
1962. Komposition. Collage. N M H

587/1962.
Peder Rasmussen (1929—): Cirkulation,
Pennteckn., tusch. N M H 198/1962.
Martin Chr. W. Rörbye (1803 — 1848):
»Abbate», Rom 1834. Lav. blyertsteckn.
N M H 160/1962.
Joakim Skovgaard (1856 — 1933): »Englen
rör vandet i Bethesdadam», 1886. Penn
teckn., uppklistrad på väv. N M H 245/
1962.
A ntonio Tapies (19 2 3 —): Komposition.
A kvarell o. tusch. N M H 166/1962.
Domenico Tiepolo (1727 — 1804): Ängeln
uppenbarande sig för Petrus i fängelset.
A t. fysionomistudier. Pennteckn. N M H
199/1962. Gåva av fru U lla Ekm an, Väja.
Lauritz Tuxen (1853 — 1927): »Abu Simbel,
Egypten 25.2.14». Akvarell. N M H 16 1/
1962.
G R A F IK
Svenska konstnärer
Janne Dahl (1924—): Mannen som . . . (Ur
sviten »I väntan på Godot»). Etsning.
N M G 19/1962.
Gösta Ehrenberg (19 2 3—): Strand, 1961.
Etsning. N M G 198/1962.
Jonne Ekström (19 2 5—): Floden, 1961.
Linje- o. akvatintetsning. N M G 8/1962.
Jörgen Fogelquist (19 2 7—): Indiansommar,
19 6 1. Portfölj med 5 färglitografier. N M
G 3 - 7 / 19 6 2 .
Barbro Forslund (1929—): Coney Island i
november, I. Linje- o. akvatintetsning.
N M G 48/1962.

A xel Fridell (1894 — 1935): Utsikt från
Assisi, I. 19 2 1. Torrnål. N M G 190/1962.
Gåva av Föreningen fö r Grafisk Konst; Sovrumsinteriör, 19 16. Torrnål. N M G 2/
1962; Långholmskanalen, II, 19 17. T orr
nål. N M G 58/1962.
Gösta Gierow ( 19 3 1—): Vid stranden, 1961.
Akvatintetsning i färg. N M G 49/1962.
C. O. Hultén (19 16 —): Litografi. Färglito
grafi. N M G 9/1962.
Karl E rik Häggblad (1924—): Vattenfall,
19 61. G ravyr, utförd med borrmaskin.
N M G 120/1962; Förbiilande, 1961.
Svetsgravyr. N M G 130/1962.
Ivan Ivarsson (1900 —1939): Självporträtt,
1932. Etsning. N M G 99/1962.
Albert Johansson (1926—): Bild till »Hero
och Leander I och II». 1962. Serigrafi.
2 nr. N M G 80 — 81/1962. Gåva av docent
Oscar Reutersivärd.
Björn Jonson (19 0 3—): Ruiner; Högmässa;
K väll i Klara. Litografi. 3 nr. N M G m —
113/19 6 2.
Igge Karlsson (19 3 2 —): Liggande träd,
19 61. Torrnål. N M G 201/1962.
Inger Kihlman (19 3 3 —): Spansk bar III,
19 6 1. Linje- och akvatintetsning. N M G
20/1962.
Thormod Larsen ( 19 2 1 —): Folkfrö, 19 61.
Linje- o. akvatintetsning. N M G 10/1962.
Lars Lindeberg (1925 —): Djurgården, 1960.
Litografi. N M G 1/1962. Gåva av fabrikör
fulius Olsén.
Gösta Lindqvist (1928 —): Fiol I. 1961.
Färgträsnitt. N M G 50/1962.
Sven Ljungberg ( 1 9 1 3 —): Trottoar serve
ring, Castiglione della Pescaia, 1962.
Trägravyr. N M G 22/1962.
Bertil Lundberg (19 2 2 —): Skeende 1961.
Akvatintetsning. N M G 11/ 19 6 1.
E vert Lundquist (1904—): Benet; Grisen.
Torrnål. N M G 82 —83/1962.
K arl-G ustaf Nilsson (19 4 2—): Portföljen
»Suite dalécarlienne», 1962, innehållande
5 akvatintetsningar. N M G 10 5 —109/
1962; Klippor, hav, moln. Etsning. N M G
110/196 2.
Gerhard Nordström (19 2 5—): Tennsolda
terna. Linje- och akvatintetsning. N M G
12/1962.
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Gunnar Norrman ( 19 1 2 —): Sommarstrån,
19 6 1. Torrnål. N M G 13/1962.
Ove Olson (19 0 3—): Parisbild (»L’Academie Fran^aise») 1956. Färglitografi. N M
G 208/1962.
Bengt Pettersson ( 1 9 3 1 —): Höjdhopparen
I —III. Linje- och akvatintetsning. N M G
14 —16/1962.
Knut V . Pettersson (1906—): Skogsvand
ring; Tre åldrar, 1958. Etsning. N M G
202 —203/1962.
U lf Rahmberg (19 3 5 —): Figur. État. II.
D ito. État IV , 19 61. Etsning. N M G
100 — 101/196 2; Pannå med 6 etsningar.
N M G 102 a, b, 103 a, b, c, 104/1962.
Lennart Rodhe ( 19 16 —): Äppelträdet. Färg
litografi. N M G 85/1962; Zickzack, 1948.
Litografi. N M G 131/196 2.
Sven O lof Rosén (1908—): Gammalt kök,
1956, Akvatintetsning. N M G 167/1962.
Johan Gustaf Sandberg (1782 — 1854):
Samuel ödm an. Litografi. N M G 132/
1962.
Denis Stéen (1929—): Strandformer I, 1960.
Akvatintetsning o. kopparstick. N M G
1 99/1:962; Genomlysta former, i962.Linjeo. akvatintetsning. N M G 200/1962; A v 
lagring, 1962. Akvatintetsning. N M G
204/1962.
Nils G . Stenqvist (1934 —): Rött berg II,
19 6 1. Linje- och akvatintetsning. N M G
51/1962.
Robert Thegerström (1857 — 1919): Själv
porträtt, från nacken, 1897. Träsnitt. N M
G 88/1962.
Gunnar Thelander (19 36 —): »Lufthav»
19 6 1. Etsning. N M G 21/1962; Regn,
19 6 1. Etsning. N M G 52/1962.
Stig Wernheden ( 19 2 1—): Linoleumsnitt
III. N M G 17/1962.
Utländska konstnärer
Hans A rp (18 8 7—): Portföljen A R P , 12
blad, serigrafier och 1 collage. N M G
1 3 3 — 1 4 4 /1 9 6 2 .

Ole Berg ( 19 17 —): Berg, 1957. Färglitografi.
N M G 121/19 62.
Finn Christensen (1920—): Mystik; Smulor.
Etsningar. N M G 1 1 4 —115/196 2.
M art Engelbrecht (1684—1756): Expressions des Passions de lÄ m e . 20 nr. E ts
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ningar. N M G 158/1962. G åva av fru
M aia Arsenius.
Francesco Franco (1924—): Tornet; Frag
ment. Etsningar. N M G 19 1 — 192/1962.
G åva av Dottoressa Noemi Gabrieli,
Turin.
I. A . Fridrich (16 8 3—17 5 1) efter G. P.
Rugendas: Fyra gravyrer med latinska på
skrifter. Kopparstick. N M G 162/1962.
Gåva av fru M aia Arsenius.
Paul R . Gauguin ( 1 9 1 1 —): Getmåne, 1958.
Etsning. N M G 122/1962.
Björn Hegranes (1926—): ö n —60. A kva
tintetsning. N M G 123/1962.
Arne E . Holm ( 1 9 1 1 —): Teater, 1956; Skol
barn i Frankrike. Färglitografier. N M G
12 4 —125/1962.
Georg Jacobsen (18 8 7—): V it skål och röd
kruka, 1962. Färglitografi. N M G 197/
1962.
Gudrun K o n gelf (1909—): Nonfigurativ
komposition, 1953. Färgträsnitt. N M G
79/1962. Gåva av docent Oscar Reutersivärd.
Francis Legat (17 5 5 —1809) efter James
Northcote (1746 — 18 31): Richard III, ur
»Shakspeare Gallery». Kopparstick. N M
G 168/1962.
Jean Lurgat (18 92—): Landskap och växter.
Färglitografi. N M G 84/1962.
Gabriel Mandel (Nutida konstnär): A rk i
tekturmotiv, 1953. Träsnitt. N M G 193 —
194/1962; Stående man. Litografi. N M G
T95 —196/1962. Gåva av Dottoressa
Noemi Gabrieli, Turin.
Charles Meryon (18 21 —1868): V alv i Pont
Nötre Dame, 1853. Kolonnetgalleri, Notre
Dame 1853. Etsning. N M G 173 — 174/
1962.
Luciano Minguzzi ( 1 9 1 1 —): Komposition.
Etsning. N M G 59/1962; B lå figurer.
Färglitografi. N M G 60/1962.
Joan M iro (18 9 3—): Mural komposition.
Färglitografi. N M G 86/1962; Makemono,
1956. Serigrafi och schablonering på
shantung. N M G 207/1962.
Richard Mortensen (19 10 —): Portföljen
»Der fiinfte Gesang» (Odysséen), inneh.
25 färgserigrafier, Paris 1960. N M G

2 3 —47/ 1962 .
Jerzy Napieracz (1929—): Trappor i stad,
1960. Linoleumsnitt. N M G 209/1962.

Palle Nielsen: Komposition. Collage.
Palle Nielsen: Composition. Collage.

R o lf Nesch (18 93—): Flicka »4 variasjon».
Färgetsning. N M G 116/1962.
Palle Nielsen (1920—): Ur sviten »Soldaten
och barnet». 8 nr. Träsnitt. N M G 89 —
96/1962. G åva av Föreningen Graphica,
Lund; Arkitekturfantasier (Ur serien »Den
fortryllede by». N r 2 och 4), 2 nr. 1962,
19 6 1. Etsningar. N M G 205—206/1962.
James Parker (1750 — 1805) efter Rich.
Westall (17 6 5 —1836): Macbeth. A kt I ur
»Shakspeare Gallery». Kopparstick. N M
G 172/1962; Macbeth A kt I ur »Shak

speare Gallery». Kopparstick. N M G 184/
1962.
Pablo Picasso (18 8 1—): »’Bonne féte% M on
sieur Picasso». Färglitografi. N M G 57/
1962.
Charles G . Playter (D. 1809) efter J . Fr.
Rigaud (1742 — 1810): Förvillelser. A kt V
ur »Shakspeare Gallery». Kopparstick.
N M G 183/1962.
G . M . Preissler (1700 —1754): »Die durch
Theorie erfundene Practic, oder griindlich verfasste Reguln . . . Zeichenwer-

ken . . . Dritter und letzter Theil», 17 3 1.
17 nr. Etsningar. N M G 157/1962. G åva
av fru M aia Arsenius.
Odilon Redon (1840 — 1916): Tre blad ur
sviten »L’Apocalypse de St. Jean» (1899).
Litografier. N M G 17 5 —177/1962; L ju s
profil. Litografi. N M G 188/1962.
Per Rom (190 3—): Kom position, 1962.
Färglitografi. N M G 126/1962.
Félicien Rops (1833 — 1898): Sodoms blyg
het; Naturalia. Mjukgrundsetsning. N M
G 186 — 187/1962.
Luigi Rossini (1790 — 1857): »Frontespizio
delle Antichita Romane. II Foro Romano».
Etsning. N M G 53/1962; »Veduta generale del Monte Quirinale». Etsning. N M
G 54/1962; »Veduta dell Arco Constantino . . . ». Etsning. N M G 55/1962; »Ve
duta dell Arco di Settimio Severo». E ts
ning. N M G 56/1962.
R o lf Rude (1899—): Gamla tennbägare,
19 6 1. Etsning. N M G 127/1962.
K nut Rum ohr ( 19 16 —): Komposition med
blått och gult, 19 61. Färgträsnitt. N M G
117 /19 6 2 .
Thomas Ryder (1746 — 1810) efter James
Durno (17 4 5 —1795): Muntra fruarna i
W indsor, A kt IV ur »Shakspeare Gallery».
Kopparstick. N M G 169/1962; efter
William Hamilton (175 1 — 1801): K ärt
besvär förgäves, akt IV , scen I ur »Shak
speare Gallery». Kopparstick. N M G
18 1/196 2.
A xel Salto (1889 — 1961): Kruka i »knoppan
de stil». Färglitografi. N M G 119/1962.
G åva av fru Karin Engström.
J . P. Simon d.y. (o. 1750 — o. 1810) efter
Fr. Wheatley (1747 — 1801): Så tuktas en
arbigga, akt II ur »Shakspeare Gallery».
Kopparstick. N M G 185/1962. eft. Heinr.
Fiissli (1741 — 1825): Stormen. A kt I ur
»Shakspeare Gallery». Kopparstick. N M
G 171/19 6 2.
Inger Sitter (1929—): Svart och blått, 19 61.
N M G 118/1962; Grottor, 1955. Lito
grafi. N M G 128/1962.
William Skelton (17 6 3—1848) efter Jam es
Northcote: Rikard II, A kt IV ur »Shak
speare Gallery». Kopparstick. N M G
182/1962.
Benj. Smith (D. 1833) efter George Rom-
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ney: Stormen, A kt I, ur »Shakspeare
Gallery». N M G 170/1962.
Pierre Tanjé (1706 — 176 1) efter G . Desmarées: Porträtt av kejsar K arl V II, 1752.
Kopparstick. N M G 180/1962.
Jan Tarasin (1926—): Samling, 19 6 1. Färg
litografi. N M G 210/1962.
Giovanni Domenico Tiepolo (1727 — 1804):
Flykten till Egypten (Ur sviten La Fugga
in Egitto) 1753. 21 nr. Etsningar. Etat II.
N M G 2 1 1 —231/1962. G åva av ingenjör
Seli?n Karlebo genom föreningen Nationalmusei Vänner.
Raoul Ubac ( 1 9 1 1 —): Kom position. Färg
litografi. N M G 87/1962.
George Vertue (1684—1756) efter Mikael
Dahl: Porträtt av biskop Fr. Gastrell,
1728; Porträtt av Edward Harley, earl o f
Oxford, 1745. Kopparstick. N M G 178 —

179/1962.
Jacques Villon (18 75—): Kom position,
1950. Kopparstick. N M G 18/1962; M or
moder, 1943. Kopparstick. N M G 189/
1962.
Sigurd Winge (1909—): Vardar på fjället,
1961. Färglitografi. N M G 129/1962.
Okänd efter I. M . Fuesli (1677 — 1739): Sex
gravyrer framställande jaktscener. E ts
ning. N M G 163/1962. G åva av fru M aia
Arsenius.
Okänd efter Lars Hansen (18 13 — 1872):
Porträtt av Adam Oehlenschläger. Lito
grafi. N M G 166/1962. G åva av fru Gerda
a f Geijerstam.
Okänd tysk konstnär: 2 serier om vardera
fyra gravyrer efter skulpturverk, utg. av
Johan Daniel Hertz. N M G 159 — 160/
1962.
Diverse gravyrer med figur- och jaktmotiv.
22 nr. N M G 161/1962. G åva av fru
M aia Arsenius.
Samlingar
Grafiska Sällskapets årsportfölj 1962 i 2 ex.,
innehållande blad av Sven Ljungberg
( 1 9 1 3 —) och Igge Karlsson (19 3 2 —).
Trägravyr och etsning. N M G 16 4 —165/
1962.
Gåva av Grafiska Sällskapet.
Föreningen Graphica, Lund: 1960 års blad,
omfattande 4 etsningar av Erland Brand
(19 22—): I centrum, Gatan, Kustbild
och Landskap. N M G 7 2 —75/1962; 1961

Odilon Redon: ». . . . en kvinna klädd i solen.» Litografi.
Odilon Redon: ». . . . une femme revetue du Soleil». Lithography.

års blad, omfattande Torsten Billman
(1909—): Raskolnikov på bron. Grisailleträsnitt. N M G 76/1962; Torsten Renqvist
(1924 —): Fragment av landskap I. E ts
ning. N M G 77/1962, Svend Wiig —
Hansen (19 2 2 —): Huvud. Träsnitt. N M
G 78/1962; 1962 års blad: Karl A xel Pehrsson ( 19 2 1—): E n midsommarnattsdröm,
1962. Färglitografi. N M G 98/1962.
Jörgen Fogelquist (19 2 7—): Blå forma
tion, 1962. Färglitografi. N M G 97/1962.
Gåva av Föreningen Graphica, Lund.
Föreningens för Grafisk Konst årsportfölj
1962 i 2 ex., innehållande blad av: Louis
Bastin, Annie Bergman, Torsten Holm

berg, Birger Lundquist, Göran Nilsson
och Denis Stéen. N M G 145 — 156/1962.
G åva av Föreningen fö r Grafisk Konst.
Valandsportföljen 1962, med arbeten av:
Tore Berger, Rune Bergström, Roj Fri
berg, Sven O. Hamlet, E lv y Häggström,
Berit Lange, Lennart Lindholm, Å ke R .
Nilsson, Ingemar Pettersson, Mats R is
berg och A lf Wik. Etsningar, torrnålsgr avyr er och träsnitt. N M G 6 1 —71/1962.
A F F IS C H S A M L IN G E N
har ökats med 180 nummer genom gåvor
av skilda givare.

