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Paleozoologiska afdelningen. 

Den paleozoologiska afdelningens utveckling kan sägas omfatta fyra olika skeden. 

Dessa i främsta rummet b eroende af vetenskapens utveckling i förening med musei
teknikens, men därjämte sammanhängande med de olika intendenternas läggning och 
vetenskapliga intressen. Den första tidrymden, då djurfossilen ej förvaltades af någon 

egen föreståndare, utan voro förenade med de zoologiska saml ingarna, har i samman
hang med dessa redan i det föregående skildrats af vertebratafdelningens intendent. 
Såsom därstädes påpekats, kan paleontologiska afdelningen sägas datera sin första upp
komst från år 1 821, då .alla  petrifikater skildes från mineralsamlingen » . För under 

första tiden tillkomna gåfvor och inköp redogöres på nyss anförda ställe. Nu endast 

några erinringar i anslutning härtill.  
Såsom ett ytterligare exempel, äfven från fossilsamlingen, på DALMAN's i det före

gående framhållna ordnande och museitekniska förmåga kan anföras, att af honom själf 
insaml ade eller under DALMAN's intendenttid inkomna fossil äro försedda med små 

tryckta, på stenstyckena fasthäftade etikettlappar, angifvande fyndort, samlare och årtal, 
alltså ett etiketteringssätt betryggande förväxlingar, hvilket först på sista tiden ånyo 
kommit till användning vid afdelningen. 

Från allra äldsta tiden härstamm a  helt säkert tvenne större föremål, hvilka ännu 
i dag tillhöra paleozoologiska skådesamlingens största prydnader. Det ena är den 
1,10 m långa, O,s-l m breda sandstensplattan med fotspår, eller rättare aftryck af fot

spåren efter den för öfrigt ännu i dag okända stora amfibie, som efter fotspåren benämnts 
Chirotherium » H anddjuref » , från Triaslagren vid Hildburgshausen i Sachsen. Det andra 

utgöres af den mästerligt utförda gipsafgjutningen af det bekanta stora Mosasaurus

hufvudet, hvilket, funnet i kritlagren vid Maastricht i Nederländerna, såsom ett dyr
bart krigsbyte 1 759 togs af fransmännen och fördes till Paris, beskrefs af CuviER, samt 
ännu förvaras i »Museum d'histoire naturel le»  därstädes, och af hvil ket på sin tid så 
ytterst märkliga fynd gipsafgjutningar skänktes till en del museer i utlandet. Gipspl at
tan bär med målade lättlästa typer inskriften >> Donne au musee de Stockholm par le  
museum d'histoire nat: lle de Paris>>. Författaren erinrar sig från 1 859 eller 1 860 ännu 
dessa båda föremål, hvilka på den då 6 a 7 -årige gossen gjorde ett lifligt, ännu kvar
stående intryck. De voro i det äldre museet vid ,Adolf Fredriks kyrkopl an »  utställda 

i det dåtida reptilierummet, eller samma rum - då långt och smalt med ett fönster i 
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hvardera ändan -, hvilket sedermera, genom en vägg starkt förkortadt, i det nu läm
nade museet upptogs af fågelbon och ägg. 

Då det gamla »Zoologiska museet» 1841 fördelades på trenne zoologiska afdel
ningar under hvar sin särskilda intendent, uppdelades naturligtv is  äfven de där för
varade paleontologiska samlingarna mellan » samlingarna för vertebrerade dj ur»  med 

C. J.  SuNDEVALL, och » Samlingarna för overtebrerade dju r» med SvEN LovEN såsom 
intendent. 

Samma år erhöll Riksmuseet en donation af grundläggande betydelse för en blif
vande paleontologisk afdelning. Brukspatron WILHELM HISINGER1 på skinn skatteberg 

\\'rLHELM H !SINGER. 

donerade nämligen 1 841 till Museet sina 
storartade samlingar af fossil  från Sveriges 
alla formationer. Dessa hade af honom 
hopbragts genom talrika och �idsträckta 
resor under en lång följ d af år inom Sverige, 
men äfven i Norge, samt utgöra grundlaget 
för hans paleontologiska och geologiska 
arbeten behandlande våra lagrade form a
tioner j ämte dessas fossil .  Inom dessa sam 
lingar återfinnas äfven originalexemplaren 
till större delen af de af HisiNGER i hans 
då nyl igen afslutade hufvudarbete »Leth::ea 
Svecica »2 beskrifna och afbildade fossilen . 
Samlingen är så mycket viktigare, som 
» Leth::ea Svecica» om fattar samtliga då kända 
svenska fossil, af hvilka ett stort antal där 
beskrifves för första gången . Den HisiNGER'ska 
samlingen, ·  såsom inneslutande typerna för 

en mängd svenska fossil, utgör därför en af 
den paleozoologiska afdelningen s dyrbaraste 

skatter, och har städse förvarats såsom en 
särskild samling. 

Bland skänker af paleontologiska föremål från tiden närmast innan p aleontologiska 
afdelningen erhöll egen intendent kunna nämnas : .Dyrbara fossila ben från trakten af 

Buenos Ayres, skänkta af konsul BILLBERG, som erhållit dem af professor MuNNIZ » ,  samt 
af » demoiselle FREDRIKA BREMER petrifikater från Lev anten och Norra Amerika » ;  äfven
som inköp af den rika samling af gottlandsförsteningar, :.som lektorn vid Visby läro-

1 \Vn.HI•:LM HisiNGER var född år 1766 på skinnskatteberg i Västmanland, hvarest han 1852 äfven afled. 

Vid sidan af en betydande bruksrörelse bedref han äfven omfattande vetenskapliga studier och forskningar 

beträffande Sveriges mineralogi och geologi, samt framför allt af fossilen inom våra lagrade bildningar. 

• W. HrsiNGER, Lethrea Svecica seu Petrificata Svecire inconibus et characteribus illustrata. Holmire 

1837-1841. 4:o. 
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verk magister C. J.  BERGMAN sedan många år med osparad möda och kostnad sam

manbragt». 

Det andra utvecklingsskedet af den paleontologiska afdelningen vidtager 1864, då 
på Vetenskapsakademiens framställning af statsmakterna medel till  en ny intendent
befattning vid Riksm useum, nämligen för de paleontologiska samlingarna, från och 
med nyssnämnd a  år hade beviljats. Vetenskapsakademien s  sekreterare meddelar härom 
i sin årsberättelse 1863-1 864: »Till en ny Intendentbefattn ing vid detta museum, 
nemligen för de pal:Bontologiska samlingarne, äro 3,500 R:dr anslagna, och till dessa 
samlingars underhåll och förökning 2 ,500 
R: dr årligen. » Till intendent vid den nya 
paleontologiska institutionen kallade akade
mien adjunkten vid Lunds universitet 

d:r NILS PETER ANGELIN, hvilken alltså b lef 
afdelningens första intendent. 

Samtidigt med ANGELIN's til lträde af 
intendentbefattningen v ar den först påbör
jade delen af nybyggnaden för Riksmuseum, 
i hvilken plats äfven var afsedd för inrym
mandet af paleontologiska afdelningen, fär
dig, och kunde rummen af den nye inten
denten omedelbart tagas i b esittning. Pale
ontologiska afdelningen var belägen i huset 

mot Kammakaregatan. Den bestod dels af 
tvenne rum åt inre gården jämte fyra rum åt 

Kammakaregatan belägna 1/2 trappa upp 
från gårdssidan, men i bottenvåningen åt 
Kammakaregatan, och med hufvudingång 

från trappuppgången i nordöstra hörnet af 

nyssnämnda gård, dels också en trappa 
högre upp i fil med den ö friga zoologiska 

Nu.s pgTER ANGELIN. 

utställningen, samt från de nyssnämnda rummen bekvämt tillgängliga genom en spiral
trappa, tvenne utställningsrum - på planteckningen af Zoologiska Riksmuseum sid.  56 
b etecknade med V och VI - jämte fönsterväggen i de trenne väster därom liggande 

rummen - II, III och IV -, hvilka för öfrigt disponerades af vertebratafdelningen för ut

ställning af nutid a  fiskar och reptilier. Inom rum III disponerades därjämte äfven golf

ytan. H ärtil l  komm er ytterligare, att tvenne magasinsrum å nedre botten i tvärhuset 
mellan gårdarna, och med ingång från yttre gården äfvensom fönster åt densamma, 
sannoli kt redan då disponerades af afdelningen. 

ANGELIN grep sig oförtrutet an med samlingarnas ordnande och uppställning å 
museet. Till  förutv arande samlingar kommo nu en mängd gåfvor, hvilka talrikt inflöto 

Riksmuseets historia. 29 
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till den nya afdelningen. Den viktigaste af de gåfvor, som nu kommo afdelningen till del, 
var den betydande samling af fossi l ,  förnämligast från Dalarnes sil urbildningar, som 

framlidne b rukspatron C. H.  WEGELIN's stärbhusdelägare gen om gåfvobref af den 7 juni 
1864 skänkte till Vetenskapsakademien, hvilken i sin ordning öfverlämnade densam m a  
t i l l  Riksmuseets paleontologiska afdelning. Jämte samlingarna lämnades » 3,000 Rdr 

för utgifvande af ett arbete öfver desamm a, och 3,700 Rdr att tilldelas dem, som ordna 
samlingen och ombesörja utgifningen». Detta arbete uppdrogs åt ANGELIN, h vilken efter 
exemplar i WEGELIN's samlingar lät utföra ett stort antal kvartplanscher i stentryck. 
Dessa voro visserligen till största delen färdiga vid ANGELIN's död, men, då texten var 
ofullbordad, uppdrogs slutredigeraodet af denna åt ANGELIN's efterträdare såsom i nten
dent GusTAF LINDSTRÖM. Planscherna 1-2 felades ännu, och ett par af de redan färdiga 
planscherna måste af en eller annan anledning kasseras samt antingen ororitas eller 

ersättas med nya. Häraf kommer det sig, att ett antal figurer och beskrifna arter ej 
härleda sig från WEGELIN's samlingar. Arbetet utkom år 1880 under titel: Pragmenta 
silurica e dono CAROLI HENRICI WEGELIN - opus studio NICOLAI PETRI ANGELIN inchoa
tum jussu et impensis acadernim regim scientiarum Svecim edendum curavit G .  LIND
STRÖM - accedunt XX tabulm. Bland andra värdefullare gåfvor, som inflöto, innan 
museet öppnades för all mänheten, k unna anföras: exemplar af Archegosaurus Decheni 

och fossila fiskar från Leebach af d:r JORDAN i Saarbrii.cken; ett större ben af My/odon 

robustus från Brasilien af d:r DE SILVA CAsTRo ; en hornkvicke af uroxe funnen vid 
Odensfors i Östergötland af regementsskrifvaren EKEMAN ; tertiära snäckor från Island 

af doc. PAYKULL, samt från Toscana af prof. HEDENBORG ;  ett fragment af en i Skåne 
funnen bete af ett m ammutdjur af riksdagsfullmäktigen PER NILssoN i Espö.  Härtill  

kommo, förutom hvad i ntendenten själf för komplettering af samlingarna kunn at insamla 
under resor i nom Sverige somrnaren 1864, samt förvärfva genom byte eller köp, fram
för allt under en utländsk resa 1865, ANGELIN's högst betydande enskilda samlingar af 
skandinaviska fossil, gjorda före hans anställning såsom intendent. Dessa bland annat 
innehållande större delen af ori ginalexemplaren till de af honom i hans b erömda, 
år 1853-54 utkomna arbete »Palmontologia Scandinavica» afbildade trilobiterna, 
äfvensom originalen till  en del ej utgifna taflor öfver tril obiter och andra silurfossil. 
Denna högst värdefulla samling, fruktern a af ANGELIN's hela tidigare vetenskapliga sam

lareverksamhet, inlöstes nu af statsverket för Riksmuseet. Vetenskapsakademiens sekre
terare meddelar härom i årsberättelsen för 1866- 1 867: »För att inlösa och med Riks

museum införlifva Professor ANGELIN's betydliga och dyrbara palmontologiska samlingar 

har dels en summa för en gång af 3,000 R:dr bl ifvit beviljad, dels ock en årlig inkomst 

af 2,000 R:dr blifvit ANGELIN under hans återstående Iifstid å Allm änna Indragnings
staten tillerkänd » .  På samma ställe med delas äfven: » Äfvenledes för de palmontolo
giska samlingames förökande har Kongl. Maj:t utomdess i nåder beviljat af allmänna 
medel ett b elopp af 750 R: dr till inköp af en collection förn ämligast af Gottländska 

petrifikater, tillhörande Adjunkten vid Wisby högre Elementarläroverk D:r GusTAF 

LINDSTRÖM» . 
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Beträffande den för al lmän heten afsedda utställningssamlingen kunde sekreteraren 
årsberättelsen för 1 865-1 866 meddela: » Öfver 1 3,000 försteningar äro ordnade och 

uppsatta, så att de endast behöfva förses med etiquetter för att vara färdiga till före

visning. Bland dessa äro 7,590 svenska och 5,700 utländska. » 
Naturhistoriska Riksmuseum i sin helhet blef vid börj an af somm aren 1866 färdig

ordnadt till att ånyo öppnas för allmänheten, och skedde detta den 25 juni .  Angående 

den paleontologiska afdelnin gen skrifver sekreteraren med anledning häraf i årsberät
telsen : » Den palreontologiska samlingen, som förr aldrig varit ordnad och uppställd, 
och som äfven är till väsentlig del nyförvärfvad för Museum genom inköp af professor 
ANGELIN's utm ärkta enskilda samling, har icke heller nu, i anseende till utrymmets 
otillräcklighet, kunnat i sin helhet uppställas till förevisning; de bildningar, som före
komma i Sverige, äro dervid fullständigast representerade, men för öfrigt har allmän
heten tillfäl le att lära känna de mest utmärkande typer af samtliga geologiska formatio
nerna. » Följande år utkom en af ANGELIN författad: » Handledning för beseendet af 
paläontologiska samlingarna uti Riksmuseum. Rummen Il-VI.» Denna gifver visser
ligen en öfversikt af den dåtida skådesamlingens anordning, men, då den ej åtföljdes af 

några interiörbilder, erhåller man ej någon föreställ ning om det närmare utställnings
och monteringssättet för fossilen, hvilket i det nyordnade museet säkerligen var det 
samma som det i andra paleontologiska museer då för tiden brukliga. Författarens 
minne af den dåtida utställningen, hvilken till sina hufvuddrag kvarstod ända i n  på 
1900-talet, i förening med ännu kvarvarande enstaka prof af olika utställnings- och 
monteringsanordningar, möj liggör em ellertid en framställning däraf. 

Paleontologiska afdelningen omfattade då jämte djurfossil äfven växtfossilen. Jämte 
fossilen voro stundom äfven bergarter utställda, så ock en del geologiska bildningar. 
Enligt då för tiden rådande åsikter skulle så mycket som möj ligt, för att inte säga allt, 
utställas till allmänhetens beskådande. Rummen V och VI (se planteckningen sid. 56) 
voro i l ikhet med flertalet öfriga utställningssalar inredda med fasta, djupa väggskåp å 
de inåt vettande väggarna, samt ofvanpå dessa läktare med grundare, äfvenledes vägg
fasta skåp . Såväl här som i rummen II och III gl asskåp från den äldre museiinred
ningen mell an fönstren på fönsterväggen. I rummen III, V och VI äfven gl asbord på 

golfvet Allt var måladt i ek, med undantag af de gamla skåpen i rummen II och III, 
hvi lka fått behålla sin hvita färg. 