E. Avdelningen för konsthantverk
Avdelningsföreståndare: förste intendent C. Hernmarck.
Ö vriga tjänstemän: intendent D. Widman samt extra tjänstemännen
fil.lic. E va Nordenson 16/6 — 12/7 o. 24 —27/9 (heltidstjänstgöring),
1 5 —3 1 /10 (halvtidstjänstgöring) samt fil.kand. Ann Sofi Topelius
(25/6-24/7).

Förteckningen på nyförvärv under år 1962 visar en tendens till koncentrerade
kvalitetsförvärv, en tendens som har funnits under flera år men som nu är
särskilt prononcerad.
Främst bland året förvärv står en praktpjäs ur det europeiska porslinets rykt
baraste servis, en terrin ur Briihlska svanservisen, gjord i Meissen 1737—41.
Den har kunnat förvärvas genom att i utbyte lämnader dubletter ur museets
samlingar av ostindiskt och europeiskt porslin. Mot ett antal föremål av mer
ordinär kvalitet erhöll museet på detta sätt ett föremål av internationell topp
kvalitet. Servisen gjordes för greve Fleinrich Briihl, allsmäktig minister i
Sachsen och bl. a. ledare av Meissenfabriken fram till 1763. Den innehöll en
rikedom av former med en överflödande plastisk dekorering, huvudsakligen
gjord av J. J. Kändler. Största delen av servisen fanns i familjens ägo på
Schloss Pförten, tills den under andra världskrigets stormar skingrades. Vår
terrin kommer därifrån.
Bland de ädla metallerna kan nämnas en bägare i renässans och en kanna med
fat i senbarock från Augsburg, textilierna har utökats med en rad högklassiga
arbeten. Man behöver bara nämna »Karsten i vevhimmel» av Hannah Ryggen,
»Den klarögde» av A lf Munthe, »Escalier de spectre» av Jean Arp. »Han som
sitter på understol» av Kaisa Melanton är en gåva av Stockholms stads Flantverksförening, som återigen med storartade gåvor har bidragit till samlingens
förkovran, t.ex. takarmatur av Ingeborg Lundin, Orrefors, arbetsbord och stol
komp. av Flans Johansson, brudkrona av Anders Högberg m. m.
Arkitekt Robert Berghagen har under många år varit en generös donator till
samlingarna, särskilt med tanke att berika museets bestånd av föremål från
1920-talet. I år har han skänkt servisdelar ur Wilhelm Kåges brömda servis
Praktika, intarsiaprover från 1930-talet och blockband av Henrik Park.
Avdelningen för konsthantverk har haft om hand utställningen »Guld från
Peru», som blev en stor publiksuccé. I samband med dess ordnande gjordes
några förändringar i avdelningens lokaliteter, som har medfört krav på nyupp
ställningar inom det permanenta utställningsbeståndet. Dessa nyordningar äro
nu under arbete.
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Terrin med lock ur Bruhlska svanservisen, modellerad av f .
Tureen ivith lid, f .

f.

f.

Kändler, Meissen 17 3 7 —4 1.

Kändler, Meissen 17 3 7 —4 1.

K E R A M IK
10 delar ur servisen »Praktika», komp. 1933
av Wilhelm Kåge, utf. av A B Gustavsbergs
Fabriker. N M 6 —15/1962. G åva från arki
tekt Robert Berghagen.
20 föremål (vaser, skålar, fat) av stengods
och fajans, komp. av Arthur C:son Percy,
utf. av Gefle Porslinsfabrik. N M 2 7 —46/
1962. G åva från Gefle Porlinsfabrik A .B ,
Gävle.

7 delar ur servis, komp. av Tias Eckhoff
1952, utf. av Porsgrunds Porcelaensfabrik.
N M 5 5 —61/1962. Gåva från Porsgrunds
Porcelaensfabrik, Porsgrund, Norge.
8 delar ur servis, komp. av Eystein Sandnes
1960, utf. av Porsgrunds Porcelaensfabrik.
N M 62 —69/1962. G åva som föregående.
Urna med lock av fajans. Agostino Levantino, Savona 1700-talets förra del. N M 73/

»Karsten i vevhimmel», bildvävnad komponerad och utförd av Hannah
Ryggen.
»Karsten i vevhimmeh, tapestry composed and ivoven by Hannah Ryggen.

1962. Gåva från I I . M . Konungen genom
Föreningen Nationalmusei Vänner.

Relief av stengodschamotte, komp av A n 
ders Lil jefors, bränd i Ifö ver ken N M 91/1962.

Terrin med lock och fat av flintporslin.
M arieberg, Henrik Stens period, 1770-talet.
N M 74/1962. G åva som föregående.

Borste av fajans. Delft 1720-talet. N M 93/
1962.

T vå bålar av ostindiskt porslin. 1700-talets
senare del. N M 76 —77/1962. G åva från fri
herrinnan M aria Rappes dödsbo.
Burk med lock »Marina», kruka och vas av
stengods, komp. av Hertha Bengtson, utf.
av A B Rörstrands Porslinsfabriker. N M
82 — 84/1962.
Vas av fajans, komp. av Ingrid Atterberg,
utf. av Upsala-Ekeby A B . N M 85/1962.

Vas av stengods, komp. och utf. av Christian
Poulsen, Danmark. NVI 94/1962.
Skål av stengods, komp. och utf. av Peder
Rasmussen, Danmark. N M 95/1962.
Vas av skål och stengods, komp. av Lisa
Larson, utf. av A B Gustavsbergs Fabriker.
NVI 96 —97/1962.
Skål av stengodschamotte, komp. av Britt
Louise Sundell, utf. av AB Gustavsbergs
Fabriker. NVI 104/1962.

K ruka av stengods, komp. och utf. av
G unilla Palmstietna. N M 105/1962.

2 —3/1 962. Gåva från Olga Lanner i testa
mente.

Terrin med lock ur Briihlska svanservisen
modellerad av J. J. Kändler, Meissen 1737 —
4 1. N M 106/1962.

Cocktailshaker, omrörare och 4 bägare av
silver, komp. av Sven Arne Gillgren, utf. av
G A B . N M 18 —23/1962.

GLAS
Takarmatur av glas, komp. av Ingeborg
Lundin, utf. av A B Orrefors Glasbruk. N M
53/1962. Gåva från Stockholms Stads Hant
verksförening.
Bägare med lock av glas med graverad de
kor, trol. Tyskland 1700-talets förra del.
N M 75/1962. Gåva av hovkamrerare och fru
A rv id Berglman i testamente.
Pokal av glas med graverad dekor. Kungsholms glasbruk, omkr. 1700. Gåva från A B
S. M agaliff. N M 88/1962.
Flaska av pressglas med bild av Jenny Lind,
trol. utf. i Whitney Glass Works, Glassboro,
N ew Jersey omkr. 1850. N M 98/1962. Gåva
från The Corning Museum o f Glass, Corning
N ew Y o rk , U SA.

Två sockerskålar av silver. Andrew Fogelberg, London 1778. N M 2 5—26/1962. Gåva
från fil.dr C arl Hernmarck.
Brudkrona av silver, komp. och utf. av
Anders H ögberg, Göteborg. N M 51/1962.
Gåva från Stockholms stads Hantverksförening.
Skål av silver, komp. och utf. av Sven Carlman. N M 52/1962. Gåva som föregående.
Kanna och fat av silver, troligen Jacob
Warmberger, Augsburg 17 16 — 1719 . N M
71 —72/1962.
A sk av silver med lock av randig järnmalm.
Kom p. av Lars Fleming, utf. av Atelier
Borgila. N M 80/1962.
Brosch av silver, »Luffarschack», komp. av
Gunilla Fleming-Borgström, utf. av Atelier
Borgila. N M 81/1962.

Vas av överfångsglas, komp. av Asta
Strömberg, utf. av Strömbergshyttan. N M
99/1962. Gåva från A B Strömbergshyttan,
Flovmantorp.

Förgylld silverbägare. Melchior Bayer,
A ugsburg omkr. 1580. N M 92/1962.

Vas av överfångsglas, komp. av R. Antonio,
utf. av Cenedese Vetri, Murano. N M 100/
1962.

Stol av rökad ek, komp. av Thea Leonard,
utf. av A B Nässjö stolfabrik. N M 5/1962.
G åva av A B Nässjö Stolfabrik, Nässjö.

Vas av glas, komp. av Bengt Orup, utf. av
A B Johansfors Glasbruk, N M 103/1962.
G åva från A B Johansfors Glasbruk, Halmstad.

Intarsiaprov till golvklocka, komp. av
Oscar Nilsson, figurkomp. av Ivar Johnson,
utf. av Hjalmar Jackson till Parisutställ
ningen 1937. N M 16/1962. Gåva från arki
tekt Robert Berghagen.

2 karaffer, 1 kanna samt 9 glas ur Pavaneserien, komp. av Tom Möller, utf. av Reijmyre glasbruk. N M 107 — 118/1962.
EM ALJ
Målning i emalj på aluminium, komp. av
Bengt Berglund, utf. av A B Gustavsbergs
Fabriker. N M 102/1962.
G U L D O CH S IL V E R
Halssmycke, silverfiligran och granater.
Omkr. 1840. N M 1/1962. Gåva från fru L ili
Schreiber i testamente.
Brosch och skärpspänne av silver, komp.
och utf. av Olga Lanner, Stockholm. N M

M Ö BLER

Intarsiaprov till skrivbord, komp. av Carl
Malmsten, utf. av Manne Manning och
Albin Johansson till en tävling för Hant
verket 1933. N M 17/1962. Gåva som före
gående.
Skåp, komp. av John Kandell, utf. av D .
Sjölinder. N M 47/1962. G åva från Stockholm
Stads Hantverksförening.
Vilstol, komp. av Erich Ullrich, utf. av Hj.
Lundin. N M 48/1962. Gåva som föregående.
Arbetsbord och stol, komp. av Hans Johans
son, utf. av Brolin & Berglund. N M 49 — 50/
1962. G åva som föregående.
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Kanna och fa t av silver, troligen av Jacob Warmberger, Augsburg 17 16 —19 .
Hwer and basin, probably by Jacob Warmberger, Augsburg 17 16 —19 .

Stol, komp. 19 17 av Gerrit Rietveld utf.
1961 av snickatmästare G. A . v. d. Groenekan, Holland. N M 87/1962.

Applikationsbroderi, »Vikingar», komp. av
Sofia Widén, Utf. av Sofia W idén—Alice
Lund Textilier, Hytting. N M 79/1962.

Konsolbotd med marmorskiva och förgyllt
ställ. Frankrike, 1700-talets senare hälft. N M
89/1962. Gåva från fru Anne-M arie Bratt.

Vävnad i gobelängteknik, »Den klarögde»,
komp. av A lf Munthe, utf. av Greta Gahn.
N M 86/1962.

T E X T IL K O N S T
Hautelisse, »Vintersöndag», komp. av Lars
Gynning, vävd i Aubusson, Frankrike. N M
4/1962.
Broderad tavla, »Egerias grotta», av H. M.
Fleetwood 1799 efter teckning av J . E .
Rehn 1756. N M 24/1962.
Gobelängvävnad, »Han som sitter på under
stol», komp. av Kaisa Melanton, utf. av
Föreningen Handarbetets Vänner. N M 54/
1962. G åva från Stockholms Stads Hantverks
förening.
B ild vävnad, »Karsten i vevhimmel», komp.
och utf. av Hannah Ryggen, Norge. N M
70/1962.
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V ävd tapet i gobelängteknik, »Escalier de
spectre», komp. av Jean A rp, vävd på
Atelier Tabard Fréres et Soeurs, Aubusson.
N M 101/1962.

BO K K O N ST
Blockband (Förslag till åtgärder för ett
bostadsmuseum), komp. av Henrik Park,
utf. av Esselte bokbinderi. N M 78/1962.
Gåva från arkitekt Robert Berghagen.
Bokband i lädermosaik (Sten Wiklund: På
butelj och fat), komp. av Bo Berndal, utf.
av E gil Andersson, Esselte-Herzog A B .
N M 90/1962. Gåva från Esselte-Hert^ogs Bok
binderi.

F. Östasiatiska museet
Museiföreståndare: förste intendent B. Gyllensvärd.
Intendent J . Wirgin.

Under verksamhetsåret 1962 har östasiatiska museet varit under inflyttning till
andra lokaler och därför koncentrerat alla krafter för att i maj innevarande år
kunna slå upp portarna till det nya östasiatiska museet på Skeppsholmen.
Förvärv ha då även i viss mån fått anstå i väntan på invigningen av detsamma.
Trots detta har museet liksom föregående år ändå kunnat glädja sig åt stor
generositet från stödföreningen och enskilda donatorer.
Till den arkeologiska samlingen har Kinakommittén lämnat ett flertal viktiga
bidrag. H. M. Konungen, kommitténs hedersordförande och drivande kraft
sedan 1921, har skänkt ett bronshandtag till en dolkyxa, s. k. Ko, från Huai-tid,
troligen 3dje århundradet f. Kr. Särskilt intressant är detta handtag genom den
inskription av fyra karaktärer i relief som återfinns på dess övre del. Museet
har icke tidigare ägt något prov härpå, rots att samlingen av dylika handtag
är tämligen stor.
Dr. N. D. T. Wessén, också ledamot i kommittén, har berikat samlingen av
sakralkärl genom att överlämna en s. k. Hu-flaska av brons. Den kan dateras
till Yin eller tidig Chou, d. v. s. omkring år 1 000 före Kr. och representerar på
ett utsökt sätt den s. k. B-stilen. Den päronformade kärlkroppen är helt slät
med linjeskön kontur och enbart dekorerad med ornamentsrand kring lock,
hals och fot. De stiliserade drak- och Fao-Fieh-motiven äro gjutna i låg tråd
relief som harmoniskt ansluta sig till kärlkroppen, endast ett par djurmasker
med stora öron ha utförts i kraftig relief vid halsen. Gjutningen är av högsta
klass och patinan vackert havsgrön, varför denna brons blir en prydnad i
museets ståtliga kollektion av sakralbronser.
En Ting-tripod från mellersta Chou och ett kokkärl från Han uppspårade av
intendent Wirgin under dennes resa till Japan 1961 har också inköpts av
kommittén. Speciellt den förra innebär ett värdefullt tillskott till museets sam
ling av bronser från mellersta Chou (900—600 f. Kr.), en period som från bör
jan kardades av professor Karlgren. Denna tripod visar påtagliga likheter med
de kärl, som nyligen påträffades vid arkeologiska grävningar företagna i Honan
vid Shang Ts’un Ling i det gamla Kuo-riket och visar en särpräglad form med
kraftiga gjutfogar och på insidan öppna ben.
Från framlidne dr Bertil Högbom, Djursholm, har överlämnats en bronsyxa
av mera ovanlig typ men som tack vare de senaste årens arkeologiska fynd i
Szechuan kan föras till samma grupp av bronser med påtagliga naturalistiska
djur skildringar, i detta fall två buffelhuvuden i hög relief. Till tiden torde den
ligga i Han-perioden. Från samme givare kom även en silver-applique i form
av en liggande tiger, utförd i den säkra djur karaktäris tik som är utmärkande
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Ting-tripod av brons med silverinläggningar. Gåva av Kina-kommittén.
Ting tripod, bron^e inlaid with silver.

för Ordosbronserna från N V Kina och av vilka museet tidigare äger en mycket
omfattande samling. Föremål i guld och silver tillhör här undantagen, varför
appliquen i fråga utgör ett tillskott av stort värde.
Till brons samlingarna har vidare genom Kina-kommittén förvärvats en
Ting-tripod av betydligt senare datum. De arkaiska offerkärlen voro ägnade en
utomordentlig beundran i Kina alltsedan sin tillkomst och blev föremål för
studier redan vid tiden för Kristi födelse. Följden blev att de under olika
skeden också efterbildades med växlande framgång. Under tidig Ming ut
fördes det mycket vackra sådana efterbildningar, ofta med inläggningar av
ädelmetall. Tripoden ifråga har sålunda utvändigt dekorerats med känsligt
tecknade lotusrankor och buddhistiska emblem, vilka inlagts med silvertråd
mot den bruna metallen. Förutom äldre bronsföremål har Kina-kommittén
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också överlämnat en kruka av stengods med utsökt olivfärgad glasyr, över
ristad dekor av vågmönster och zigzagbård. Formen liknar en bikupa och på
sidorna sitta två ögleformade handtag genom vilka man trätt ett rep för att
kunna bära den. Urnan kommer från Hunan och har tidigare ingått i Mr. Isaac
Newtons samling.
Östasiatiska Museets Vänner har också det gångna året berikat samlingarna
genom gåvor från några av dess medlemmar. Sålunda har dr Carl Kempe som
alltid varit frikostig såväl med ekonomiska bidrag som med föremål. En vacker
kinesisk flöjt av marmor från 1700-talet visar hur även ett enkelt musikinstru
ment av kineserna kunde förvandlas till ett skönt ting. Till museets T ’angsamling har dr Kempe vidare skänkt ett antal små silverornament för inlägg
ning i lack. Fåglar, hjortar och eleganta rankor är utskurna i tunn silverplåt,
som bildat typiska mönster mot svart fond på askar, speglar el. liknande. Då
denna lackdekor var mycket typisk för T ’ang-tidens konsthantverk och museet
icke äger några prov härpå tidigare, utgjorde denna gåva ett tacksamt komple
ment. Till museets så gott som obefintliga samling av japanska lacker har dr
Kempe vidare skänkt ett spegelställ med dekor i guldlack från tidigt 1800-tal.
Såväl föremålstypen som kvaliteten på lacket äro representativa för denna
förnämliga japanska konstart.
Fröken Judit Hansson, museets välgörare sedan många år, har överlämnat
en liten matta i ylle från 1800-talets förra hälft, vilken utgör ett typiskt prov på
det mattväveri som blomstrade i Kina från 1 700-talets slut och långt in på förra
århundradet. Museets knapphet på textilier gör att dylika gåvor äro särdeles
välkomna.
Till keramiksamlingen har Vänföreningen bidragit med flera intressanta
pjäser. Hit hör två stengodspjäser, en liten flaska och en ovoid vas från Thai
land, tillverkade i Sawankhalok under 1300-talet, vilka äro täckta av olivgrå
glasyr, en med mörkblått växtmönster under glasyren. De äro typiska expo
nenter för den s.k. Talisay-tiden, som visar en från Kina mera fristående keramisk form och dekor.
Till museet har ytterligare lämnats gåvor från från Elsa Anderssons sterbhus,
bestående av bl. a. fyra st. rullar med kinesisk kalligrafi tillägnade professor
Johan Gunnar Andersson. De äro goda prov på kinesisk skönskrift och särskilt
värdefulla då de innehålla vackra uttalanden om de arkeologiska samlingarnas
grundare.
Liksom tidigare år har museets samling av kinesiskt måleri också kunnat
utökas detta år. En gammal vän till museet, baron Eduard von der Heydt i
Ascona, har sålunda ställt en summa till förfogande för vilken museet kunde
förvärva en målning av Pien Wén-yii (1622—69). Motivet återger en trädgårdspaviljong med figurer och visar den ideala miljö i vilken så mycket av det bästa
kinesiska måleriet växte fram. En framställning av denna art ger onekligen
den västerländske betraktaren en utmärkt introduktion till studiet av kinesiskt
måleri.
B . G.
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M ÅLERI
K ina:
Pien Wen-yii (1622 —69). Trädgårdspaviljong. Tusch och färger på papper. Gåva
av Baron E . von der Heydt, Ascona. Ö M
10/62.
T ’ien Wen-lieh, kinesisk kalligraf under
1900-talets början. Ett par skriftrullar dedi
cerade till prof. Johan Gunnar Andersson,
Ö M 1 —2/62. G åva av professorskan E lsa
Anderssons sterbhus.
Chiang T ’ien-to, kinesisk kalligraf under
1900-talets början. Ett par skriftrullar dedi
cerade till prof. Johan Gunnar Andersson.
Ö M 3 —4/62. Gåva som föregående.
Tao-chi, tzu Shih-t’ao (1630 —ca 1717).
Album blad. Berglandskap med studiepavil
jong under ett bergsstup. Tusch och färger
på papper. ÖM 24/62.

KO N STH A N TVERK
Keram ik, K ina:
Urna av stengods från Hunan. Han-perio
den. G åva av Kina-konunittén. Ö M 20/62.
Tekanna av porslin med dekor i sepia. Yung
Chéng. Givare som önskar vara okänd. ÖM
9/62.

Keramik, Korea:
Skål av stengods med celandonglasyr.
Koryo. Givare som önskar vara okänd. ÖM
23/62.

Bronser, Kina:
Offerkärl, Hu, av brons. Dekor i B-stil, Yinperioden. Gåva av dr N . D . T. Wessén
genom Kina-kommittén. Ö M 14/62.
Offerkärl, Ting-tripod, av brons. Mellersta
Chou. Gåva av Kina-kom?nittén. Ö M 17/62.
Ändbeslag till dolkyxa, av brons. Huai.
Gåva av H . M . Konungen genom Kina-kom 
mittén. Ö M 13/62.
Y xa av brons med buffelhuvud. Troligen
från Szechuan, Han-perioden. G åva av dr
B ertil Högbom genom Kina-kommittén. ÖM
15/62.
Applique av silver återgivande liggande
tiger, Ordos. Gåva som föregående. ÖM
16/62.
Kokkärl av brons, Han-perioden. Gåva av
Kina-kommittén. ÖM 18/62.
Ting-tripod av brons med silverinlägg
ningar. Tidig Ming. Gåva av Kina-kommit
tén. Ö M 19/62.
Ådelm etall, Kina:
Inläggningar av silverbleck för lack. T ’angperioden. G åva av dr C arl Ke?npe genom
Östasiatiska Museets Vänner. Ö M 21/62.
Sten, K ina:
Flöjt av marmor. 1700-tal. G åva av dr C arl
Kempe genom Östasiatiska Museets Vänner.
ÖM 11/62.
Lack, Japan:
Spegelställ dekorerat med guldlack, ca 1800.
Gåva av dr C arl Kempe genom östasiatiska
Museets Vänner. Ö M 22/62.

Keram ik, Thailand:
T extil, Kina:

O void vas av stengods med grågrön glasyr.
Sawankhalok, 1300-talet. Gåva av Östasia
tiska Museets Vänner. Ö M 5/62.

Broderi på rött atlassiden. 1800-tal. Gåva av
fru E lsa Tengborg. Ö M 7/62.

Flaskformad liten vas av stengods med mattblå dekor och blågrön glasyr. Sawankhalok,
1300-talet. Gåva som föregående. ÖM 6/62.

Matta av ylle. Tidigt 1800-tal. Gåva av frö
ken Judith Hansson genom östasiatiska
Museets Vänner. Ö M 12/62.
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G. Avdelningen för konstbildning och depositioner
Avdelningsföreståndare: förste intendent Gertrud Serner.
Ö vriga tjänstemän: museilektor Bo Lindwall, intendent Carlo Derkert
(halvtidstjänstgöring) samt extra befattningshavarna fil.stud. Magnus
Adlercreutz ( 1 / 1 —28/2), fil.lic. Maj-Brit Wadell (1/ 3 —31/5 och 1/9 —
31/12) och fil. kand. Beate Sydhoff (1/6 — 31/8).

Iordningställandet av en särskild sal för föreläsningar, bildvisningar och film
är den otvivelaktigt viktigaste händelsen under året. Hörsalen har under de
nio månader av 1962 den varit i bruk, med sin förstklassiga och mångsidiga
apparatur, sin goda akustik och sina bekväma sittplatser redan utfallit möjlig
göra en välbehövlig aktivering av museets pedagogiska verksamhet. Förutom
att den bildat ramen för traditionella föreläsningar har där också hållits kon
serter och filmaftnar. I samband med större utställningar har det också visat sig
uppskattat, att vi med ljusbildens hjälp i hörsalen kunnat ge en orientering
om de viktigaste föremålen, vilket väsentligt underlättat publikens möjligheter
att tillgodogöra sig utställningen. Detta system har utfallit gynnsamt både i
fråga om vuxna besökare och skolungdom och har ökat våra möjligheter att
t. ex. ta emot studiebesök av skolor från annan ort, som kommer med flera
hundra elever samtidigt. Hörsalen har också ställts till förfogande för års
möten och liknande.
Två nya vandringsutställningar har cirkulerat. Den ena, Moderna Museet
visar ung svensk konst, kunde endast disponeras över några månader men
visades dock under korta perioder på sju platser. Konstverken var valda bland
senare års nyförvärv av radikalt modern konst och väckte stort intresse. Det
förefaller som om konstföreningarna på respektive orter uppskattade den
stimulans till debatt, som denna utställning gav. Den andra utställningen re
presenterade både som material och epok den förras motsats, i det att den ut
gjordes av en samling fotografier efter skulpturer, väggmålningar och annat,
där porträtt av medeltida svenskar kan vara att finna. Denna utställning, som
ursprungligen sammanställts som sommarutställning på Gripsholm 1961,
visades framför allt på seminarier, folkhögskolor och bibliotek, där den kunde
u tnyttjas även för h istoriskt studium .
Årets depositionsverksamhet återspeglar en händelse av vikt, nämligen öpp
nandet av ett nytt konstmuseum, Aguélimuseet i Sala. Kärnan i detta museum,
som givetvis är av blygsam omfattning men visar konstverk av delvis mycket
hög kvalitet, är framlidne stadsläkare Carl Friebergs samling, som testamen
terades till Nationalmuseum men med skyldighet för museet att deponera
kollektionen i Sala så snart lämplig lokal stode till förfogande. Det är en glädje
för Nationalmuseum att nu ha fått medverka till att donators avsikt kunnat
förverkligas. För övrigt har flertalet depositioner gått till länsresidens och
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Sofia W idéns applikationsbroderi » Vikingar», deponerad i Universitetskanslersämbetet.
Sofia Widén, » V ikings», embroidery ivith applications.

beskickningar. Det har i huvudsak rört sig om kompletteringar. I fråga om
svenska beskickningen i Madrid, som genomgått en fullständig förnyelse, ha
dock så gott som samtliga förut befintliga konstverk utbytts och man har i
samråd med arkitekten sänt en kollektion, som skulle belysa svenska konst
närers arbete i Spanien. Några av utlåningarna speglar den ökade aktiviteten
beträffande svenska utställningar i utlandet.

G. S.

D E P O S IT IO N E R
1 Stockholm: Överstyrelsen för de tekniska högskolorna 3 nr; Statens naturvetenskapliga
forskningsråd 3 nr; Universitetskanslersämbetet 9 nr; Arbetsmarknadsstyrelsen 2 nr; Civil
ingenjör B. Hellström, Brom m a 1 nr; Statspolisen 7 nr; Justitiekanslersexpeditionen 4 nr;
Statens råd för samhällsforskning 4 nr; Arméöverläkaren 6 nr; Statens sjöhistoriska museum
2 nr; Institutionen för internationell ekonomi 6 nr; Nämnden för internationellt bistånd 22
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nr; Överståthållarpalatset i nr; Statsdepartementens organisationsavdelning 16 nr; B y g g 
nadsstyrelsen 5 nr; Utrikesdepartementet i nr; Kommerskollegium i nr; Försvarsstabens
personalvårdsbyrå 3 nr; Generalpoststyrelsen 1 nr; Vitterhetsakademien 4 nr; Rättspsyki
atriska undersökningsstationen 10 nr; Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap 8 nr.
I övriga Sverige: Länsresidenset, Örebro 8 nr; Civilförsvarsskolan, Rosersberg 4 nr; Sala konst
förening, Sala 63 nr; Dalarnas museum, Falun 17 nr; Länsresidenset, Halmstad 2 nr; Söder
manlands läns museum, Nyköping 1 nr; Länsresidenset, Malmö 1 nr; Konstmuseet, Ystad
1 nr; Norrköpings museum 2 nr; Länsresidenset, Visby 3 nr; Länsstyrelsen, Malmö 9 nr;
Göta Signalregemente, Karlsborg 2 nr; Löfstads slott, Norrköping 2 nr; Länsmuseet, Örebro
1 nr; Hallands inskrivningsområde, Halmstad 1 nr; Länsresidenset, Kristianstad 5 nr; Läns
styrelsen, Kristianstad 6 nr; Länsresidenset, Karlskrona 19 nr; Tingshuset, Tranås 1 nr;
Civilförsvarsskolan, Katrineholm 1 nr.
I utlandet: Svenska Beskickningen, Washington 2 nr; Svenska Beskickningen, Oslo 1 nr;
Svenska Beskickningen, Belgrad 1 nr; Svenska Beskickningen, Addis Abbeba 6 nr; Svenska
Beskickningen, Santiago de Chile 7 nr; Svenska Beskickningen, Teheran 4 nr; Svenska B e
skickningen, Madrid 17 nr; Svenska Beskickningen, Bern 2 nr; Svenska Beskickningen,
Kairo 8 nr; Svenska Beskickningen, Lima 8 nr.

U T L Å N IN G A R
T ill Stockholm: Utrikesdepartementet 1 nr; Konstnärshuset 6 nr; Nordiska museet 10 nr
(varav 4 f. utst. i Edinburgh och Göteborg); Vetenskapsakademien 8 nr; Riksförbundet för
bildande konst 27 nr; Svenska Institutet (f. utst. i Ulm, Paris, London, Marburg, Humlebaek, Oslo) 2 nr, (f. utst. i Stedelijk museum, Amsterdam) 8 nr; A B Svensk-Franska konst
galleriet 1 nr; Färg och Form A B 4 nr; Föreningen Konst i Skolan 36 nr; Konstgalleriet
Observatorium 2 nr; Prins Eugens Waldemarsudde 55 nr; Slottsarkitektkontoret 4 nr;
Folkrörelsernas konstfrämjande 1 nr; Akademien för de fria konsterna 1 nr; Sveriges all
männa konstförening 8 nr; A B Stenmans konstsalong 2 nr; Guldsmeds A B 14 nr; Modern
konst i hemmiljö 1 nr; Myntkabinettet 2 nr; Liljevalchs konsthall 8 nr; K . Biblioteket 4 nr;
Sällskapet Idun 1 nr.
T ill övriga Sverige: Nordiska Konstförbundet (f. utst. i Göteborgs konsthall) 14 nr; A B F :s
studiehem, Huddinge 1 nr; Värmlands museum, Karlstad 25 nr; Södermanlands läns
museum, Nyköping 1 nr; Lunds konsthall 2 nr; Krognoshuset, Lund 3 nr; Röhsska konstslöjdsmuseet, Göteborg 1 nr; Västerbottens läns museum, Umeå 2 nr; Malmö museum 156
nr; Dalarnas museum, Falun 12 nr; Sala konstförening 1 nr; Gävleborgs läns konstförening,
Gävle 42 nr; Göta Signalregemente, Karlsborg 2 nr; Djursholms hembygdsförening 2 nr;
Västerås konstförening 24 nr; Lorensbergs konstsalong, Göteborg 1 nr; Civilförsvarsskolan,
Rosersberg 2 nr; Stiftelsen Upplandsmuseet, Uppsala 1 1 nr; Gävle museum, G ävle 1 1 nr;
Göteborgs konstmuseum 2 nr.
T ill utlandet: Nordiska Konstförbundet (f. utst. i Kunstnernes hus, Oslo) 14 nr; (f. utst. i
Odense) 14 nr; (f. utst. i Fredriksbergs Rådhus, Köpenhamn) 14 nr; Ateneum, Helsingfors
1 nr; Kunstforeningen, Köpenhamn 1 nr; Museet i Sceaux 2 nr; Palais des Beaux-Arts,
Bryssel 2 nr; Drian Gallery, London 1 nr; Musée Paul Dupuy, Toulouse 24 nr; Groeningemuseum, Briigge 2 nr; Behnhaus, Liibeck 3 nr; Astrid Noachs Legatfond 1 nr; Tate Gallery,
London 3 nr; Musée d’A rt Möderne, Paris 1 nr; British Museum, London 1 nr; Biennalen,
Venedig 1 nr; Wallraf-Richartz-Museum, Köln 1 nr; Berner Kunstmuseum, Bern 1 nr;
American Federation o f Arts, N ew Y o rk 2 nr; Palais des Beaux Arts, Charleroi 1 nr; The
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National Gallery o f Canada, Ottawa i nr; Palais du Louvre, Paris i nr; Kestner Gesellschaft,
Hannover i nr; Nordisk Grafikunion (f. utst. i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors) 44 nr;
Akademie der Kiinste, Berlin 4 nr; Gallerie D. Cordier, Paris 1 nr; Le Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris 2 nr.
V A N D R IN G S U T S T Ä L L N IN G A R
N r 36. Berättande målare — svenska diisseldorfare. Utsänd 1960.
Smålands museum, Växjö. 10 december 19 6 1—28 januari. 1 570 besökare.
Södermanlands länsmuseum, Nyköping. 3 februari —1 1 mars. 916 besökare.
Konstmuseet, Eskilstuna. 18 mars —1 april. 400 besökare.
Utställningen avslutad. Sammanlagda besökarantalet på 15 platser 24 701.
N r 39. Medeltida svenska porträtt. 70 fotografier monterade på 10 skärmar samt 3 sigillav gjutningar (utlånade av Riksarkivet). Utsänd 1962.
Folkskoleseminariet, Lycksele. 1 5 —25 januari
Stadsbiblioteket, Luleå. 1 — 15 februari
Folkhögskolan, Forsa. 22 februari —7 mars.
Folkskoleseminariet, Karlstad. 1 5 —24 mars.
Göteborgs universitet. 3 —10 april.
Göteborgs stads folkbibliotek. 1 1 april —3 maj.
Gästriklands folkhögskola, Storvik. 10 —20 maj.
Gotlands läns folkhögskola, Hemse. 25 juni —10 juli.
V isby stadsbibliotek. 15 juli —12 augusti.
Alskogs stiftsgård, Ljugarn. 18 —27 augusti.
Lidingö stadsbibliotek. 3 — 15 september.
Vadstena folkhögskola. 18 —25 oktober.
Kristianstads stadsbibliotek. 1 — 15 november
Stifts- och landsbiblioteket, Västerås. 20 november —10 december.
Utställningen avslutad efter att ha besökt sammanlagt 14 platser. Antalet besökare
har uppskattats till lägst 10 000.
N r 40. Moderna museet visar ung svensk konst. 42 nr. Utsänd 1962.
Gävleborgs läns konstförening, Gävle. 7 —23 september. 1 490 besökare.
Hälsinglands museum, Hudiksvall. 3 — 16 oktober. 384 besökare.
Karlskoga konsthall, Bofors. 18 —29 oktober. 2 300 besökare.
Falbygdens konstförening, Falköping. 10 — 18 november. 410 besökare.
Kalmar konstmuseum, 25 november —2 december. 439 besökare.
Östergötlands och Linköpings stads museum, Linköping. 9 — 16 december, 808
besökare.
Länsmuseet, Jönköping. 20 december—
Utställningen fortsätter.
Övriga utställningar utanför museet.
E n mindre utställning om 44 nr under rubriken Egypten med svenska ögon visades i
Midsommargården, Hägersten 27 februari —27 mars, ca 3 000 besökare.
F Ö R E L Ä S N IN G A R
I anslutning till venetianska utställningen
Med anledning av utställningen Konstens Venedig och i anslutning till H. M. Konungens
8o-årsdag anordnades ett konsthistoriskt symposium den 9 november, till vilket konst
studerande vid rikets universitet inbjudits som deltagare. Föredrag hölls av gästande forskare
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i Nationalmusei hörsal och samkväm med diskussion och underhållning följde i Moderna
museet. Professor O. Demus från Wien föreläste om »Die stilistischen Hauptströmungen in
der venezianischen Mosaikkunst», professor P. Zampetti från Venedig föreläste om »Carlo
Crivelli», doktor F. Valcanover från Venedig föreläste om »Tizian» och dr Gustaf Munthe
i stället för professor G . Fiocco, som insjuknat, om »Francesco Guardi».
Museilektor Bo Lindwall: »Utsikt över venetiansk konsthistoria», 18 november.
Director John Maxon, A rt Institute o f Chicago: »The Venetian Mode o f Seeing», 27
november.
I samarbete med konsthistoriska institutionerna vid Stockholms universitet Professor
Rodolfo Pallucchini: »Le probléme de Giambellini», 4 december.
Intendent Per Bjurström: »Venedig och teatern», 9 december.