Större fossil såsom ammoniter och koraller voro fastsatta på hvitmålade träklossar, 
i hvilka de voro inskurna och kvarböllos medelst en öfverböj d gröfre järntråd, samt 
uppställda på hyllor i vissa skåp . Större plattor med fiskar eller reptilier voro i nlagda 

i gips i hvitmålade trälådor, och ställda ofvanpå hvarandra i väggskåpen. Ej alltför 
stora fossil voro uppsatta på med fä:rgad t papper klädda styfva skifvor - de större på 

träskifvor och fasthållna medelst metalltråd, de mindre på glasskifvor och fa sthäftade 
med l im. Det färgade papperets olika färg angaf den tidsäldar eller formation, från 

hvilken fossilen härstammade, hvilket således omedelbart föll i ögonen. I hvarj e  vägg
skåp eller glasbord fanns dessutom upphängd en större tryckt etikett angifvande 
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därvarande fossils tidsålder, t .  ex . >> Siluriska tiden » .  stundom voro smärre fossil fast
li mmade på oklädda smala glaslister, med metalltråd fastsatta i botten af glaslådor. 
Af smärre fossil med regelbunden form, och af hvilka god tillgång fanns, såsom t.  ex. 
siluriska brachiopoder och trilobiter från Gottland, devoniska brachiopoder från Eifel, 

var ett stort antal med aftagande storlek och ålder, för att visa utvecklingen, i rader 
upphäftade efter hvarandra. Olägenheten m ed detta monteringssätt var emellertid, att 
undersökni ngen af de särskilda exemplaren blef svår, då desamma voro fastsatta med sin 
en a sida. De lossnade dessutom lätt och rullade om hvarandra. Glasplattorna med de 

uppsatta fossilen voro utlagda i glasborden på golfvet, eller med metalltråd fastsatta 
i af guldlister inramade tunnare glaslådor, hvilka i vertikal ställning nära glasfönstren 
voro upphängda i väggskåpen jämte träskifvorna med något större fossil. 

För etiketteringen var det ej vidare väl sörjdt, helt visst af b rist på tid. En del 
föremål voro visserligen försedda med tryckta, eller hos en del större föremål präntade 
etiketter, angifvande det latinsk a namnet och stundom därjämte fyndorten, men tydliga 
etiketter, eller etiketter öfverhufvud saknades i stor utsträckning. 

En stor förtj änst hos ANGELIN's utställningssätt var, att bredvid en del fossil, före
trädesvis af ryggradsdjur, äfven. voro utställda tryckta b ilder u r  böcker och plansch
verk, eller också särskildt för ändamålet utförda ritningar af skelettet eller af djurens 

utseende rekonstrueradt, sådant m an då tänkte sig detsamma.  D essa figurer voro 
anbragta ini skåpen i nvid de fossila lämningar, de skulle illu strera. De större voro 
infattade i guldlistramar, och en del voro försedda med glas, andra endast fernissade. 

Utställningssamlin gen var anordnad efter tid såldrar, och, såsom handledn i n gen 

säger, »har man för att kunna lemna en fullständigare och tydligare föreställning om 
hvarje geologisk tidsperiod uppställt icke blott de organiska lemningarna, utan äfven 

de märkligare bergarter, som jemte dem förekomma » .  Utställningen kom härigenom 
att bli en geologisk formationssamling, så mycket mera som den äfven omfattade den 
» Metamorfiska tiden eller det såkallade Lorenzo-systemeb, oaktadt » det ännu ej med 
fullkomlig visshet är bekant, huruvida några organiska lemningar här förekommo 
eller ej». 

I rummet VI voro utställda föremål från: metamorfiska, cambriska, siluriska, 
devoniska, stenkols- och permiska tiden. I skåpet för » Metamorfiska tiden » voro bland 
annat utställda » stycken af Kolmårdsmarmor» med »Eozoon canadense», » Som före

finnes i all så kallad urkalk; stuffer af en nyligen i Wermland funnen stenkols-artad 

massa i gneis>>, den vittrade kvarnstensgneisen från Lugnås, järnmalmsbreccia med berg
beck från Västmanland. 

Rummet V i nnehöll fossil från trias- och juratiden . Här var uppställd den stora, 
förut omnämnda sandstenspl attan m ed Chirolherium - spåren, och i ett af skåpen voro 
utställda stora ödlor, Ichthyosaurus från Boll i Wiirtemberg. 

Rummet III visade dels i ett af skåpen på fön sterväggen, dels också i de fem glas
borden på golfvet fossil från krittiden. Det förstnäm nda inneslöt bland annat den i det 

föregående omtalade gipsaCgjutningen af det af CuviER beskrifna Mosasaurus-hufvudet 
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från Maastricht, äfvensom exemplar af den stora cephalopoden Ammonites Stobrei från 
Balsberg i Skåne. De öfriga skåpen mellan fönstren innehöl lo fossil från tertiärtiden, 
hufvudsakligen ben och tänder af däggdjur, jämte gipsafgjutningar af sådana. De båda 

skåpen mellan fönstren i rummet II representerade istiden. Här voro så t.  ex. utlagda 
jökelstenar, block från i fast klyft ej funna tertiära bergarter, diluvialblock från Nord
Tyskland, bernstensstycken funna i grus och sand i Skåne, hafsmollusker från skalban
kar i västra Sverige, betar och tänder af m ammutdjur, kraniet af en fossil noshörning, 
samt af bisonoxe och grottbjörn. 

I de tvenne fönsterväggskåpen i rummet IV voro utlagda bildni ngar från » Nu
tiden, äfven Alluvialperioden kallad » ,  samt fossila (subfossila) ben från sådana. Så 
» diatomejord», marlekor, droppsten (d äribland droppsten från Norrbro i Stockholm 
och från Sveaborg), kalktuff och kalkbleke etc.  Vidare fossilt träd från torfmossar, 
hvalben, samt » skal af en sötvattenskö ldpadda (Emys Europrea) funnet i Östergötland » ,  
,fossila fiskar samt skal af ännu lefvande arter a f  hafs-, söt- o c h  b rackvattensmollusker, 
hvilka blifvit funna i höjda lager på flera ställen i l andet:.. 

Såsom framgår af nu - hufvudsakligen ur » Handledningen » ,  men därjämte ur 
minnet - gjorda korta skildring af paleontologiska afdelningens af ANGELIN uppställda 
utställningssamli ng, så utgjorde denna beträffande de äldsta och de yngsta tiderna till 
betydlig del en rent geologisk samling. Att vid den paleontologiska afdelningen tillsam
m ans med fossilen söka åstadkomma en sådan,- huru ofullständig den än var, var syn
nerligen förtjänstfullt af ANGELIN, då på den tiden en för allmänheten tillgänglig geo

logisk samling saknades. Något sen are sökte ANGELIN äfven samm anbinda arkeologi en 
med paleontologien genom utställning i Riksmuseum af husdjurs- och andra ben från 
svenska torfmossar, samt ben och kulturlämningar från kiökkenmöddingarna på Seeland 
och från pålbyggnadsfynden i Schweiz. 

De samlingar, som ej voro utställda, förvarades enl igt årberättelsen för år 1 865-66 

» i  lösa pappaskar, l ikasom dubletterna. De upptaga 45 skåp med lådor.>> Skåpen voro 
g anska små samt utgjordes mestadels af lösa skåpdelar, hvilka med lätthet kunde sättas 
på hvarandra. De voro af alla möjliga slag och mycket gamla, härledande sig från 
äldre samlingar och til l stor del från andra afdelningar, framför all t den mineralogiska, 
hvilken vid inflyttnin gen i sina nya lokaler erhållit ny skåpuppsättning för mineralens 

inrymmande. Nästan alla saknade dörrar och, om sådana ursprungli gen funnits, hade 
de för b ekvämlighets skull borttagits . 

Under ANGELIN's intendenttid förökades samlingarna alltjämt dels genom insam

lingar och förvärf under intendentens resor inom Sverige, hvilka resor 1 868 äfven 
utsträcktes till Danmark och Tyskland, dels också genom talrika gåfvor och inköp. 

Så t.  ex. inköptes 1 874 » en, särdeles på Krinoider rik, petrefaktsamling från Gotland, 
genom hvars förvärfvande Museets samling af siluriska K rinoider kompletterats till en 
fullständighet, som knappast något annat museum kan uppvisa». Äfven genom prepa

rering af magasineradt material utvanns vackra och intressanta fossil .  
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ANGELIN afled den 13 februari 1 876, och kallades den 12 april samm a  år af Veten
skapsakademien till hans efterträdare såsom intendent adjunkten vid Visby högre 
elementarläroverk fil. d:r GusTAF LINDSTRÖM. 

ANGELIN efterlämnade vid sin död flera ofullbordade vetenskapliga m anuskript af 
paleoniologiskt innehåll. Till dessa hörde ett betydligt antal redan färdigtryckta taflor, 
afbildande Riksmuseet tillhörande fossil .  Ett par af dessa arbeten hade ANGELIN hunnit 
så nära afsluta, att de efter hans död kunde utgifvas. Så det ofvan omtalade af G. LIND

STRÖM slutredigerade och afslutade arbetet »Fragmenta Silurica», hufvudsakligen gru n

dadt på WEGELIN's med Riksmuseet införlifvade samlingar. Ett ännu betydligare efter

GusTAF LrNDSTRÖM. 

läm nadt arbete af högt vet�nskapligt värde 

om svenska krinoideer, slutredigeradt af 
S. Lov:EN och G. LINDSTRÖM, utgafs af Veten
skapsakademien, och utkom 1 878 under 
titel >> Iconographia Crinoideorum in strati s  
Sveci::e Siluricis fossilium auctore N .  P.  

ANGELIN opus posthumum edendum curavit 
Regia academia scientiarum Suecica>> . 

Originalexemplaren till de flesta af 
figurerna i ANGELIN's utgifna arbeten, eller å 
outgifn a taflor, ti llhöra därför Riksmuseum . 
Det är endast att bekl aga, att man fordom 
och ända intill de sista årtiondena ej genom 

särskild etikettering utmärkte sådana afbil
dade exemp l ar. D et kan därför nu ofta 
vara svårt att igenkänna och återfinna dem, 
isynnerhet om, såsom ej sällan skedde, figu

rerna delvis rekonstru erades. 
Med det stora uppsving, som geo logien 

och paleoniologien gjorde vid slutet af 1860 

och början af 1870-talet, i förening med de 
rika skatter af svenska fossil, som samlats till Riksm useum, började samlingarna fl itigt 
tagas i anspråk af såväl inländska som utländska forsk are. Detta så mycket m era som 
DALMAN's, HISINGER's och ANGELIN's ori ginalexemplar förvarades därstädes. Förutom af 
samtliga svenska arbetare på paleontologiens fält anlitades samlingarna numera för 
studier på stället eller för lån af främman de vetenskapsmän med ofta b erömda namn. 

Namnen på dessa återfinnas hädanefter i årsredogörelserna. Samlingar utlämnades 
äfven, i synnerhet af gen om svenska polarexpeditioner hemfördt m aterial, för beskrif

ning till såväl inhemska som främmande specialister. 

Medan under ANGELIN's tid äfven af smärre fossil så mycket som möjligt uppfästa
des på skifvor för utställn ing och utställ des för allmänheten, infördes af LINDSTRÖM ett 
annat system för samlingarnas ordnande. En stor m ängd af de af ANGELIN på skifvor 
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eller glasribbor fastlimmade fossilen lösbrötos, lades i pappaskar, bestämdes och etiket
terades med skrifna lösa etiketter, så långt sig göra lät, ty ofta saknades tillförene alla 
etiketter eller uppgifter om fyndorten. Härigenom bildades en verklig hufvudsamling 
i nutida bem ärkelse, tjänlig och bekväm för vetenskaplig användning. De af LINDSTRÖM 

tillbörjamed anv ända etikettlapparna voro ganska stora och större än de mindre 
asksorterna, samt af m ycket tunt papper. De måste därför ofta ställ as på kant i 
askarna och flyttade sig l ätt af luftdraget vid oförsiktigt uppdragande af en låda. 

Utstäl lningssamlingen undergick under LINDSTRÖM's intendenttid knappast någon 
genomgripande om gestaltning, om också en betydlig reduktion af det utställda ägde 
rum. Så inrangerades ett betydligt antal sm ärre fossil,  framför allt från svenska kam
briska, si luriska och kritbildningarna i hufvuds�ml ingen. Vidare öfverflyttades 
utställda växtfossil 1 885 till den då nybildade afdelningen för arkegoniater och fossi l a  
v äxter. Såsom e n  följd a f  allt detta utrymdes läktarskåpen i rummen V o c h  VI, hvar
jämte borden på golfvet i rummet III borttogas och golfytan därstädes uppläts åt verte
bratafdelningen. Sam m a  var förhållandet med det skåputrymme pal eontologiska afdel
ningen disponerat i rummet IV. 

Det rika material , framför allt af svenska fossil - och detta till största delen en 

frukt af ANGELIN's mångåriga, oaflåtliga samlareflit i och för beskrifvandet af vår fos
sila djurvärld -, som p aleontologiska afdelningen vid dennes, sin förste in tendents död 

inneslöt, förökades och kompletterades i högst betydlig grad af LINDSTRÖM. Detta isyn
nerhet från den så outtömligt rika faunan inom Gottlands öfversiluriska bildningar. 

Född på Gottland, hade LINDSTRÖM ända sedan ungdomen med största hängifvenhet 

ägnat sig åt studiet af Gottlands Lethrea, samt under talrika resor och exkursioner där
städes själf gjort betydande saml ingar. Dessa medfördes nu till  Riksmuseum och i nlös
tes af statsverket. Så småningom förvärfvades af LINDSTRÖM under de följande åren 

för Ri ksmuseum nästan alla samlingar af något värde, som funnos på Gottl and. Så 
t .  ex. inköptes 1 879 med bidrag af statsmedel en betydande samling gottl ändska förste
ningar tillhörande kommissionslandtmätaren L. FEGRlEUS. Genom ständiga inköp från 
på Gottland boende ej vetenskapl igt b ildade saml are, hvilka i nstruerats för insamling, 
samt härigenom förvärfvat en viss blick för, hvad som var sällsynt eller nytt och borde 
ti l lvaratagas, fullständigades Gottl andssamlingarna oaflåtligt år efter år. Bland dessa 
samlare förtjänar att bevaras åt minnet A. FLORIN, hvilken under ett kvarts sekels sam

larearbete för Riksmuseet riktat afdelningen med m ånga nya och intressanta fynd. 
Påminnas m å  om den si luriska skorpionen Palceophonus nuntius samt fisken Cyathas

pis, hvilka båda påträffades bland af FLORIN insända samlingar. Äfven åt afdelningens 

skicklige tecknare och mästare i utpreparering af fossil G. LILJEVALL uppdrogs under
stundom genomsökandet af vissa på intressanta fossil särdeles rika fyndorter. Från de 
på sådant sätt til l  Riksmuseet hopbragta kolossala samlingarna af Gottlandsfossil här
leder sig till  hufvudsaklig del m aterialet till  det betydliga antal uppsatser, till  allra 
största delen af LINDSTRÖM, till hvilka origin alexemplaren nu finnas i museet. Samling
arna förökades äfven genom andra i nköp, eller genom byte med utländska museer och 
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fossilhandlare, hvarvid då företrädesvis sådana fossil anskaffades, som kunde tjäna såsom 
jämförelsematerial för de Gotlandsfossil, som voro under bearbetning eller bestämning 

af LINDSTRÖM. 
Ett annat område för svensk p aleontologisk forskning hade öppnat sig genom de 

svenska från Vetenskapsakademien utgående arktiska
. 