Övriga föreläsningar:
Professor Ragnar Josephson: »Hjalmar Gullbergs möten med konsten» 21 mars
Fil.dr Gustaf Näsström: »Skönt på 1700-talet» 30 september,
Museilektor B o Lindwall: »Franska mästare i Nationalmuseum» 14 oktober.

S T U D IE K U R S E R
Museets lokaler har upplåtits för studiecirklar, arrangerade i samarbete med T B V , A B F ,
Gärdets kursverksamhet och Grafiska institutet. För Kursverksamheten vid Stockholms
universitet har en av museets extra tjänstemän fil.kand. Agneta Laine lett en kurs av försökskaraktär med förskolebarn. Stockholms läns bildningsförbund anordnade 24 —25 februari
en veckoslutskurs, ledd av museilektor Bo Lindwall.

V IS N IN G A R
Visnings verksamheten har kunnat upprätthållas tack vare fortsatt ekonomiskt stöd från
Stockholms stad. Anslaget har i första hand använts till avlönande av studieledare, nämligen
under vårterminen fil.kand. Agneta Laine och konstnär Gösta Gierow och under höstter
minen konstnärerna Knut Hallström och Gösta Gierow samt fil.stud. Jan Manker. Dess
utom har följande personer biträtt avdelningens egna tjänstemän vid visnings verksamheten:
Fil.kand. Madeleine von Heland och Mette Prawitz, fil.stud. Margareta Reuterskiöld och
fil.kand. Beate Sydhoff. Sammanlagda antalet visningar för skolgrupper var 1544. A v dessa
gjordes under vårterminen 315 (med 7 666 elever) och under höstterminen 365 (med 9 130
elever) som obligatoriska inslag i skolundervisningen enligt av skoldirektionen uppgjort
schema. Dessa obligatoriska visningar var under vårterminen beträffande klass 8 förlagda
till Nationalmuseum och beträffande klass 5 till Moderna museet samt under höstterminen
beträffande klass 5 till Nationalmuseum och beträffande klass 4 till Moderna museet. 146
skolvisningar gjordes på Peru-utställningen och 210 på utställningen Konstens Venedig
(halva utställningstiden). Motsvarande siffror för vuxna grupper var 82 resp. 119 . Antalet
skolvisningar, utförda efter direkt överenskommelse mellan museet och den enskilda klassen
och med ändamål att studera museets egna samlingar, var i Nationalmuseum 173 och i
Moderna museet 335. Abonnerade visningar för grupper av vuxna, huvudsakligen på
kvällstid, uppgick till 22 i Nationalmusei egna samlingar och 97 i Moderna museets egna
samlingar (med samtidigt studium av Stedelijk museum besöker Moderna museet, Hannah
Ryggen, 4 Amerikanare och Jean Arp). Offentligt annonserade visningar anordnades i
Nationalmuseum 16 gånger förutom veckans visning (se nedan) och i Moderna museet 119
gånger i samband med skilda tillfälliga utställningar. Silentofonvisningar anordnades på
Peru-utställningen alla vardagar. Dessutom har visningar för skolor och allmänhet utförts
på G ustaf III:s antikmuseum.
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Nationalmuseum har under året fortsatt den form för offentlig visning, som rubriceras
»Veckans visning». Museets tjänstemän har därvid varje vardag under månaderna januari
februari, april och september—december hållit visningar på förmiddagarna för allmänheten
av någon del av samlingarna eller av tillfälliga utställningar efter för varje vecka växlande
program.Sammanlagda antalet besökare var 771.
F I L M , A U D I O V I S U E L L A P R O G R A M M .M.
N a tio n a lm u s e u m
Vid invigningen av museets nya hörsal den 15 mars ingick i programmet en svit stillbilder
kring Jan Brueghels »Jesus predikar från båten» med kommentarer av förste intendent
Serner samt en film om Fra Angelico av P. Haesaert och ett avsnitt av H. G . Clouzots
Picassofilm. I huvudsak samma program upprepades vid Nationalmusei Vänners egen afton
den 16 mars samt för allmänheten söndagen den 18 mars.
I anslutning till Peru-utställningen inspelades ett bildband med kommentarer av docent Stig
Rydén. Detta bildband, som visades i hörsalen, tjänade som introduktion till utställningen
för allmänhet, skolklasser och andra grupper. Bandet visades även med engelsk text. Samma
arrangemang vidtogs i samband med utställningen Konstens Venedig, där man utöver ett
orienterande bildband över utställningen även spelat in ett band illustrerat med grafiska verk
av Antonio Canaletto och Michele Marieschi, belysande 1700-talets Venedig och med kom
mentarer av museilektor Lindwall. Dessutom framfördes färgfilmen »Venice: Theme and
variations» av James F. Ivory. Under höstterminen anordnade Stockholms studentfilmstudio
5 filmkvällar i museets hörsal.
M o d e r n a m u se e t
För medlemmarna i Moderna museets filmstudio anordnades följande filmserier: »The New
American Cinema» och »Filmer från Italien» (lokal: Nationalmusei hörsal). Den förra be
söktes av 1 379 personer, den senare av 805 personer. För medlemmarna i Moderna museets
barnfilmstudio visades film 15 lördags- och 8 söndagseftermiddagar. Antalet besökare var
sammanlagt 4 051.
KO N SERTER
N a tio n a lm u s e u m
Den 7 och 14 augusti anordnades sommarnattskonserter under medverkan av National
musei kammarorkester och med Claude Génetay som dirigent. Vid den förstnämnda med
verkade han även som solist och vid den sistnämnda var Elisabeth Söderström solist. En
kammarkonsert den 21 augusti, som möjliggjordes genom ekonomiskt bidrag från franska
ambassaden, ägnades 100-årsminnet av Claude Debussys födelse, varvid Greta Erikson,
Helene Broman-Leanderson, Claude Génetay, R o lf Leanderson och Mirca Saulesco med
verkade. Vid två följande konserter, den 28 aug. och 4 sept., medverkade Nationalmusei
kammarorkester med Hans Leygraf som dirigent och solist. Dessa fem konserter besöktes
av sammanlagt 4 629 personer. Såsom en hyllning på Konungens 80-årsdag anordnades av
M usikhögskolans elever en konsert den 1 1 november och den 7 oktober arrangerades en
Debussy-konsert i samarbete med Comité Debussy en Suéde, varvid medverkade sångaren
Paul Derenne och pianisten Jacques Février samt kompositören Henri Sauguet.
I anslutning till Venedigutställningen arrangerades i samarbete med Italienska Kulturinsti
tutet en konsert den 7 november av »I Solisti Veneti» och en den 7 december av »Sestetto
Italiano Luca Marenzio».
Den 16 och 26 december anordnades grammofonkonserter i hörsalen med musik av Vivaldi
och Monteverdi.
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M o d e r n a m u se e t
Under festspelsveckorna 30 maj —13 juni gavs dagligen promenadkonserter i samarbete
med Svenska A B Philips på museets HiFi-Stereo-anläggning. Fylkingen gav sammanlagt
9 konserter, nämligen 29 januari, 24 och 25 februari, 5 och 7 maj, 1 juni, 20 oktober, 10 och
30 november. Sveriges Radio samt Nutida Musik anordnade konserter 6 november, 3 —4
och 18 december, Musikhögskolans elevkår höll 1 mars en elevkonsert. I samband med ut
ställningen »4 Amerikanare» anordnade museet 25 april ett program kring ny amerikansk
musik och poesi med bl.a. John Cage’s föredrag »Where are we going? and what are we
doing?». I samband med utställningen »Jean Arp» anordnades två lyrikaftnar den 19 och
24 oktober.
U P P L Å T E L SE AV L O K A L
N a tio n a lm u s e u m
Den 17 maj höll Tessinsällskapet årsmöte i närvaro av H. M. Konungen, varvid bl.a. fil.dr
Sven Stolpe höll föredrag om »Svenska ekon av franskt andligt liv». Den 13 juni hade
Nordiska konservatorförbundet förlagt en kongressdag till museet. Mottagning med musik
anordnades den 1 juni av X I. Congress o f the European Society o f Cardio-Vascular Surgery
och den 23 augusti anordnade Sufi-rörelsen i Sverige en konsert av den indiske musikern
och filosofen Musharass Khan.
M o d e r n a m u seet
Den 18 mars firade Konstnärernas Riksorganisation sitt 2 5-årsjubileum med supé och dans,
den 17 maj höll Riksförbundet för bildande konst sitt årsmöte och den 14 december höll
Nordiska Konstförbundet sitt årsmöte i museets lokaler.
Ö V R IG V E R K S A M H E T
i6:e årgången av Nationalmusei väggalmanacka har givit en vinst, som lämnat museet
möjlighet att inköpa konstverk för 1 160 kr, vilka bortskänkts till 8 skolor och 2 konst
föreningar.

U T S T Ä L L N I N G A R U N D E R 19 6 2
I N a t io n a lm u s e u m :
N yförvärv till avdelningen för teckning och grafik 12 —28 jan., Grafiska förberedelser 2 —25
febr., St. Petersburg 2 mars —1 april, Unga tecknare 6 april —13 maj, Engelska teckningar
och akvareller 18 maj —17 juni, Teckningar av C. F. Hill ur Malmö Museums samlingar
6 ju li— 30 sept., Guld från Peru 12 juli —23 sept., Venetiansk grafik 5 okt. —1 1 nov.,
Konstens Venedig 20 ok t.—, Guld och silver ur Gunnar V . Philipsons samling 30 o k t.—
25 nov., Konstnären och boken 16 nov. —1 jan. 1963, Bokband från Herzogs under 100 år
5 dec. —13 jan.
I M o d e r n a m u s e e t:
Stedelijk Museum Amsterdam besöker Moderna Museet Stockholm 27 dec. 19 6 1 —27 jan.,
Grafiska förberedelser 3 febr. — 1 1 mars, Hannah Ryggen, bildvävnader 3 febr. — 1 1 mars,
4 Amerikanare 17 mars—6 maj, Skandiaförsäkringars Konstförening 1944—1962 12 maj —1 1
juni, Föreningen Graphica, Lund 1952 — 1962 21 juni —1 juli, Jean A rp 15 sept. —28 okt.,
Svenskarna sedda av 1 1 fotografer 26 dec.—,
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H. Bibliotek och arkiv
Föreståndare för biblioteket: bibliotekarie Gunhild Österman.
Ö vriga tjänstemän: bibliotekarie Karin Melin (tjänstledig 24.9 —31.12 .)
extra tjänstemannen Gunilla Ellenius (10.9 —3 1.12 ), biblioteksassistent
Kerstin Hult (halvtidstjänstgöring) samt kanslibiträde Astrid Hjort
(för ur klippssamlingen, halvtidstjänstgöring).
Föreståndare för arkivet: förste intendent B. von Malmborg.