expeditionerna. De betydande 
och viktiga samlingar, som af dessa hemfördes från Spetsbergen och andra arkti ska 

trakter, kommo nu och allt framgent Riksmuseet till godo. Så öfverlämnades 1 876 till 
paleontologiska samlingarna af professor A. E. NoRDENsKIÖLD de betyd ande serier af 
fossila v äxter, som af honom hemförts, » och hvilka innehålla typerna till  de af O. HEER 

i hans 'Flora fossilis arctica' beskrifna nya arten ; vidare » talrika djurfossilier, som 
under hans resor i nsamlats på Spetsbergen, Beeren Eiland, Novaja Sem lja, Wajgatsch 

samt tundran vid Jeniseis mynning » .  Samlingarna » af fossilier u r  alla p å  Spetsbergen 
förekommande form ationer » från A. G. NATHORST's och frih.  G.  DE GEER's af staten 

bekostade expedition, samt »de rika samlingar af växtfossilier från Japan, Borneo och 
Egypten, som af friherre A. E.  NORDENSIUÖLD anskaffats under Vegafärden, jämte öfriga 

derunder funna fossil ier» öfverl ämnades år 1 882 . Följa nde år erhöllos l ikaledes de 
med Sofias expedition från Grönl and hemförda växtförsteningarna ur krit- och tertiär
formationerna, in samlade af A.  G .  NATHORST, till ett antal af omkring 4,000 stuffer, såsom 
gå fva öfverlämnade af frih. A. E.  NoRDENsKIÖLD. Professor A. G. NATHORST har slutligen 
till afdelningen skänkt högst betydande och synnerligen värdefulla samlingar af djurfossil 
från Spetsbergen, Beeren Eiland, Kung Carls land och Grönland, gjorda u nder hans 
arktiska expeditioner 1 898 och 1899. Till  dessa rika skatter af arktiska fossil, som 
skänkts ti ll  Riksmuseum, kommer ytterligare den art- och formrika samling af permo
carbon-fossil, som, insamlad 1 899 på Beeren Eiland af J .  G.  ANDERssoN, år 1 900 förvårf

vades till paleontologiska afdelningen. 
Bland andra gåfvor från denna tid kunna nämnas : en vacker sam l ing silurförste

n ingar från Böhmen af J. M. SHARY i Prag ; professor O. TORELL's fossilsamlingar från 
Englands och Belgiens miocen- och cragbildningar, samt af glaciala och postglaciala 
fossil från Skottland, Norge och Sverige, hvilka i nköptes och förärades afdelningen af 
grosshandlaren F.  B ONsow ; ett skelett af Phoca foetida jämte fiskar från Ancyluslera 
vid Skattmansö i Västmanland ; en gipsaCgjutning af kraniet af Elasmotherium sibiricum 

från Ryssland ; kraniet och skelettdel ar af den fossila sjökon Halitherium Schinzi, 

saml adt af D. D. K. K. H.  H.  Prinsarna GusTAF ADOLF och WILHELM vid Kreuznach i 

Hessen. 
Bland specialister, som under LINDSTRÖM's intendenttid arbetat vid afdel ningen och 

d ärvid ordnat, bestämt eller beskrifvet vissa grupper, kunna nämnas : S .  A.  TuLLBERG, 

A. G. NATHORST, G. HoLM, J. G. ANDERSSON, J. CHR. MoBERG, A. HENNIG samt engel s
m annen F. A. BATHER. 

Efter statsm akternas anvisande af en personlig lön, l ika med den som utgår till  
museets i ntendenter, till  fil.  d:r A. G.  NATHORST för vården af Naturhistoriska Riks
m useets växtpaleontol ogi ska och vissa delar af dess botaniska saml ingar, kallade och 
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utnämnde Vetenskapsakademien NATHORST att från och med början af 1 885 vara inten

dent vid Riksmuseum. Härmed var paleobotani ska afdelningen - eller såsom den 
ursprun gligen benämndes : samlingarna af arkegoni ater och fossila växter - bildad, 

och öfverflyttades alla samlingar af fossila växter 1885 från den paleontologiska afdel
ningen till den sålunda nybildade afdelningen, som erhöll  egna lokaler i en lägenhet 
staten s egendom i kvarteret Grönlandet Södra midt emot det öfriga Riksmuseet. 

Den 16 maj 1901  afled GusTAF LINDSTRÖM. Till bans efterträdare såsom intendent 
kal l ades af Vetenskapsakademien den 9 oktober sam ma år geologen vid Sveriges geo
l ogiska undersökning fil. d:r GERHARD HOLM. 

Utrymmet vid paleontologiska afdelnin gen hade redan i början af 1 880-talet genom 
de ansenliga årliga till ökni ngarna blifvit fullständigt oti l lräckl igt. Rum saknades för 

nytillkomna samlingars uppackning och förvaring, hvarför en del värdefulla fossi l  
måste nedpackas o c h  magasineras. Detta oaktadt de ytterst s m å  anspråk på arbetsrum, 
som på denna tiden funnos. Genom bortHyttandet af samlingarna af fossila växter hade 
visserligen för en kortare tid någon lindring härutinnan vunnits, men utrymmesfrågan 
hindrade all utveckling i en tidsenlig riktning inom afdelningen. Att afbjälpa värsta 

utrymmesbristen samt inrätta afdelningen på ett möjligast modernt sätt blef intenden
tens första sträfvan. Detta så m ycket mera som nybyggnadsplanerna för Riksmuseu m 
ännu stodo i vida fältet, och dessas förverkligande - såsom äfven i själfva verket blef 
fa l l et - ännu en längre tid kunde komma att låta vänta på sig .  Vid LINDSTRÖM's död 
inrymdes den zoopaleontologiska afdelningen, såsom den efter utbrytningen af växt
fossi l en numera kallades, i sam m a  lokaler som under ANGELIN's tid, med undantag af 
att det til lkommit ett m indre rum beläget åt Kammakaregatan, förut ti l lhörande den 
af Vetenskapsakademiens fysiker innebafda bostä.llsvånin gen. Genom samlingarnas till
växt hade trängseln nu till ytterlighet ökats, och att emottaga och inrymma nya inkom
mande samlinga r syntes numera knappast längre möjligt. Bortsedt från skådesaml in
gen samt ett rum,  bvilket tjänade intendenten till arbetsrum, och hvari för dennes 

arbeten erforderl iga böcker voro uppstäl lda, användes samtliga öfriga rum på samm a  
gång till förvarandet af bufvudsaml ingen s o m  t i l l  arbetsrum för arbetsbiträden och 
tecknare. Särski l da arbetsrum till och med för gröfre arbeten, såsom t. ex. så ned
skräpande sysselsättningar som utslagning och p reparering af fossil, sten såg ning och 
slipning, tillverkning af pappaskar, hvilken senare för b esparings skull sedan länge på
gått vid afdelni ngen, för att nu ej nämna snickring, saknades nämligen helt och hållet. 
Samlingsskåpen voro vidare till största delen desamm a  som på ANGELIN's tid, uråldriga, 

af a l la · tänkbara storlekar och konstruktioner, samt mycket otäta och nästan utan 

und antag saknande dörrar. Af all a dessa orsaker, och då därti l l  luften inom lokalerna 

på grund af värm eledningsförhållandena var starkt sotm ängd, kunde bufvudsamlingen 
ej bevaras för ned damning eller rättare nedsotning.  Skådesamlingen kvarstod också i 

hufvudsak i samma ski ck, som den från början , eller för fl era och trettio år sedan upp
ställts af ANGELIN. Intendenten såg sig därför tvungen att så snart medel kunde an-

Riksmuseets historia. 30 
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skaffas äfven tänka på att bringa skådesamlingen i ett den nutida museiuppställningens 
och m useiteknikens u tveckling motsvarande skick. 

Genom kraftigt bistånd af vederbörande inom Vetenskapsakademien, framför allt 
dess då nytiiiträdande sekreterare, ordnades lokalförhållandena för skiljandet mellan 
rum för hufvudsamling och arbetsrum inom afdelnin gen, samt företogos härför behöfliga 
reparations- och om ändringsarbeten . En större tambur, äfven tjänande till  anbringande 

af förrådsskåp, tvenne rum till arbetsrum för intendenten, äfvensom ett särskildt rum 
för tecknaren och för fotografi med tillhörande mörkrum iordningställdes. De tvenne 
gamla magasinsrummen i bottenvåningen i mellanhuset inrättades til l  arbetsrum för 
gröfre arbeten, och sedermera äfven till tryckeri, i det för de d är förut magasinerade 
dupletterna och nytillkommet oprepareradt m aterial uppläts och iordningställdes dels 
en större vind i huset åt Wallingatan, dels för tyngre lådor en källare belägen under 
meteorologiska centralanstalten. 

Äfven i öfriga afseenden lyckades det i ntendenten, tack vare en för afdelningen 
intresserad mecenat, d i rektör AuGusT REINHOLD, hvilken upprepade gånger för olika ända
mål lämnade betydande penninggåfv o r, att genomföra sina från början uppställda ön ske
mål, så långt detta var möjligt inom de gamla lokalerna. Så inköptes ett större antal 
med dörrar försedda, dammtäta skåp til l  hufvudsamlingen, äfvensom en del skåpmon
ter, ofvanpå försedda med glas, till skådesamlingen . Genom de nya skåpen med sin 
större lådrymd v anns ett betydligt ökadt utrymme. De äld re skåpen, så långt de voro 
användbara, reparerades. Vidare anskaffades bland annat en utmärkt stenskärnings

maskin jämte elektrisk motor, och en elektrisk borrmaskin för finare p repareringar, ett 
med en mångfald ol ika typer försedt tryckeri för etikettryck i och för skådesamlingen , 
moderna m askiner för tillverkning af pappaskar, samt en synnerligen god optisk och 
fotografisk utrustning för fotografering inom afdelningen. Hufvudsaml i n gens inredning 
och arbetsrummen med deras instrumental a utrustning kommo härigenom att, oafsedt 
trängsel, ful lt  m otsvara anspråken på en modernare paleootologisk institution. 

De fordringar, som sättas på en skådesamling i nutiden, äro helt och håll et an dra 

än de u nder 1860-talet. Det var därför ej möjligt att, oaktadt en flyttning af Riksmuseet 
inom en ej allt för lång framtid förestod, låta den paleontologiska skådesamlingen för
b l i  i sitt gamla skick. I en skådesam ling bör det utställda verka lärorikt och intresse
väckande på allmänheten . Det bör därför utgöras af karakteristiska, samt på sam m a  

gång de tydli gaste och bästa åstadkombara förem ål.  Dessa böra fullständigas genom 
b ilder, hvilka, då föremålen själfva eller afgjutningar af dem ej kunna ernås, få helt 
ersätta desamma. Detta gäller framför allt sådana bilder, hvilka återgifva djurens 

sannol ika utseende enligt de rekonstruktioner, som på fu l lt  vetenskapliga grunder 
numera med allt större . säkerhet framställas af fackmännen. Allt d et utställda bör 

därti ll  vara försedt med tydliga och lättlästa samt, när så är önskvärdt, äfven utför
l iga, upplysande eller beskrifvande etiketter, äfvensom utstä llas p å  p ryd ligaste och mest 
praktiska sätt. Vid det gamla Riksmuseet kom nu härtill,  att det arbete och de medel, 
som nedlades på skådesamlingen, i högsta möjliga grad borde komm a  utställ ningen i 
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den nya museibyggnaden till godo. Skåd esamlingens nyuppstäl lning i en de nutida 
ansp råken motsvarande modern form tog sin början, så snart penningmedel härför 
kunde beredas. Detta blef förhållandet red an år 1 903, då genom direktör AuG . REIN

HOLDS intresse ej blott de af frih.  ERLAND NoRDENsKIÖLD under dennes expedition till  
Syd-Amerika gjorda storartade samlingarna af fossila däggdjur från Tarija-dalen i 
Bolivia kunde inköpas, utan äfven anordningar för denna sam li ngs jämte skådesam
lingens i öfrigt nyuppställning kunde företagas. Denna nyuppställning blef ytterligare 
m öjli ggjord genom frikostiga un derstöd af samme mecenat åren 1 904, 1 906 och 1 908. 

För att vinna mera utställnin gsutrymme borttogas de gamla skåpen på fönster
väggen mot Kammakaregatan. De ersattes i rummen III-VI med lägre bordmontrer. 
Sådana anbragtes dessutom vid samtliga fönster, samt så l ångt utrymm et det medgaf, 
i rummen V och VI äfven på golfvet På platsen mellan fönstren i rum II uppställdes 
den stora från Sveriges geologiska undersökning öfverlämnade praktfulla krinoideplat
tan från Gottland, samt den förut omnämnda stora sandstensplattan med Chirolherium

spåren. För utställningsändam ål tillvaratogs dessutom all tänkbar .plats för öfrigt. 
Så t. ex. användes såväl hörnen vid fönsterväggen som siclomurarna inom själfva föns

teröppni ngarna till utståliandet af fossilplattor, hvilka där i den starka sneddagern 
erhöl lo  synnerligen gynnsamma belysningsförhållanden ; på läktarnas framspringande 

rand ofvan de undre väggskåpen, äfvensom på fria  vägg- och dörrytor uppsattes fossil
b i lder. Några i natu rlig storlek i akvarell  utförda bilder af kolossala reptilier, hvilka 
genom sin storlek tålde vid att ses från längre håll ,  uppsattes närmast u nder taket. 

Genom det starkt begränsade utrymmet kunde emellertid en genomfördt system ati sk sam

l ing ej åstadkommas. Det var därför nödigt att inskränka utställningen till vissa grup
per, eller sådana föremål , som för allmänheten kunde vara af större intresse. 

Under de sista åren före utflyttningen till den nya museibyggnaden vid Freskati 
var skådesamlingens nyuppställning i hufvudsak genomförd, så långt nämligen utrym

met inom de gamla rum men det medgaf, samt sedan efter direktör REINHOLo's död 
möjligheten till  nyförvärf af i nstruktiva utställningsföremål nästan upphört. l mot
sats t i l l  förut var skådesa m l i ngen nu så långt möjligt ordnad efter det zoologiska 
systemet. 