B IB L IO T E K E T
I den nya gårdsbyggnaden har biblioteket erhållit ett magasin med hal vau tomatis k compactus-anläggning. Anläggningen, som har en kapacitet på drygt 2 220 hyllmeter, har möjlig
gjort en koncentration av bibliotekets samlingar och beräknas räcka för minst 20 års accession.
Bok- och planschverkssamlingen har under året ökat med 3 2 15 nummer, varav 2 602 genom
gåvor och byten samt 613 genom köp.
Bland gåvorna kan nämnas:
A v direktör Erling Richard genom Föreningen Nationalmusei Vänner 12 vol. av Die
Graphischen Kiinste samt Kronprinz-Album, Wien 1883, i originalband.
A v följande svenska och utländska bokförlag har bokverk överlämnats: Albert Skira,
Geneve, Arnkrone, Köpenhamn, Seeman Verlag, Leipzig, Istituto Carlo d’Arco per la
storia dell’arte, Mantua, Feder Verlag och Verlag Karl Thiemig K G , Miinchen, American
Heritage Publications Co, Harper & Row och Holt, Rinehart & Winston, N ew Y ork,
Connaissance des Arts, Paris, Alm qvist & Wiksell, Albert Bonnier, Forum A B , Natur &
Kultur, P. A . Norstedt & Söner, Rabén & Sjögren, Svenska Bokförlaget, Sveriges Allmänna
Konstförening, Sveriges Radio, Tryckeri A B Björkmans Eftr. samt Konradin-Verlag och
Schuler Verlagsgesellschaft, Stuttgart, Ekblads Förlag, Västervik och ICA-Förlaget,
Västerås.
G åvor har vidare överlämnats från tjänstemän vid museer, bibliotek och arkiv, från lega
tioner, förlag, redaktioner, konstföreningar och institutioner i Sverige och utlandet.
Biblioteket har mottagit gåvor från följande personer:
Fil.kand. Isa Andrenius, Helsingfors, advokat E . Baburger, mr. Walter C. Baker, N ew York,
konstnär J. Benda, Prag, arkitekt Robert Berghagen, dr E . Bielefeld, Miinchen, dr Nina
Birioukova, Leningrad, överbibi. Carl Björkbom , red. Gunvor Björkman, arkitekt Holger
Blom , konstnär Maj Bring, förf. Ella Byström-Basckström o. fil.dr A rvid Baeckström, Lidingö
dr I. Bäcksbacka o. mag. L . Bäcksbacka, Helsingfors, fil.lic. Olle Cederlöf, Malmö, M. Pierre
Devillers, Paris, dr Herbert Dreyer, Berlin, dr Ejnar D yggve, Köpenhamn, fil.lic. Ulla
Ehrensvärd, prof. Noemi Gabrielli, Turin, fru Gerda av Geijerstam, hovjägm. G. A . Hagemann, Ystad, fil.lic. Björn Henrik Hallström, bokförl. Hadar Hellstrand, Lund, bokförl.
Edvard Henriksen, Köpenhamn, intendent Kersti Holmquist, konstnär Asger Jorn, Köpen
hamn, mr M. Karolik, Boston, Mass., dr J. H. C. Kern, Leyden, dr Margarete Kiihn, Berlin,
antikvarie L. O. Lagerqvist, skriftställare Eric Leijonancker, Tullinge, fru Greta Lilja, dir.
O. Lindeqvist, överintendent Gustaf Lindgren, dr Franz Mayer-Gunthof, Bad Vöslau, dir.
Gösta Olsson, fil.kand. Justus Österman, Comm. Rag. Ettore Parenti, Piacenza, prof.
Jaroslav Pesina, Prag, advokat Ivar Philipson, f. bibi. Sia Påhlman, herr Ernst F. W. Pöhls,
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Hamburg, doc. Oscar Reuterswärd, herr Reidar Revold, Oslo, dr Gisela Richter, Rom,
fil.dr Stig Roth, Göteborg, konstnär Otto Scheinhammar, Augsburg, mag. Staale SindingLarsen, Rom, friherre Victor von Stedingk, dir. Harry Svensson, Madrid, bibi. R o lf Söder
berg, inredningsrådet Björn Thulin, fil.dr Åke Thulstrup, dr Wolfgang Wegner, Miinchen,
lektor Gösta Wennberg, Växjö, M. Georges Wildenstein, Paris, konservator S. E . Vingedahl, herr Eckhard Unger, generaldir. E rik Upmark, samt dr Gisela Zick-Krienke, KölnLindenthal.
Byten
Nationalmusei bibliotek står i bytesförbindelse med 596 institutioner, varav 143 svenska och
452 utländska.
Med anledning av reparation av biblioteket har låneexpeditionen hållits stängd under tiden
den 2 maj —21 aug. samt läsesalen den 2 maj —31 dec. Antalet hemlån var under året 3 435,
varav 2 431 till museets tjänstemän och 496 interurbanlån. Från andra bibliotek inlånades
431 vol. Till begagnande i läsesalen utlämnades under året till allmänheten 772 vol.
U r klippssamlingen
har under året flyttat till ny lokal i anslutning till biblioteket i mellanvåningen och har med
anledning härav hållits stängd under tiden 1 mars — 31 aug.
Svenska arbetsgivareföreningens bibliotek har kontinuerligt överlämnat aktuella artiklar ur
nordiska tidningar. Urklippssamlingen har vidare fått mottaga friexemplar av Göteborgs
handels & sjöfartstidning.
Antalet besök under året var 109.
A R K IV E T
A rkivet har under 1962 mottagit ett flertal gåvor. Bland dessa må särskilt nämnas hand
lingar rörande Egron Lundgren av fru Vinifred Helling och avskrifter av brev från Egron
Lundgren till engelska vänner m.m. från fil.dr K arl Asplund. Från fru Sofie Sjöblom har
genom advokat Ernst Baburger överlämnats manuskript m.m. av intendent Axel Sjöblom
samt en omfattande excerptsamling rörande D. K . Ehrenstrahl m.fl. konstnärer. Gåvor har
vidare lämnats av konstnären Y n gve Berg, Stella och Bror Folcker, friherre Victor von
Stedingk samt Musikhistoriska museet. Sex brev från skulptören B. E . Fogelberg har
inköpts.
Under året har i vanlig omfattning förekommit ut- och inlån.

I. Bildsamlingar och fotografiateljé
Föreståndare: intendent P. Grate. Fotograf: Sven Nilsson.

B IL D A R K IV E T
har under året ökats med 6 1 1 9 fotografier och ca 2 5o reproduktioner. A v fotografierna har
1 995 tillkommit genom gåvor, 3 480 genom köp, 14 genom byte och 630 har överförts
från skilda avdelningar inom museet.
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Bland gåvorna märkes 672 fotografier från Riksförbundet för Bildande Konst, 355 från
professor Sten Karling, 345 från tandläkare Carl Molin, 125 från fil. dr K arl Asplund och
80 från Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm. Bland inköpen utgör 2 937 fotogra
fier nytillskott till W. Gernsheims Corpus photographicum av handteckningar och 500 till
den av Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie i Haag utgivna ikonografiska
samlingen.
F O T O G R A F IS A M L IN G E N
Samlingen av fotografiplåtar har ökats med 2 948 nummer, och samlingen av ljusbilder med
1 378, varav 1 363 i storlek 5X 5 och 1 218 i färg.
F O T O G R A F IA T E L JÉ N
På fotografiateljén har utförts 2 900 nyfotograferingar, 16 000 kopieringar samt 2 677
diapositiv, varav 2 315 i färg och huvudsakligen i storlek 5X 5 och 1 2 X 1 6 .
R Ö N T G E N A T E L JÉ N
Följande målningar i museet har röntgenfotograferats: N M 797, 2 009 samt Ikon. 169.
Från andra samlingar har 4 målningar röntgenundersökts.

J. Tekniska anstalter
M Å L E R IK O N S E R V E R IN G
Föreståndare: konservator Gunnar F. Schiller.
Målningssamlingen: N M 26, 48, 95, 143, 186, 323, 273, 457, 545, 546, 713, 10 15 , 10 16 , 130 8 ’
1329, 1363, 1452, 14 8 1, 1589, 1636, 1690, 1700, 1702, 1757, 1842, 1894, 1903, 2087, 2212,
2357, 2640, 2699, 2 7 11, 2796, 2885, 2895, 2944, 2963, 3023, 3052, 3080, 3129, 3335, 3339,
3936, 4037, 4453, 4485, 4535, 4585, 4709, 5056, 5 118 , 5249, 5332, 6441, 5507, 5545, 5550,
5585, 5596, 5626, 5644, B 1589, 1828, K M 118 , 366, 781, 863.
Ikonsamlingen: A 37, 57, 58, 59, 100, 1 5 1, 164, 169, 248, 273, Ikon 288.
Slottssamlingarna: Grh 27, 4 21, 439, 641, 685, 113 8 , 116 3 , 116 9, 1 1 7 1 , 1360, 2 213, 2324,
2416, 2616, 2863, Drh 77.
Dessutom har restaurerats ett flertal målningar från skilda statliga institutioner, liksom
från privata ägare.
S K U L P T U R - O C H P O R S L I N S K O N S E R V E R I N G M . M.
A v det fyrtiotal konserverings- och restaureringsarbeten, som genomförts, faller huvud
delen inom Sergels verk. Speciellt har 28 reliefporträtt i form av gipsmedaljonger av honom
iståndsatts och, sedan numera moderna förvaringsutrymmen står till förfogande för skulp
turen, kunnat upphängas på ett tillfredsställande sätt. Efterhand som museets stora samling
av Sergelskulptur sammanförs i lätt tillgängliga lokaler erbjuder museet ett enastående rikt
studiemateriel över vår mest betydande 1700-talsskulptör.
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NMAnti758.

N M Sk 455, 460, 470, 475, 479, 493, 550, 605, 637, 638, 647, 691, 692, 702, 736, 753, 754,
755, 782, 807, 8 11, 812, 813, 851, 897, 922, 923, 974, 976, 1 0 1 1 , 1059, 1095, 1108 , 1209, 1236,
I48l , 1507, I562, 1649, 1652.
M Ö B E L K O N S E R V E R IN G
N M K 68/1887, 55/1933
M O N T E R IN G A V T E C K N IN G A R O CH G R A V Y R E R
Teckningar och gravyrer i museets samlingar har i stor utsträckning konserverats.
Montering har utförts av nyförvärv till avdelningen för teckning och grafik, liksom för
museets övriga avdelningar. I den mån arbetet det tillåtit har blad ur det äldre beståndet
konserverats och monterats.
R A V IV E R K S T A D E N
På ramverkstaden har tillverkats omkring 800 nya ramar och utförts restaureringar av
om kring 225 ramar. Dessutom har verkstaden anlitats för målningar och justeringar av
utställningsskärmar, socklar m. m.
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SA M M A N ST Ä LLN IN G Ö VER SA M LIN G A RN A S T IL L V Ä X T
Vid 1961
års slut

Tillväxt
19662

4 733

4 747

2 333

14
6
1
2
—

1 566

73

16 3 9

357

18

375

2 898
1 069

50
—

2 948
1 069

164
1 209

2

166
1 209

34 971
374

588
—
231
180

Summa

Avdelningen för äldre måleri och skulptur
Målningar ....................................................
Miniatyrer och bokm ålningar..................
Ikoner ...........................................................
S k u lp tu re r.....................................................
Antik konst och konsthantverk.............

1 164
288
1 420

1 170
289
1 422
2 333

9 961

Avdelningen för nyare måleri och skulptur
Målningar .....................................................
S k u lp tu re r....................................................

2 014

Avdelningen för slottssamlingar
Gripsholmssamlingen ...............................
Drottningholmssamlingen ......................
Samlingarna på Läckö, Rosendal, Rosersberg, Stockholms slott och Strömsh o lm ...........................................................
Harpsundssamlingen...................................

5 392

Avdelningen för teckning och grafik
Teckningar ..................................................
Arkitekturritningar ...................................
G r a fik .............................................................
Affischer .......................................................
Plåtar................................................................

24
115
2
1

572
970
136

35 5 59
24 374
115 803

3 x 5o
1 136

180 022

Avdelningen fö r konsthantverk
Keram iska fö re m å l.....................................
Glas ................................................................
Emalj ..............................................................
G uld och s ilv e r ............................................
U r ....................................................................
Oädla metaller ............................................
M ö b le r ...........................................................
Elfenben .......................................................
Sten ................................................................
Textilkonst ..................................................
B o k k o n s t .......................................................
Fotokonst ....................................................
Diverse .........................................................

10 385
2 295
787
2 052
419
2 2 11
1 273
363
387
2 577
843
209
814

- f 62 — 189
19
1
18
—
—

9
—
—

10 258
2 314
788
2 070
419
2 2 11
1 282
363

7

387
2 384

2
—
—

843
209
814

24 544

23

216
446
107
17 000

17 769

Östasiatiska museet
östasiatiska museets saml..........................
N M saml., m ålningar.................................
N M saml., skulpturer ...............................
(Ostasiatiska arkeologiska saml
ca

7°

193
446
107
17 000

II. B E S Ö K S S I F F R O R

Besökssiffrorför Nationalmuseum, Moderna museet, Gripsholms slott och Gustaf III:s
antikmuseum.
Månad

Ja n u a r i............................................
F e b ru a r i..........................................
M a r s ................................................
A p r i l ................................................
M a j ..................................................
Juni ................................................
J u l i ..................................................
Augusti ..........................................
S ep te m b er.....................................
O k to b e r..........................................
N o v e m b e r.....................................
December .....................................

National
museum

Moderna
museet

5 831
7 261
1 1 949
7 129

24 026
14 858
22 498
12 629
6 605
4094

5 159
4 840

39 798
49 922
49 5 54
18 5 11

3 943
5 5 T4

18 172
262 125

128 538

283

83

472

90
129
68
198
381
762
1 104

769
2 879
8 979
12 644
14 798
1 1 260

7926
1 1 740

7 405
7 3° °

43 999

Gripsholms Gustaf III:s
slott
antikmuseum

4 297
3 159
557
242
60 339

570
163
187
116

3 851

Studiekort har under året innehafts av sammanlagt 240 personer, elever vid
högskolor, tekniska skolor, målar- och yrkesskolor samt yrkesutövare. Konstnärskort har utlämnats till 387 konstnärer.
Sammanställning av besöken i Statens konstsamlingar
Nationalmuseum..................................................
Moderna museet.....................................................
Gustaf III:s antikmuseum ..................................
Gripsholms s lo t t
Gripsholms folkhögskola.............................. ca
Drottningholms slott....................................
Vandringsutställningar m. m

262 125
128 538
3 851
60 339
3 000
29 384
21 717

Summa

508 954
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III.

P U B L I K A T I O N E R O CH P E R S O N A L I A

Nationalmusei publikationer 1962
Meddelande frän Nationalmuseum
N r 86. Statens konstsamlingars tillväxt och
förvaltning 19 61. Underdånig berättelse av
given av Överintendenten och chefen för
N ationalmuseum.

Vägledningar i samlingarna
N yförvärv till statens samling av porträtt
från den nyaste tiden på Gripsholm. [1/4
1952 — 1/6 1962.]
Gripsholms slott. Officiell vägledning för
besökare. Med planer och ill. [42. rev. uppl.]

National?72nsei utställningskataloger
N r 266. Unga tecknare. Tävlingen om sti
pendiet »Maria Leander-Engströms minne».
Onumr. Medeltida svenska porträtt. E n stilhistorisk översikt av Boo von Malmborg.
[Stencil.] — Svenska medeltida porträtt. Be
skrivande kommentar av Margareta Cramér.
[Stencil.] (Vandringsutställning nr 39.)
N r 267. Guld från Peru. Konstskatter från
Inkariket.
N r 268. Moderna museet visar ung svensk
konst. (Vandringsutställning nr 40.)
N r 269. Konstens Venedig. Utställning
anordnad med anledning av Konung Gustaf
V I A dolfs åttioårsdag. Kat. red. av Pontus
G r ate.
N r 270. Konstnären och boken. Illustratio
ner. Omslag. Dekor. E n utställning kring
en 125-årig förlagsverksamhet. Albert Bon
niers förlag 1837 — 1962.
N r 271. Bokband från Herzogs under 100 år.

Moderna museets utställningskataloger
N r 19. Stedelijk museum, Amsterdam be
söker Moderna museet, Stockholm. Red. av
K . G . Hultcn. [2. korr. uppl.]
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N r 20. flannah Ryggen. Bildvävnader
1933 — 19 61. Kat. red. av Karin Bergqvist
Lindegren.
N r 21. Grafiska förberedelser. Utställning
anordnad av Grafiska sällskapet och M oder
na museet.
N r 22. 4 amerikanare: Jasper Johns. Alfred
Leslie. Robert Rauschenberg. Richard Stankiewicz. Kat. red. av K . G. Hultén.
N r 23. Skandiaförsäkringars konstförening
1944—1962. Kat. red. av Karin Bergqvist
Lindegren.
N r 24. Arp. Kat. red. av Karin Bergqvist
Lindegren.
N r 25. Svenskarna sedda av 1 1 fotografer.
Kat. red. av K . G. Hultén och Carlo Derkert.

Nationalmusei skriftserie
7. Bjurström, Per, Giacomo Torelli and
Baroque stage design. 2. rev. ed.
8. Ehrensvärd, Ulla, Svenska arkitektur
ritningar i Eremitaget och andra sam
lingar i Leningrad.

Övriga publikationer
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar.
10(1962). Venetianskt. E n konstbok från
Nationalmuseum red. av B o Lindwall.
Kontakt med Nationalmuseum. Utg. av
Föreningen Nationalmusei vänner. [3.]
Nationalmusei väggalmanack 1963. Skönt
och skickligt från konsthantverksavdelningen. Ur Nationalmusei samlingar.
[Förord av Carl Nordenfalk. Bildtexter av
Gertrud Serner.] (Klassisk konst i alla
hem. Å rg. 17.)

Tjänstemännens tryckta skrifter m. m.
Intendent Å ke Bengtsson
Förf. avsn. Måleri från 1300-1400-talen.
Medeltid och ungrenässans (nr 37 —75),
med undantag av Vincenzo Catena i N M
utst.kat. 269: Konstens Venedig.
Sicgfrid Kracauer, theory o f film. — Chaplin
1962: 25, s. 22 —23.
Joh n Sturges. — Chaplin 1962: 26, s. 44—47.
»Jules och Jim». — Chaplin 1962: 33, s.
268—269.
N ya signaler och gamla. — Biografägaren
1962: 4/5, s. 12 — 13.
Om tsartidens ryska film. — Biografägaren
1962: 9, s. 10 —1 1 .
20 år av amerikansk film. — Biografägaren
1962: 10 / 11, s. 12 — 13.
Medl. av textredaktionen för Bonniers Lexi
kon (huvudmedarbetare i Film och Konst
historia ca 1500 —1900).
A rt. i SDS.
Ledamot av Svenska filmsamfundet.

Intendent Karin Bergqvist-Lindegren
Red. Konstrevy 38(1962) och där förf.
Planschverk på Covent Garden, s. 75, 79
och Konstmarknaden i Venedig, s.
122 — 130.
Red. M M utst.kat. 20: Hannah Ryggen, 23:
Skandiaförsäkringars konstförening 1944
— 1962 och 24: Arp.

Två okända plåtar av A xel Fridell. — För
reningen för grafisk konst. Meddelanden
41(1962), s. 4 —1 1 .
Förf. avsn. Teckningar och Bokkonst i N M
utst.kat. 269: Konstens Venedig, s. 17 1 —
245.
Fantasiarkitektur på scenen. — Paletten
23(1962), s. 43.
Skawonius’ dekor till E11 midsommarnattsdröm. — Konstrevy 38(1962), s. 112 .
Red. Meddelanden från Svenska museimannaföreningens facksektion 66—71,
1962.
Förf. art. om grafik i Bonniers konversa
tionslexikon.
Rec. i Konstrevy.
Juryuppdrag: Unga tecknare.
Styrelseledamot i Svenska museimannaföreningens facksektion.
Styrelsesuppleant i Föreningen för grafisk
konst samt i Svenska museimannaföreningen.
Svensk korrespondent för teatersektionen
av IF L A .
Ledamot av SACO :s forskarkommitté och
the Editorial advisory board for master
drawings.
Föredrag i N M : Venedig och teatern.
.Medverkat i radio.
Studieresor till Tjeckoslovakien och Vene
dig samt till Leningrad.

Lärare i konsthistoria vid Konstfackskolan.
Ett hundratal föredrag och visningar för
konstföreningar, m. m.

Kanslibiträde Eva Clayton

Intendent Per Bjurström

Intendent Carlo Derkert

Giacomo Torelli and Baroque stage design.
2 rev. ed. Sthm 1962. (Figura. N ov. ser. 2.
— N M skriftserie. 7.)

Det sjungande trädet. — Ur konstens värld.
Läsebok för grundskolan. Sthm 1962, s.
156 —166.
Red. M M utst.kat. 25: Svenskarna sedda av
1 1 fotografer. [Tills. m. K . G . Hultén.]
Ett femtiotal föredrag och visningar för
konstföreningar, m. m.

Festens Venedig. — Årsbok för Svenska
statens konstsamlingar. B d 10: Venetianskt, s. 106 —155.
Claude Lorrains perspektiv. — Konst
historisk tidskrift 31(1962), s. 69 —81.
Jakob G ustaf De la Gardie och Goya. —
Meddelanden från Nationalmuseum 86
(19 6 1), s. 7 7 - 8 1 .

Omslag och illustrationer till Hammenhög,
W., I en sydengelsk by. Sthm 1962.

Kamrer Birgit Furstenberg
Styrelseledamot i »Alfhild Lundins fond»
och Föreningen Bohusstickning.
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Kanslirådet Christoffer Gottlieb
Ledamot av nämnden för Drottningholms
teater museum.
Styrelsesuppleant i Stiftelsen Carl och Olga
M illes’ Lidingöhem.

Intendent Pontus Grate
Red. N M utst.kat. 269: Konstens Venedig
och där förf. Jacopo Bassano (nr 10 1 —
103), Palma Giovane (nr 120) och Leandro
Bassano (nr 12 1) i avsn. Måleri från 15 oo
talet. Högrenässans och manierism. —
Måleri från 1600-talet. Barock (nr 123 —
128). — Måleri från 1700-talet. Rokoko
(nr 129 — 175). — Andrea Brustolon,
Giovanni Maria Morlaiter och Antonio
Canova (nr 188 — 19 1) i avsn. Skulptur.
Bidrag till Chronique de l’an. — A rt de
France. 2(1962), s. 227 —278.
Docent vid Uppsala universitet.
Ett femtontal föreläsningar och visningar.
Studieresa till Förenta Staterna.
M edverkat i radio.

Förste intendent Bo Gjllensvärd
The first floral patterns on Chinese bronzes.
— Bulletin o f the Museum o f Far Eastern
antiquities 34(1962), s. 29 — 52 + pl* 1 —24.
K u nglig utgrävning i Korea år 1926. —
Joboseyo 1962: 5.
Konungen som kinasamlare. — Katalogen
till 1962 års Antikutställning. Sthm 1962,
s. 7 — 10.
Här mötas de två — Öst och Väst. — Palmstierna, Carl-Fredrik, & Stillert, Willy,
Kungens böcker. Malmö 1962, s. 100 —
128.
Red. Mästerverk i kinesisk konst. (Sv. uppl.
av Lion-Goldschmidt, Daisy, A rts de la
Chine. Fribourg 1960) och där förf. för
ordet. Sthm 1962.
Gold- and silverwork. China —Korea —
Japan. — Encyclopedia o f world art. Vol.
6. N ew Y ork . . . 1962, sp. 445—448.
Intendent vid H. M . Konungens kinesiska
samling.
Sekreterare i Östasiatiska museets nämnd,
Kinakommittén och Föreningen Östasia
tiska museets vänner.
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Docent vid Stockholms universitet i Öst
asiatisk konsthistoria.
Föreläsningar vid Stockholms universitet
och Statens historiska museum.
Studieresa till Amerika.

Förste intendent Carl Hernmarck
Jean E . Rehn. — Svenskt konstnärslexikon.
4. Malmö 19 61, s. 4 6 1—463.
Privatband. — N M utst.kat. 271: Bokband
från Herzogs under 100 år, s. 5 —6.
Ordförande i Sällskapet keramikens vänner
och N M personalförening.
Ledamot av Utrikesdepartementets möbleringsråd, Svenska slöjdföreningens opinionsnämnd, direktionen för Hallwylska
museet, N M samarbetsnämnd och IC O M
committee o f museums o f applied and
industrial arts.
Styrelseledamot i Svenska slöjdföreningen
och Föreningen för bokhantverk.
Deltagit i 2e Congres des journées internationales du verre i Leyden och ICO M
congress i Haag.
Representerat Nationalmuseum vid Vestlandske kunstindustrimuseums 75-årsjubileum, Bergen.
Studieresor till Berlin, M oskva och Lenin
grad.

Museiföreståndare K . G. Hultén
Verdens storste kunstudstilling. [Biennalen.]
— Louisiana revy 3 (1962/63): 1, s. 13 — 19.
Une sculpture-machine de Tingely pour les
leeteurs de Metro. — M etro 6, 1962, s.
60—62
bil.
Red M M utst.kat. 22: 4 amerikanare och
25: Svenskarna sedda av 1 1 fotografer.
[Tills. m. Carlo Derkert.]
Förord till M M utst.kat. 23: Skandiaförförsäkringars konstförening 1944—1962,
24: Arp och 25: Svenskarna sedda av 1 1
fotografer.
Siri Derkert. — Catalogo della 31. exposizione biennale internazionale d’arte,
Venezia 1962, s. 225—226.
Kommissarie för svenska avd. på 31. Bien
nalen i Venedig.
Styrelseledamot i föreningen Moderna mu
seets vänner.

Förste intendent Gunnar Jungmarker
Goyas Caprichos. (Föredrag hållet vid
Föreningen Nationalmusei vänners års
möte på Slottet 23 maj 1962.) — Kontakt
med Nationalmuseum. [3.] Sthm 1962,
s. 24—34.
Förord till N M utst.kat. 270: Konstnären
och boken, s. [3 —4].
Red. Föreningens för grafisk konst medde
landen 4 1, Sthm 1962, och där förf. de
biografiska konstnärsnotiserna.
Sekreterare i Föreningen för grafisk konst.
Styrelseledamot i Stiftelsen Thielska galle
riet.
Juryuppdrag: Unga tecknare, ABC-skolans
teckningstävling för dess elever och
Svenska metallindustriarbetareförbundets
teckningstävling för skolbarn.
Ledam ot av the Editorial advisory board for
master drawings och av stipendienämnden
för »Maria Leander-Engströms minne». —
Föredrag vid Föreningen Nationalmusei
vänners årsmöte samt i Västerås lokalför
bund av Svenska humanistiska förbundet.
Studieresa till Paris.

Museilektor Bo Lindwall
Konstlivet i Sverige 1961. En översikt. —
Meddelanden från Nationalmuseum 86
(1961), s. 6 — 12.
Inledning till N M utst.kat. 268: Moderna
museet visar ung svensk konst, s. 5 —9.
Heligt lik i lasten. Konststaden Venedig
presenteras. — V i 49(1962): 46, s. 2 3 —25,
4 4 -4 6 .
Rembrandt. — Modern konst. — Ur kon
stens värld. Läsebok för grundskolan.
Sthm 1962, s. 137 — 155, 227 —244.
Styrelseledamot i Föreningen Stockholms
forum och Samarbetsnämnden för konst
föreningar i Stockholm.
Lärare i konsthistoria vid Grafiska institutet
och Institutet för högre reklamutbildning.
Ett femtiotal föreläsningar och visningar i
konstföreningar m. m.
M edverkat i radio och T V .

Förste intendent Boo von Malmborg
N yförvärv till statens samling av porträtt
från nyaste tiden på Gripsholm. [1/4 1952
—1/6 1962.] Sthm 1962.

Gripsholms slott. Officiell vägledning. [42
rev. uppl.] Sthm 1962.
Gripsholm. — Ur konstens värld. Läsebok
för grundskolan. Sthm 1962, s. 118 — 136.
Konung Sigismund, konstnär och konst
hantverkare. — Konsthistorisk tidskrift
31(19 62), s. 36 — 39.
Sekreterare i Statens konstråd.
Styrelseledamot i Gripsholmsföreningen och
Genealogiska föreningen.
Studieresa till Västtyskland.

Bibliotekarie Karin Melin
Svensk konsthistorisk bibliografi 1960 &
19 61. — Konsthistorisk tidskrift 30(1961),
s. 16 3 —176 och 31(1962), s. 123 — 137.
[Tills. m. Gunhild Österman.]
Studieresa till Paris.

Överintendent Carl Nordenfalk
Till Konungen. [Statens konstsamlingars
tillväxt och förvaltning 1961.] — Medde
landen från Nationalmuseum 86(1961), s.

3 - 5*
Konungen, konsten och Nationalmuseum.
— Kontakt med Nationalmuseum. [3.]
Sthm 1962, s. 5 —23.
E n konstens speleman. Minnesord över
B ror E jv e — V år konst 6(1962), s. 3.
Förf. avsn. Guldsmeds- och mosaikkonst
samt Miniatyrmåleri (nr 1 —36) i N M ut
st.kat. 269: Konstens Venedig.
Företal till Årsbok för Svenska statens
konstsamlingar. 10: Venetianskt och
Nationalmusei väggalmanack 1963: Skönt
och skickligt från konsthantverksavdelningen.
Förord till N M utst.kat. 267: Guld från
Peru, 268: Moderna museet visar ung
svensk konst, 269: Konstens Venedig,
270: Konstnären och boken samt 271:
Bokband från Herzogs under 100 år.
Art. i D N .
Docent vid Stockholms universitet, profes
sor.
Korresp. ledamot av Deutsches archäologiches Institut, Berlin och Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munchen.
Hedersledamot av Kungl. Akademien för de
fria konsterna.
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Ledamot av Svenska Unescorådet, Statens
konstråd, Svenska institutets utställnings nämnd, Svensk-österrikiska kulturfonden,
Statens
humanistiska
forskningsråds
granskningsnämnd, Postverkets konstråd
för utgivning av frimärken, K . Vitterhetshistorie- och antikvitetsakademien, Öst
asiatiska museets nämnd, K . Vetenskaps
samhället i Uppsala, The Friends o f the
Pierpont Morgan library, New Y ork, och
The Harvard University honorary committé for I Tatti, Florens.
Ordförande i styrelsen för Märta MååsFjetterström A B .
Vice ordförande i Svenska nationella kom
mittén av International council o f mu
seums (ICOM ), Riksförbundet för bil
dande konst, Nordiska konstförbundets
svenska sektion samt Tessinsällskapet.
Styrelseledamot i Prins Eugens Waldemarsudde, Gripsholmsföreningen, N orrkö
pings museum, Konsthistoriska sällskapet
och Stiftelsen Thielska galleriet.
Nationalmusei representant vid Muzeum
N arodowe’s, Warszawa, ioo-årsjubileum
juni 1962.

Bibliotekarie Gunhild Österman
Svensk konsthistorisk bibliografi 1960 &
19 6 1. — Konsthistorisk tidskrift 30(1961),
s. 163 — 176 och 31(1962), s. 123 — 137.
[Tills. m. Karin Melin.]
Föreläsningar vid Kungl. Skolöverstyrelsens
biblioteksskola.
Suppleant i Stockholms stads museinämnd.

Intendent Patrik Reuterswärd
De avslagna näsorna. — Kontakt med
Nationalmuseum. [3.] Sthm 1962, s. 35 —
40.
A French project for a castle at Richmond.
— The Burlington magazine, vol. 104
(19 6 2 ),s. 5 3 3 - 5 3 5 Docent vid Göteborgs universitet.
Ledare för Föreningen Nationalmusei vän
ners Greklandsresa, april 1962.

Preliminära uppgifter för Nordiska konser
vatorförbundets kongress i Stockholm
1962. — Nordisk konservatorforbund.
Meddelelser 1960—62. s. 118 —119 .
Sekreterare i Svenska sektionen av Nordiska
konservatorförbundet.
Medlem av International institute for conservation o f historic and artistic work
(I. I. c.).
Studier av konservatorsateljéer i Amster
dam, Bryssel och London som Ivan Traugott-stipendiat.
Sekreterare vid Nordiska konservatorför
bundets kongress i Stockholm och Åbo
12 —16 juni.
Deltagit i La conférence générale de PICOM
i Haag 2 — 3 juli och i British counciPs
kurs »The scientific examination and conservation o f works o f art» i London 8 —21
juli.

Förste intendent Gertrud Serner
Medlem av red.-komm. för Ur konstens
värld. Läsebok för grundskolan, Sthm
1962, och där förf. Ett besök i National
museum, s. 97 — 116 .
Bildtexter till N M väggalmanack 1963:
Skönt och skickligt från konsthantverksavdelningen.
Ordförande i Riksförbundets för bildande
konst arbetsutskott.
Styrelseledamot i Riksförbundet för bildan
de konst och Folkrörelsernas konstfräm
jande.
Ledamot av styrelsen och arbetsutskottet i
Föreningen konst i skolan och Stockholms
konsertförening samt ledamot av För
eningen Nordens konstnämnd och Statens
folkbildningsnämnd.

Assistent Märta Upmark
Ordförande i A rkiv- och museitjänstemannaföreningen (AM TF).
Ledamot av N M samarbetsnämnd.

Konservator Gunnar Schiller

Förste intendent Bo Wennberg

Rom-konferensen 1961. — Nordisk konservatorforbund. Meddelelser 1960 —62, s.
1 1 5 —117 .

Förf. avsn. Måleri från 1500-talet. H ög
renässans och manierism (nr 76 — 100,
104 —119 ) med undantag av Jacopo
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Bassano, Palma Giovane och Leandro
Bassano. — Skulptur (nr 176 — 187), med
undantag av Andrea Brustolon, Giovanni
Maria Morlaiter och Antonio Canova i
N M utst.kat. 269: Konstens Venedig.
Kommissarie för N M utst. Konstens Vene
dig.
Styrelseledamot i Stiftelsen Carl och Olga
M illes’ Lidingöhem.
Ledamot av Comission de PICOM pour le
traitement des peintures.
Ett trettiotal visningar och föreläsningar för
konstföreningar, m. m.
Medverkat i radio och T V .

Intendent Dag Widman
En bok om Stig Lindberg. Sthm 1962. [Tills,
m. Berndt Klyvare.]
Hertha Hillfon: Spirit and clay. — Kontur
1 1 (1962), s. 20 —25.
Glaseffekter. [Vicke Lindstrand och Mona
Schildt.] — Form 58(1962), s. 38.
Hannah Ryggen. — Form 58(1962), s.
158 — 159.
Vad vill Slöjdföreningen ? — Form 58(1962),
s. 15 1.
D ie Glasdörfer. — Merian 15(1962): 5, s.
44 —49.
Konsthantverk och konstföreningar. — VIM
utst.kat. 23: Skandiaförsäkringars konst
förening 1944 —1962, s. [5].
Jubileum med tusenkonstnär. [Stig Lind
berg.] — Form 58(1962), s. 280 —287.

Tom Möllers nya glas från Reijmyre. — Hem
i Sverige 55(1962), s. 17 4 —175.
Svenskt glas i början av 60-talet. — Svenska
hem och trädgårdstidningen 50(1962), s.
156 — 158.
Inkans guld till Stockholm. — V i 49(1962):
27/28, s. 7 —9, 16 — 17. [Tills. m. Stig
Rydén.]
Red. NVI utst.kat. 267: Guld från Peru.
[Tills. m. Stig Rydén.]
Kommissarie för N M utst. Guld från Peru.
Ledamot av Svenska slöjdföreningens fack
sektions nämnd.
Styrelseledamot och jurymedlem i Konst
hantverkarna, förening u. p. a.
Styrelsesuppleant i Föreningen handarbetets
vänner och Stiftelsen Wilhelm Kågefonden.
Juryuppdrag: Hantverket, Stockholm och
Sveriges hemslöjdsföreningars gemen
samma jury.
M edverkat i radio.