För att göra skådesa mlingen så instruktiv och lärorik som möjligt förseddes samt
liga föremålen med etiketter, innehållande namn,  tidsålder och fyndort. Härtill kommo 
rubri keti ketter, äfvensom i stor utsträckning äfven utförligare etiketter i kortast m öjl iga 
form omtalande det,  som för allmänheten kan vara af i ntresse att erfara om de
sam m a. Då tryekta etiketter, förutom deras större prydlighet, äro betydl igt l ättlästare 

än handskrifna, samt därti l l  taga vida mindre plats, anordnades i l ikhet med vid en 
del större utländska museer ett l itet tryekeri för etikettrycket inom afdelni ngen. Tryck
ningen af skådesamlingsetiketter påbörjades år 1 906 och har sedan dess fortgått, så att 
vid utflyttningen till  den nya museibyggnaden alla i den gamla skådesamlingen utställ da 
fö remål voro försedda med tryckta eti ketter. 
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För skådesamlingen ha utförts ett stort antal bilder. Dessa äro af trenne s lag : 
dels di rekta fotografier tagna i storleken 1 8  X 24, eller från ett utsprungligen m indre 

format uppfotograferade ti ll  denna storlek. G enom att sammansätta ett par hvar för 
sig tagna sådana bilder har naturligtvis en större bildyta kunnat erhåll as. Vidare 
bromsilfverförstoringar i form at 40 x 50, fram ställda genom fotografering af någon 

tryckt bild på en plåt af mindre format, samt förstoring på b romsilfverpapper 

Interiör från fågel- och reptilierummet (rum V) NO

hörnet, med rum VI synligt genom dörröppningen. Foto

grafi 1910 .  
I närmaste fönsterb ordet äro sköldpaddor o c h  flygöd

lor utställda. På väggen till vänster ses öfverst och ofvan 

fönstren en efter en originalmålning i British museum i Lon

don i akvarell utförd målning i naturlig storlek af en kolos

sal flygödla. Därunder bilder af tlygödlor, samt längst ned 

fotografier af Gottlandskoraller såsom de nu förekomma i 

bergväggen. I glasmontern större silurkoraller från Gottland. 

På dörren bilder af j ura-fågeln Archceopferyx, samt ofvan 

dörröppningen, för storleksjämförelse med flygödlebilden, det 

största nutida med flyghudförsedda vingar utrustade djur, en 

flädermusart från Java. 

af det sålunda framställda nega
tivet. Dessa bilder utgöra det stora 
flertalet af de i skådesamlin gen 
uppsatta. Målningarn a i akvarell 
sl utligen hafva från smärre foto
grafiska plåtar medelst skioptikon 
utkastats på pappersytan och kon
turerna där med ritstift uppdragits, 
hvarefter bilderna i färg utförts af 
afdelningens så skickliga tecknare 
G. LILJEVALL. De båda förstn ämnda 
slagen ha under glas infattats i 
ekramar, och om bilderna gifva 
utförliga tryckta etiketter upplys
ning.  

En kortare framställning af 

det i de olika rummen omedelbart 
före flyttningen utställda, i l ikhet 
med den i det föregående gj orda 
skildringen af skådesatn lingen så
som den af ANGELIN uppställdes, är 
helt visst på sin plats. Inom rum 
VI voro i skåpen under l äktaren, 
äfvensom i ett af d ubbelmontren 
på golfvet utställda fossila däggdj ur, 
däribland större delen af de af 
frih.  EHLAND NoRDENSKTÖLD hemför
da samlingarna från Tarija i Boli
via.  I öfriga bord voro upplagda 

svenska öfversiluriska trilob iter, 
brachiopoder, koraller samt af LIND

STRÖM beskrifna Ascoceratider från 
Gottland ; vidare svenska under

sil uriska cephalopoder, svenska 
kvartära mollusker, fossila insekter 



237 

i bernsten , den siluriska skorpionen Pa lreophonus från Gottland, limulider och euryp

terider, bland dessa en samling p reparat af utlösta exem p l ar af Euryplerus Fischeri från 

Ösel. På golfvet var utstäl l d  den gipsafgjutn ing af skelettet af den kolossal a reptilie 
Iguanodon Bemissartensis, efter ett i » Musee Royal d'H istoi re Natu relle de Bel gique:o i 
Bryssel uppställdt exemplar, som bekostats af direktör REINHOLD. I fönstren voro upp

satta .eurypterider, samt en gipsafgjutning af en Limalus med på ski ktytan kvarl äm
nade spår efter huru den rört sig 
framåt ; spår efter simmande trilo
biter ; kolossala exemplar af sven
ska u ndersiluriska orthoceratite r ;  
exempel på ol ika förstenings

medel . 
Af bilder voro på l äktaren 

uppsatta tvenne större målningar 
af kolossala repti lier. Dels i för

m i n skad skala skelettet af Diplo

docus enligt tvenne olika uppställ
ningsförslag fö r att visa, huru 
olika meningar om utseende 
och kroppsställning kunna råda, 
ehu ru samtliga ben hos ett fossilt 
dj u r  äro kända ; dels i naturl ig 
storlek skelettet och sannolika 
utseendet af Naosaurus, en rep
tilie från perm-tiden. Ofvan fönst
ren var l ikaledes uppsatt en 
målning i naturl ig storlek af en 
kolossal hafsödla, en Mosasaurid 
från Nord-Amerika . På väggarna 

m ellan fö nstren funnos ofvanför 
glasm ontren tvenne serier af bil
der belysande hästarnas och ele-
fauternas utvecklingshistoria un
der de geologiska tiderna ; i dörr-

I nteriör från fågel- och rep t i l ierum met (rum V) SV
hörnet med uppgången till läktaren. Fotografi 1 9 10 .  

P å  golfvet fyra bordmonter med reptilier. P å  väggen 

i bakgrunden ö fverst en - enligt restaurering af W. DAMES - i 

naturlig storlek i akvarell utförd målning af ett par sim mande 
Öppningen mot everteb ratafdel- Plesiosaurier. Därunder och p å  sidan, efter originalfigurer i 

ningen fotografiska bi lder af gott- fotografi utförda repti lier och fåglar. Under läktaren bilder af 

l d k f . 1 . . l chthyosaurier och Plesiosaurier samt af Diplodocus. Genom än s a ö versr u nska, J ämte nu-
dörröppningen ses rummen III och I I  med bordmontren å 

tida korallref för jämförelse. fö nsterväggen till  höger. Längst bort i fonden på en igensatt 

Rum V upptogs helt och dörrö ppning plattor med fotspår af permiska amfibier. 

hål let af samlingarna af repti lier och fåglar samt af därtil l  hörande bilder. Ett undan
tag härifrån gjorde emellertid glasmontern mellan fönstren, i hvilken större gottlands-
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koraller voro utstäl lda. De tvenne här bifogade fotografiska b ilderna, båda visande 

detta rum, men från motsatt ståndpunkt, lämna i förening med till  dessa fogade för
klari n gar en god föreställning om skådesamlingens anordning efter nyuppställningen 
under första decenniet af 1 900-talet. I rum III, som had e fyra fönster, voro utställda i 

fönstermontern n ärmast rum V amfibier, i de tvenne därp å  följ ande fiskar, samt i 
den l ängst bort l iggande en del för j ura-faunan vid Solnhofen i Bayern karakteris
tiska fossil .  Samma fauna i l lustrerades äfven af utställnin gen i angränsande fönster
väggmonter, på snedskifvan i hörnet, äfvensom på väggarna i fönsteröppningen . Under 
rubrik >> m ärkliga faunor och fossilförekomster» hade nämligen den fossi l a  faunan från 

n ågra mera kända, egendom liga och rika fyndorter börj at sammanstäl las.  Detta för att be
lysa lefnadsförhållandena under äldre geologisk a tider. I de båda öfriga fönsterväggmon

tren voro utlagda en samling praktfu l l a  krinoideer, samt amm oniter. Ofvan den sistnämnda 
voro på väggen uppsatta en del stora ammoniter samt en gipsafgj utning af den största 
kända ammon iten Pachydiscus Seppenradensis från Westfalen. På fönsterväggarn a voro 
dessutom uppsatta bil der af Dinosaurier samt af fiskar.  Inom rum II voro, förutom 
de förut redan omtalade plattorna med Gottlands-lu;inoideer och Chirotherium -spåren, 
i fönsterborden utlagda några • märkliga faunor och fossilförekomster» .  Så den af 
praktfu lla sj östj ärnor och krinoideer utmärkta Devon-faunan från Bundenbach samt 
Perm-fauna n med Archegosaurus och fiskar från Lebach, båda i Rhenprovinsen ; fisk" 
faunan i kopparskiffern inom mellersta Tyskland ; Underkambriska faunan från Lugnås 
i Västergötland. Tillsammans med denna var utlagd de af A. G. NATHORST med så 

stort skarpsinne på konstgj ord väg framställda spårformerna j ämte aftryck af n utida 
medusor. I ett fönster var äfven utställd den lias-tiden til lhörarde faunan från Holzma
den i Wiirtemberg. På snedskifvan i hörnet voro uppsatta en del exempel på bergbil
dande fossil genom anhopning af ett och samma fossil i sådana massor, att hela lager 
däraf uppkomma. 