Intendent Jan Wirgin
Some ceramic wares from Chi-Chou. —
Bulletin o f the museum o f Far Eastern
antiquities 34(1962), s. 5 3 —91.
Rec. i Konsthistorisk tidskrift.
Sekreterare i Svensk-japanska sällskapet.
Styrelseledamot av Föreningen Östasiatiska
museets vänner.
Föreläsning vid Föreningen Östasiatiska
museets vänners årsmöte.
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IV . E K O N O M I F Ö R V A L T N I N G

Kamrer are: Birgit FurStenberg

Till Femårsfonden har överförts 5 000 kronor från J. S. Gieseckes Donation.
Ur »Konung Gustaf V I Adolfs 70-årsfond för svensk kultur» har museet
erhållit dels 10 000 kronor till resebidrag, dels 50 000 kronor för kostnaderna
för en annexbyggnad. Till sistnämnda ändamål har Syskonen Wesséns Stiftelse
bidragit med 100 000 kronor.
Från A B Bukowskis Konsthandel har museet fått ytterligare 10 000 kronor
utgörande del av engångslikvid istället för den årliga vinstutdelningen enligt
gåvobrev 1914.
Herr Albert Ekman, Alingsås, har i sitt testamente överlämnat 100 000
kronor till museet att användas till »främjande av vetenskaplig undervisning
eller forskning».
Från Anders & Maria Svenssons stiftelse har museet erhållit 1 484:22.
Baron Eduard von der Heydt har till inköp för östasiatiska avdelningen
donerat 1 000 kronor.
Priset för 1962 ur fonden »Maria Leander-Engströms minne», 1 500 kronor,
har tilldelats Claes Bäckström. Medel till stipendiet har ställts till förfogande
av givare, som önskar vara okända och till inköp på utställningen har bidrag
lämnats av Tidningen Vi och Folket i Bild.
Ur Lovéns Fond har fil.lic. Björn Hallström erhållit ett resebidrag av 500
kronor för resa till Ryssland.
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Inkomster

V.

N Ä M N D E R O CH S T Ö D F Ö R E N IN G A R

Nationalmusei nämnd

Föreningen Nationalmusei Vänner

Nationalmusei nämnd består av museets avdelningsföreståndare under ordförandeskap
av över intendenten. Nämndens sekreterare
har t.o.m. den 30 juni varit kanslirådet
Christoffer Gottlieb, därefter byrådirektör
Sven Ljungberg.

Föreningens styrelse har bestått av över
läkare Carl Sandström, ordförande, bank
direktören friherre Carl de Geer, vice ord
förande och sekreterare, samt grosshandlare
Wilhelm Josephson, skattmästare. Supple
anter ha varit professor Einar Perman,
ingenjör Selim Karlebo och bergsingenjör
Carl J. Kjellberg.
Föreningens årsmöte hölls den 23 maj på
Kungl. Slottet. Överintendenten Carl N or
denfalk demonstrerade gåvorna till National
museum och förste intendenten Gunnar
Jungmarker höll ett föredrag om Goyas gra
vyrserie »Los Caprichos».
Med anledning av H. M. Konungens 80årsdag har en insamling ordnats bland med
lemmarna och vid en subskriberad middag
på Grand Hotel Royal den 8 november
överlämnades till H. M. Konungen Carl
Wilhelmsons målning: »Utsegling».
Föreningen har för sina medlemmar anord
nat en utflykt till Rosersbergs slott och till
friherre och friherrinnan Carl de Geer på
Stora Wäsby samt en resa till Grekland.
Till Nationalmuseum har av eller genom
föreningen överlämnats konstverk, som
redovisas i årsredogörelsen bland avdel
ningarnas nyförvärv.
Föreningen har för studieresor lämnat
bidrag ur Ivan Traugotts fond till konserva
tor Gunnar Schiller och ur Theodor Ahrenbergs fond till biblioteksamanuensen Karin
Melin.
Antalet medlemmar uppgick den 31 dec.
1962 till 1 141 .

Östasiatiska museets nämnd
Östasiatiska museets nämnd består av över
intendenten Å ke Wiberg, ordförande, riks
antikvarien samt överintendenten och chefen
för Nationalmuseum. Suppleant för ord
föranden är bankdirektör Tore Browaldh
och sekreterare museets föreståndare.

Moderna museets inköpsnämnd
Inköpsnämnden för anslaget till inlösen av
levande svenska konstnärers arbeten har
under första halvåret bestått av professor
A rne Jones (suppleant skulptören Lennart
Källström ), konstnären Lage Lindell (supple
ant konstnären Torsten Renqvist) och före
ståndaren för Moderna museet. Från den
1 juli har nämnden bestått av professor
Torsten Andersson (suppleant konstnären
Sven Sahlberg), skulptören Lennart K äll
ström (suppleant skulptören Liss Eriksson)
samt museiföreståndaren.

Samarbetsnämnden vid Nationalmuseum
Museets representanter i samarbetsnämnden
ha utgjorts av överintendent Nordenfalk och
t.o.m. den 30 juni kanslirådet Gottlieb, där
efter byrådirektör Ljungberg (suppleant
förste intendent von Malmborg) och perso
nalrepresentanter har varit förste intendent
Hernmarck
(suppleant
intendent Per
Bjurström ),
assistent Märta
Upmark
(suppleant kansliskrivare Märta Hult) och
museivakt J. Pettersson (suppleant museivakt E . Anderberg).
Nämnden har sammanträtt den 30 maj
1962.
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Föreningen Moderna Museets Vänner
Föreningens styrelse består av bokförläggare
Gerard Bonnier, ordförande, direktör Char
les Nilsson, vice ordförande, advokat Sten
Hellner, sekreterare och kassaförvaltare,
samt direktör Östen Fagerlind, museiföreståndare K . G . Hultén, skulptör Arne Jones,
redaktör U lf Linde, herr Fljalmar Odqvist,

professor Lennart Rodhe, grevinnan Inge
borg von Rosen, professor Philip Sandblom
och herr Nils Åman. Representanter för
juniorerna: arkitekt Adam Backström och fil.
kand. Ingrid Svensson. Föreningens års
möte hölls den 29 maj.
Förhandsvisningar har anordnats vid
följande utställningar: »Hannah Ryggens
Bildvävnader» och »Grafiska förberedelser»
den 2 febr., »4 Amerikanare» den 16 mars,
»Jean Arp» den 14 sept., fotoutställningen
»Svenskarna sedda av 1 1 fotografer» den
26 dec. Vid samtliga förhandsvisningar hade
anordnats subskriberad middag, supé eller
serverats förfriskningar. Den 19 —28 maj
hade en konstresa ordnats till Schweiz.
Dessutom hade föreningen för sina med
lemmar ordnat 12 visningar av olika utställ
ningar eller samlingar.
Föreningen har till Moderna Museet
överlämnat konstverk, som redovisas i årsredogörelsen bland Moderna Museets ny
förvärv.
Föreningen har under året anordnat en
kampanj för medlemsvärvning. Antalet med
lemmar uppgick den 31 dec. 1962 till 1 704
varav 960 juniorer.

Gripsholmsföreningen av är 1957
Gripsholmsföreningens styrelse har under
1962 bestått av: landshövding Ossian Sehlstedt, ordförande, ståthållaren general T or
sten Friis, vice ordförande, rektor Gösta
Karlsson, sekreterare, direktör Fredrik
Wretman, skattmästare,
slottsarkitekten
Hakon Ahlberg, förste intendent B oo von
Malmborg, överintendent Carl Nordenfalk,
kanslirådet Edvard Reuterswärd, riksantik
varie Gösta Selling, överintendent Å ke
Setterwall, fru Elsa von Stockenström och
slottsfogden general Raoul Årmann.
Föreningens årsmöte hölls den 2 septem
ber i Gripsholms folkhögskola, varvid
landshövding Sehlstedt tackade den av
gående sekreteraren rektor Carl Callersten,
verksam alltsedan föreningens tillkomst,

för ett gott arbete och hälsade den nye
sekreteraren rektor Karlsson välkommen.
Ordföranden överlämnade sedan de på sid.
3 5 angivna porträtten och hyllade i samband
därmed de avbildade för deras stora insatser.
Samtliga dessa porträtt skola enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 30 aug. 1962 mottagas till
statens porträttsamling såsom en hedersbevisning. ö v rig a gåvor redovisas i förteck
ningen över nyförvärv.
De avbildades tack framfördes av stats
minister Tage Erlander. Förste intendenten
Boo von Malmborg höll därefter ett anföran
de om »hedersporträtt» förr och nu. ö v e r 
intendent Carl Nordenfalk framförde N a
tionalmusei tack för de värdefulla tillskotten
till statens porträttsamling.

Föreningen Östasiatiska Museets Vänner
Föreningens styrelse har under året bestått
av: Professor Jan Hellner, ordförande, do
cent Bo Gyllensvärd, sekreterare, doktor
Nat. Wessén, skattmästare, samt utrikesrådet
Erik von Sydow, brandchefen Holger
Rosencrantz och fil.lic. Jan Wirgin.
Föreningens årsmöte hölls den 10 maj,
varvid fil.lic. Jan Wirgin höll föredrag om
konstskatter ur förutvarande kinesiska
palatssamlingen. Den 13 mars kåserade
attaché Kaj Falkman till en färgfilm om
Japan, den 4 juni höll professor Fuijo
Koyama en föreläsning och den 2 november
talade professor Sören Egerod om Angor
Wat.
Föreningen anordnade en resa till Göte
borg den 8 —9 september med utflykt till
Kärrbogärde, där fru Agnes Hellner visade
samlingen av kinesisk keramik. I Göteborg
besöktes Röhsska Museet, som visades av
museichefen Göran Axel-Nilsson. Den 12
december var föreningens medlemmar in
bjudna att bese professor och fru Bertil
Josephsons samling av kinesisk keramik.
Föreningens gåvor till Östasiatiska museet
redovisas i årsredogörelsen bland museets
nyförvärv. E tt avtal om inköp av en kinesisk
stela från 500-talet har träffats.
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V I. D O N A T O R E R T I L L K O N S T S A M L I N G A R N A 1960

H. M . Konungen
Ahlberg, Hakon, slottsarkitekt
Professorskan Elsa Anderssons sterbhus
A rp, Jean, konstnär
Arsenius, Maia, fru
Berghagen, Robert, arkitekt
Bergman, A rvid , hovkamrerare och fru
Boethius, A xel, professor
Bonnier, Gerard, bokförläggare
Albert Bonniers förlag A B
Bratt, Anne-Marie, fru
The Corning Museums o f Glass, U SA
Ekm an, Ulla fru
Engström , Karin, fru
Erdtman, Gunnar och Holger, professorer
samt Karin, pianist
Eriksson, Beda, konstnärinna
Eriksson, Fritz H ., direktör
Esselte-FIerzogs Bokbinderi A B
Veckotidningen Folket i Bild
Frisendahl, Marie, Madame
Gabrieli, Noemi, dottoressa
af Gei jer stam, Gerda, fru
Gefle Porslinsfabrik A B
Grafiska sällskapet
Föreningen Graphica
Gripsholmsföreningen av år 1937
Gamla uppsalavänner till generalsekreterare
D ag Hammarskjöld
Hansell, Sigurd, fil.kand.
Hansson, Judith, fröken
Hedland, Klasje, fru
Hellström, Gerda, fru
Hernmarck, Carl, fil.dr
von der Heydt, E ., baron
Hirsch, Axel, med.dr
Hult, Märta, fru
Högbom , Bertil, doktor
A B Johansfors Glasbruk
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Karlebo, Selim, ingenjör
Kempe, Carl, fil. och tekn.dr
Kina-kommittén
Knöppel, A rvid, konstnär
Kooperativa förbundet
Lanner, Olga, konstnärinna
Larson, Walda, fru
Maria Leander-Engströms Minne
Leslie, Alfred, konstnär
Lundberg, Hilda, fröken
A B Magaliff
Melanton, Kaisa, konstnärinna
Menzinsky, Georg, fil.dr
Miguel, Pierre, M.
Föreningen Moderna Museets Vänner
Musikhistoriska Museet
Mörner, Alma, f. Murray, fru
Föreningen Nationalmusei Vänner
Nilsson, Charles, direktör
Nordenmalm, Alice, fru
A B Nässjö Stolfabrik
Olsén, Julius, fabrikör
Oyler, Soldanella, konstnärinna
Porsgrunds Porcelaensfabrik, N orge
Rappe, Oscar och Maria, friherre och fri
herrinna
Reuterswärd, Oscar, docent
Vänner till fil.dr Hanna Rydh
Rösiö, Hilding, konstnär
Schreiber, L ili, fru
S kandiaförsäkringar
Socialdemokratiska partistyrelsen
Stankiewicz, Richard, skulptör
Stockholms Stads Hantverksförening
Stora Kopparbergs Bergslags A B
A B Strömbergshyttan
Svenska Cellulosa A B
Tengborg, Elsa, fru
von Wachenfelt, Miles, lantbruksråd
Warburg, Ingrid och Elsa, fröken och doc.
Wessén, N. D. T., doktor

Bilaga

Ben ShafcnTs portrait of Dag Hammarskjöld

Like a few other countries, Sweden has her National Portrait Gallery. Since the
i8th century it has been housed in the Castle of Gripsholm some 80 kilometers
south of Stockholm. During the last fifteen years it has been the ambition of the
National Museum, which has the collection in its charge, to supplement it with
portraits from our own days as well as from earlier periods, and for this purpose
the Swedish Government has decided to create what has been called »Honorary
Portraits» to be painted or sculptured of still living persons of great national
merit. So far eleven such portraits have been added to the collections, among
which may be mentioned those of the Prime Minister Tage Erlander, the Opera
Singer Jussi Björling, the surgeons Clarence Crafoord and Herbert Olivecrona,
and the pioneers of present-day agreements between the industrial leaders and the
Trade Unions on wage adjustments, Gustaf Söderlund, bank manager and August
Lindberg, President of the Federation of Trade Unions. Most of them have been
executed thanks to the generosity of a great benefactor, Axel Hirsch, M. D.
In 195 9 it was decided to have an Honorary Portrait made of Dag Hammarskjöld.
Since he was spending most of his time in New York, it seemed natural to choose
an American artist, and with the agreement of Hammarskjöld it was decided to
ask the American painter Ben Shahn to do the portrait.
It admits naturally of argument whether the choice of artist was right, as Ben
Shahn is not strictly speaking a portrait painter, but just a highly cultured artist
deeply interested in human affairs. It is true that at the beginning of the i93os he
had made a double-portrait of Zacco and Vanzetti, painted as a conscientious
protest against a society responsible for their execution. He had also drawn
penetrating studies of Ernest Hemmingway and of Sigmund Freud. But, on the
whole, Shahn in his portrayal of human nature is more interested in revealing
typical rather than individual characteristics in a face. In a way it was an experi
ment, but an exciting one, to order from him a painting intended for a National
Portrait Gallery. Dag Hammarskjöld, too, realized this. It amused him to be in
company with Hemmingway and Freud. »What a troika of loners», he wrote.
After some time for consideration Ben Shahn accepted the task. His motive was
that he felt a deep admiration for the model, »and that is, in a way, a pre-condition
of doing a meaningful portrait».
Ben Shahn and Hammarskjöld met for the first time in 1960, and found themselves cooperative on the basis of mutual sympathy. But just as the sittings for the
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Ben Shahn: Generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Inköp till Gripsholmssamlingen med bidrag
av ga?nla uppsalavänner till Dag Hammarskjöld.
Ben Shahn: U. N . Secretary General Dag Hammarskjöld.

portrait were to start the Congo Crisis broke out, and Shahn did not want to
disturb Hammarskjöld in those dramatic weeks and months. In September 1961,
however, the plan was taken up again. The day before Hammarskjöld set out for
his last journey to Congo, he invited Ben Shahn to dinner in his house, and it
was decided that the sittings for the portrait should start immediately after his
return.
As we all know, he never came back. But Ben Shahn felt the fulfilment of the
task he had undertaken to be a matter of honour, and, furthermore, he had never
found it quite indispensable to have the model in front of him. On the basis of his
visual memories of the deceased, supplement by a number of press photos placed
at his disposal by the United Nations’ Secretariat, and of which he chose the last
glamorous one, he first made a large drawing (Fig. p. 85) and then developed it into
a larger painted composition which became the final version (Fig. p. 89). The draw
ing has been given by Mr & Mrs Gösta Åhlén to the future Hammarskjöld Library
at Uppsala, and the painting has been acquired by the National Portrait Gallery at
Gripsholm thanks to contributions given by some former University friends of
Dag Hammarskjöld and the artists’ own generosity in asking a reasonable price.
Whereas the drawing is an artistic re-interpretation of the press photo showing
Dag Flammarskjöld listening to Chrustchev’s speech against him in the General
Assembly of the United Nations, the painting is more than just a likeness of the
man. Most of it is taken up by a wall of clouds painted in varied warm and cold
colours. Out of this emerges a big black stain. In the stain and around it the artist
has carved with the brush-handle the picture of a beast rolling in slings like a
hase — his symbol of the invisible destructive power of the atom-bomb, known
from his series of paintings called »The Lucky Dragon», to which in a way the
Hammarskjöld portrait might be added as the final number.
The atomic cloud lingers threateningly above a lonely man deeply absorbed in
his thoughts. To the right there is a view, through a summarily indicated window,
of an American bridge construction, maybe inspired by the view from Hammar
skjöld^ office in the U. N. Palace across the Brooklyn Bridge. In front o f the man
is a white paper. What he intends to write down — his own thoughts while liste
ning— spreads across the table in the artist’s sensitive calligraphy and becomes a
graphic ornament in the foreground of the picure. The text is taken from Hammar
skjöld^ well-known answer to Chrustchev’s appeal to him to resign, certainly the
most memorable piece of writing that ever came from his pen: »It is not the
Soviet Union or indeed any other big Power which needs the United Nations for
their protection. It is all the others. In this sense the organisation is first of all their
organisation and I deeply believe in the wisdom with which they will be able to
use it and guide it. I shall remain in my post during the term of office as a servant
of this organisation in the interest of all those other nations as long as they wish me
to do so. In this context the representative of the Soviet Union spoke of courage.
It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow to the
wish of a big power. It is another matter to resist. As is well known to all members
of this Assembly I have done so before on many occasions and in many directions.
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If it is the wish of those nations who see in the organisation their best protection
in the present world, I shall now do so again».
The most striking feature of the painting is not the outward likeness. Just as the
bridge outside the window does not exactly resemble Brooklyn Bridge, so the
lonely man in the painting is not an easily recognisable picture of Dag Hammar
skjöld at work in his office. It is rather a penetrating study of a great world
citisen in the pilot-house of great power, alone with his responsibility, his conscience and his fate. The outward likeness has been replaced by a delineation
of character. It is more seriously meant than just an ordinary portrait.
by a delineation of character. It is more seriously meant than just an ordinary
portrait.
In a letter Ben Shahn has expressed what he intended himself when painting this
picture; »I did not like the notion of a conventional portrait. That seemed to me
a commonplace. I wanted to express his loneliness and isolation, his need, actually,
for such remoteness in space that he might be able to carry through, as he did, the
powerful resolution to be just. His unaffiliated kind of justice, it seems to me, held
the world together through many crises that might have deteriorated into world
conflicts. I have had a truly profound feeling for this man, and I hope that it will
be felt through the painting. I must mention, too, the threat that hung over him
as it hung over the world, and does still. All this is my mood in doing this piece
of work».
When the portrait was first shown in Sweden, there was naturally a discussion
in the press as to whether it was a true likeness of Dag Hammarskjöld or not —
some people pretending that Ben Shahn’s picture was just another example of
the crisis in modern portrait painting which arose with the invention of the
camera and the break through of modern art. In this discussion Ben Shahn him
self has risen to speak, and his article on the subject, which was first published
in Swedish in a Stockholm newspaper, is of such general interest, apart from
what it says about the Hammarskjöld portrait, that it should be brought to the
attention of a wider public. It is a great privilege for the National Museum to be
allowed to publish it here in its original form. There is little doubt that the
Hammarskjöld portrait will be more and more appreciated as time passes. It will
have something to tell future generations about what our life was like in those days.
Carl Nordenfalk
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Concerning “likeness” in portraiture

The first problem having to do with likeness in portraiture is that of whether
one is primarily a portrait painter, or whether he is primarily a painter, as such.
I have a notion that the principle difficulty facing the professional portrait
painter is one of personalities. Indeed, every sitter for a portrait has a thousand
faces, and the one that he wants to see appear on the canvas is his most comely
face— probably imaginary, at that. If his portraitist is inclined to candor, the
sitter may be deeply grieved; he may, I am sure that he often does, reject the
work^on the ground that it does not resemble him.
My son, Jonathan Shahn, recently made an impressive monumental head of
Franklin Roosevelt. The comments upon his work interested me greatly. To
some, the head is overwhelming— moving in its likeness to Roosevelt. To
others, the head bears not the slightest resemblance to the man. So one must
ask himself the question, »Which Roosevelt is portrayed?» Is it the young
Roosevelt of the early years, gay, confident; not yet made stubborn and grave
by ruthless opposition and by deep responsibilities ? Is it the Roosevelt of the
disastrous war years? Is it the indominable fighter of New Deal days— determined, yet always quick to laugh ? Is it the Roosevelt of the final years, broken,
thin in countenance, still an unconquerable reformer, but now always serious ?
Is it the Roosevelt of real life, or the Roosevelt of news photographs ? Is it the
left side of that mobile and uneven face, or the right side? Is it the
Roosevelt viewed with enmity and dislike, or the Roosevelt adored and looked
at with compassion? These are all different Roosevelts, different-looking faces.
My son sought to invest his portrait with something of each, and I belive that
his reward came when Mrs. Roosevelt herself first saw the portrait, looked
at it long and intently and then said, »This is the portrait of the soul and the
meaning of the man!»
There have been times in the history of painting when a painter was expected
to approach every object, panorama or landscape as though he were painting
a portrait of that particular subject. The academic rule-makers always seek to
impose upon the painter a series of rules and regulations about just how he
should approach the work and just how he should execute it. (Since the
academists are seldom primarily painters, but are, rather, theorists, historians
and critics, such rules are an almost indispensible prop to their trade, since the
rules make it quite simple to measure the work of art without actually having
to bring sensitivity, feeling or intelligence to the work.) Such rule-makers
forget that the painter makes his painting because he wants to do that, and
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Ben Shahn: U .N . Secretary
General Dag Hammarskjöld.
Dram ng given by M r. and
M rs. G . Åhlén to the Ham
marskjöld Library at Upp
sala.

that the purpose of the painting is to manifest his own thinking, his belief and
his feeling. There are no outside rules for such a manifestation, only the inside
rules of what things count most in the heart of the painter, and how he can best
formulate those things in a visible perceptible manner.
What would have been lost to the world if Van Gogh had painted a perfect
portrait— a »resemblance» of a landscape! What if Renoir had devoted himself
to likenesses! What if Cezanne had thought of likeness instead of the structure,
the color, the feeling for his painting, the whole ambience of his works! What
if the Romanesque sculptors had concentrated in likeness in faces, likeness in
draperies, rather than the beautiful flow of line, the expressiveness of countenance, the attitudes, the thousand simplifications and the other thousand
elaborations which have nothing to do with likeness to some possible original
sitter or model for these works. All art that has ever been recognized as worthy
has developed its own reasons and its own rigorous discipline in illuminating
those reasons.
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I believe that it is thought in some quarters that the very failure to pursue
likeness is a want of discipline. Let me quickly assure the holders of such
opinion that just the reverse is the case. To realize a likeness does require a
careful study of the structure of, let us say, a particular head. It requires a knowledge of the norm and attention to those characteristics in which this particular
head departs from the norm, then, a simple copying and either delicate or exaggerated emphasis upon the non-normal characteristics. But all this is craft
and can be learned. The understanding of the meaning of an individual is quite
another thing. The knowledge of the position of a human being in the world,
the compassion with that human being, the sharing of this loneliness, the accord
with his thinking, and the realisation of thenecessity of such thinking— these
perceptions are not artschool courses. There are many painters— excellent
portrait painters— who could depict with accuracy the features of a man, but
who, if they could read his thoughts, could never share them, nor indeed
know what was the meaning of such thinking.
I knew Dag Hammarskjöld; I knew him personally, but even more, in a certain spiritual way. I am not a portrait painter, and I should never have wanted
to paint a portrait of this man had I not been so deeply moved by what he was.
I saw him as isolated by his very sense of justice, standing against pressures
by his enemies, but even more insistent pressures by his friends. I saw him as
being the kind of person who could make the United Nations a functioning
reality. I f the United Nations is that slim thread upon which a possible hopeful
future for the entire earth hangs, then an individual at its head capable of
rising above either personal or national or East-West interests is an even
slimmer thread on which all our hopes must hang. I f the United Nations is to
become, or be, a simple bartering place for all sorts of vested interests, then
it is nothing and can offer no solution for our growing powers and difficulties.
That Dag Hammarskjöld could and did maintain an Olympian aloofness to
»interests» to this side and that side was to many of us a source of joy and of
hope. His calm justice, his vast perspective upon human affairs were those of
the philosopher rather than of the politician. Let me reiterate that they condemned him to a personal loneliness that he accepted with some amusement as
the burden of his position.
I made my first large drawing for the Hammarskjöld portrait emphasizing
the figure and perhaps with more likeness to the man than I felt necessary in
the final painting. I did not feel satisfied with the first presentation, and explored
somewhat further into my own feelings about Hammarskjöld. Not until I had
succeeded (to my mind) in placing the individual, a lonely figure in a vast uncharted space in which some new way had to be found, perhaps some new
reality created, did I feel that I had come close to my own feeling as to the
significance of this great, profoundly understanding and very modest man.
I have sought to make a portrait about, rather than of a man.
Ben Shahn

Stockholm s E nskilda B ank

GRUNDAD

18 56

T IL L FÖRETAGSAM HETENS T JÄ N ST

91

■ ....'. Wi

k& ^ZÉÉå& ,
Carl Kylberg: Gula fält, oljemålning

GOD KONST
är alltid ett inspirerande sparmål och ofta en förmånlig penning

placering. Ett

sparlån i Handelsbanken gör det lättare för Er att

förverkliga planerna på konstinköp. Ni sparar till halva summan
och får utan säkerhet låna resten av banken. Välkommen in för
närmare upplysningar!
Ä A N D /\

r s i iBji

HANDELSBANKEN
— 435 kontor över hela landet

92

När det gäller
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siö- och transportförsäkring för gods, fartyg,
frakter och rederiintressen

båtförsäkring (motor- och segelbåtar)
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land- och flygtransportförsäkring
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BUKOWSKIS
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GRUNDAD

1870

Målningar och antikviteter
köpas kontant eller mottagas till försäljning
under hand och d auktion

A B H. B U K O W S K IS K O N S T H A N D E L
AB B U K O W S K I - A U K T I O N E R
ARSEN ALSG ATAN 2 - STOCKHOLM
TELEFON 10 43 28 - 20 71 18
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K. E. G U S T A V S O N S Å K E R I A B
Vasavägen 25 - Solna
Tel.

2 7 1 7 37

27 90 60

Internationella transporter av
oemballerat gods
In- och utrikes flyttningar

D etalj ur Korsstjärnan, vävnad, Barbro Nilsson.

M Ä R T A M Å Å S - F J E T T E R S T R Ö M AB
Verkstad och utställning i Båstad, tel. 701 83
Utställning i Stockholm, Myntgatan 5 , tel. 20 19 56
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SUN G SHERDS presenterar svenska
fo rskn in gsresultat frän den kinesiska
keram ikens g u ld å ld er under Sun gd yn astien, 9 60 — 1279. K em iska, tekniska
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Författare och forskningsledare:
Fil. Dr Nils Palmgren,
Professor W alter Steger,
Fil. Dr Nils Sundius.
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ALM Q VIST & W IKSELL / G EBERS FÖ R LA G AB

Stockholm

•

Göteborg

•

Uppsala
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GRÄNGESBERG
GULDSMEDSHYTTAN

STRÅSSA

STOCKHOLM

ESKILSTUNA

järnm alm
dynamit, kraft;
järnväg T G O J m ed
export-importhamn;
rederi i m alm
tank- och bulkfart;
tackjärn, järnsvamp,
kokiller; valsar;
fönsterglas;
grovplåt °P
stälbyggnadskonstruktioner
cisterner, tryckkärl,
stålrör (SB)

OXELOSUND

PA ALLA HAV

m
I LIBERIA

m ed nya fa rtyg
upp till 37.500 ton d w
som förvaltare av
LAMCO-projektet

GRÄNGESBERGSBOLAGET
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Noggrann grafisk formgivning,
ekonomisk trycksaksplanering,
rationell teknisk produktion
krävs för ett gott slutresultat.
För varje kund med krav på stil
är det naturligt att söka det bästa.
Resurserna
finns hos Kungl. Boktryckeriet
P. A. Norstedt & Söner
99

D etalj ur Konungarnas tillbedjan

Nationalmuseum

JA C O B E L L O D E L F IO R E

Stockholm

Illustrationen hämtad ur katalogen f ö r utställningen »Konstens Venedig»

Katalogen till Nationalmuseums stora utställning 1962—1963 »Konstens
Venedig» har utförts av oss. Vi har resurser för arbeten som ställer stora
krav på kvalitet och snabba leveranser.

A B E G N E L L S K A B O K T R Y C K E R IE T
Tulegatan 15 • Stockholm Va • Telefon växel 24 28 10

Z E T T E R L U N D & T H E L A N D E R S BO KTRYCKERI AB
Kungstensgatan 12 • Stockholm Va • Telefon växel 23 11 80

—- Två företag under samma ledning —

IOO

GUSTAF NÄSSTRÖM

FORNA DAGARS
SVERIGE- 1700-talet
Kulturhistorisk bilderbok om frihetstid och gustaviansk tid
Foto: Hans Hammarskiöld och andra
E n krönika om människor och öden, seder och bruk, byggnader och vardagsting i 1700talets Sverige.
Bokens utsökta bilder av exteriörer och interiörer, föremål och konstverk från landets olika
delar står i ett oavlåtligt samspel med en spirituell text, som både tar fasta på det beteck
nande för tiden och på de lustiga, rörande eller groteska detaljerna.
G ör er bekant med flitens och lättjans stolar, Sveriges kanske vackraste fattighus, Karl X II:s
och Gustaf III:s skrivplån . . . Träd in i ett 1700-tal, som inte är historia, utan livfull verk
lighet idag! Dörren står öppen - G ustaf Näsström: Forna dagars Sverige 1700-talet.

Inb. 1 1 8 :- , b fr bd 1 4 5 :-q

•

Donniers

I bokhandeln finns också verkets tvä tidigare volymer:
Hedenhös och medeltid Inb. 105 : —, hfr bd 155 : —
Vasatid och karolinsk tid Inb. 105: —, hfr bd 135 : —

IOI

KVALITETSAUKTIONER
I STOCKHOLMS STADS REGIM

Illustrerade,
omsorgsfullt utarbetade kataloger

Avgifter för varje utropspost:

.

for belopp t. o. m. 200 kronor ........................................

15 %

på vad häröver belöper t. o. m. 2 000 kronor ..............

6 %

samt för belopp över 2 000 kronor .......................

3 %

slagavgift .................................................................................... 2 kronor
FÖr återrop erlägges samma avgifter som vid försäljning

S T O C K H O L M S

STA D S

A U K T I O N S V E R K

Norrtullsgatan 6, Tel. 340720
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Nägra konstböcker frän Nationalmuseum
Nationalmusei skriftserie:
1. Svenskt sjuttonhundratal. E n stilhistorisk undersökning av Carl Hernmarck 1954. Pris kr. 28:—.
2. P. A. Hall. Sa correspondance de famille. Ed. par Karl Asplund. 1955.
Pris. kr. 20:—.
3. Kung Praktiks och drottning Teoris jaktbok. Le livre des deduis du
Roi Modus et de la Reine Ratio. Konsthistoriskt kommenterad av Carl
Nordenfalk. 1955. Pris inb. kr. 1 1 5 :— .
4. Richard Bergh och Nationalmuseum. Några dokument. A v Gunhild
Österman. 1958. Pris kr. 22:—.
5. Erw in Panofsky: A mythological painting by Poussin in the National
museum, Stockholm. 1960. Pris kr, 2 5:—.
6. Bibliographia Osvaldi Sirén. Sammanst. av Gunhild Österman. 1960.
Pris kr. 20:—.
7. Per Bjurström: Giacomo Torelli and baroque stage design. 2. rev. ed.
1962. Pris kr. 48:—.
8. Ulla Ehrensvärd: Svenska arkitekturritningar i Eremitaget och andra
samlingar. 1962, Pris kr. 10 :—.

Årsbok for Svenska statens konstsamlingar:
1. Antoine Watteau och andra franska sjuttonhundratalsmästare i National
museum. Redigerad av Carl Nordenfalk. 1953. Nedsatt pris kr. 19: —
med skinnrygg.
2. Mästerverk i Nationalmuseum. Konsthantverk. Redigerad av Carl
Hcrnmarck. 1954. Nedsatt pris inb. kr. 12:50.
3. Svenska mästartecknare. Sergel. Martin. Ehrensvärd. Redigerad av
Gunnar Jungmarker, 1955. Nedsatt pris inb. kr. 12:50.
4. Gripsholm. Ett slott och dess konstskatter. Redigerad av Boo von
Malmborg. 1956. Nedsatt pris inb. kr. 12:50.
5. Moderna Museet. Redigerad av Bo Wennberg. 1957. Pris inb. kr. 24:-—.
6. Antik konst. Redigerad av Oscar Antonsson. 1958. Pris inb. kr. 24:—.
7. Kinesisk konst. Redigerad av Bo Gyllensvärd. 1959. Pris inb. kr. 28:—.
8. Spanska mästare. Redigerad av Pontus Grate. 1960. Pris inb. kr. 29:20.
9. 50 år — 50 mästerverk. Redigerad av Bo Wennberg. 1961. Pris inb.
kr. 48:— .
ro. Venetianskt. Redigerad av Bo Lindwall. 1963. Pris inb. kr. 28:—.

C I V I L T R Y C K
Stockholm 1963