Fritt tillgängliga med uppmaning att begagnas af de besökande voro >> Jordens 
historia •  och >> Sveriges geologi » af A. G. NATHORST utlagda, fastsatta på små pulpeter. 

Under det flertal år dessa böcker varit tillgängliga för allmänheten, hade de ej på 
något sätt lidit någon åverkan, och de b ära likväl spår af, att flitigt ha begagn ats. 

Under tiden 1 90 1 - 1 9 1 5  hafva en stor m ängd synnerligen värdefulla gåfvor kom
m it paleozoologiska afdelningen ti l l  del . Framför allt m å  framhållas de upprepade 
penninggåfvor af direktör AuG. REINHOLD, hvilka redan ofvan omtalats, samt för hv ilka 
i afdelningens årberättel ser närmare redogöres. Till  anskatTandet af en stenskärnings
maskin j ä mte elektrisk m otor läm nades 1 903 äfven af en annan vetenskapens mecenat 
en gåfva af 1 ,000 kronor. Härigenom blef afdelningen i stånd att j ämväl bekosta inled
ning inom densam ma af elektrisk ström, hvilken förut saknats, men nu ej en dast för 
belysni ng, utan äfven för en mängd andra arbeten blef af stor b etydelse och n ytta . 
Utan dessa gåfvor skul le det ej varit möj ligt att bringa afdelningen i det skick, som 

den, i trots af trångboddheten inom de gam l a  lokalerna, före utflyttningen l ikväl befann 
sig, och hvi l ket ofvan skildrats. B l and vä rdefullare skänker ti l l  afdelningen m å  vidare 
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anföras : 1 90 1. Af professor A. G. NATHORST tertiär-fossil från Spetsbergen bestämda 

af professor T. FucHs i Wien samt mollusker från Grey Hook beskrifna af professor 
E. KAVSER i Marburg. 1 903. Af NATHORST ytterligare fossilsam l ingar från Spetsbergen 
och Kung Karls land samt från Grö nland. Af frih.  E. NoRDENsKIÖLD devon-fossil  från 
Bolivia.  1905.  Af fi l .  kand. A. HmscH hela den betydliga samling af evertebratfossi l ,  
som frih .  E .  NoRDENsKIÖLD hemfört från s i n  exped ition ti l l Peru och Bolivia å r  1 904. 
Af grefve E. v .  RosEN tänder och ben af flodhäst från senterti ära lager på Sicilien. Af 
professor NATHORST försteningar från Spetsbergen samt j uraförsteni n gar från Andön i 
Norge. Härj ämte har från svenska sydpolarexpeditionen 1 90 1 -03 allämnats de på 
Seymourön i n samlade, af C.  WIMAN i Uppsala beskrifna vertebratfossilen. 1 905. Af 

Sveri ges geologiska undersökning en större pl atta af krinoidkalk, på en skiktyta visande 
ett betydli gt antal fullständi ga, utomordentligt väl bevarade krinoidkronor, ofta - med 

ännu Y idsittande längre stamdelar, från När på Gottland, äfvensom en större samling 
kambriska och si luriska fossil  från ryska Östersj öprovinserna, insamlade af G. LIN

NARsSON under hans resa därstädes år 1 872.  1 906. Af ledamoten af riksdagens A ndra 
kammare HJ. WIJK den betydliga samling däggdj u rs- och fågelfossil,  hvil ken af frih.  

E.  NORDENSKIÖLD 1 904 gj orts i Peru och Boli v i a .  1 908. Från » Museum fur Natu rkunde, 
Palreontologisches Museu m »  i Berlin,  genom Geheim erath prof. W. BRANCA guttaperka
afgj utni n gar af hufvudet, underkäken och strupbröstplatta af de b ästa i Berlinermu seet 
förvarade exemplaren af Archegosaurus Dechen i, äfvensom dylika af såväl dorsal- som 
ventraJsidan af Stereosternum tumidum från Brasil ien ,  så ock en afgjutn ing i gelatin 
af hufVt1dets öfv ersida hos Capilasauras nasutus. Från » geologische Landesanstalh i Ber

lin, en del gipsafgj utningar af fossi l .  Af Hofrath R. BLEZINGER i Crailsheim i Bayern en 
samling fossil  från triastiden . Härj ämte har från svenska sydpolarexpeditionen 1 9 0 1 - 03 
alläm nats de samli ngar, som beskrifv its af A. SMITH WooDWARD och J. FELIX, samt 
1 909 l i kaledes samli n gar beskrifna af W. KILIAN och P.  REBOUL samt af S .  S .  BucKMAN. 

1 9 1 0 .  Af professor A. G. NATHORST, föruto m annat, en sam l i n g  spår af kräldj u r  och 
maskar, såväl på fossilplattor som experimentellt  framställda, utgörande original  till  
hans arbete » O m  spår af några evertebrerade dj ur » .  Från svenska sydpolarexpeditio
nen 1 90 1 -03 ha aflämnats samli ngarna af mollusker och annelider beskrifna af C. 

WILCKENS, echinider beskrifn a  af J .  LAMBERT, samt ännu obeskrifna decapoder. 1 9 1 1 .  
Af bankdirektör KNuT W ALLENBERG fossil  från B rasi lien, insamlade af d :r  P .  DusF:N, 

däribland ett rikt m aterial af den intressanta ödlan lifesosauras Brasiliensis från Perm
lagren vid Iraty i staten Parana. Af doc. P. QuENSEL en samling mollusker från en 
med glacialtiden samtidi g skalbank på Sici lien.  1 9 1 2 .  Af konsul RoB. BONsow en 
större samli n g  marina kvartära mollusker från västra Sv erige, i n saml ade af fil. l ic .  
R. HÄGG under mångåri ga resor. 1913 .  Af i ngeniör E.  G. SvANBERG i Bil lesholm en 
ganoidfisk från rät-l iaslagren funnen vid kolbrytni n g  i Hyllinge grufva i Skåne. 1 9 1 4. 
Från Karo l inska mediko-kirugiska i nstitutets anatom iska museum genom professor 
E.  MOLLER en samling fossi l ,  hufvudsakligen fiskar från Solnhofen i Bayern. 1 9 1 5 .  Af 
professor GusT. RETZIUS och fru ANNA HIERTA-RETZIUS ett större, särdeles praktfullt, af 
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B. HAUFF utprepareradt fullständigt exemplar af Ichthyosaurus quadriscissus från lias 

lagren vid Holzm aden i Wiirtem berg, hvilket nu utgör en bland den nya musei sal ens 
största prydnader, äfvensom ett par praktfullt bevarade och utpreparerade fiskar från 
eocentiden i Nord-Amerika. Af F. W. HARMER i Norwich, England, pliocena och gam
m alkvartära hafsmollusker från England af former, som förut saknades i afdelningens 
samlingar. 

Slutligen m å  o m n ämnas den af en gifvare, som önskar ej blifva nämnd, till afdel
ningen år 1 909 öfverlämnade v ärdefulla  boksamlingen af pal eozool ogisk l itteratur, hvi l 
k e n  sedan dess genom samme gifvare årli gen har förökats. Genom denna gåfva har 
grunden lagts till  ett bibliotek inom afd e l n i n gen, num era välbehöfligt sedan genom 
flyttningen till  Freskati tillgången till vetenskapsak adem iens bibliotek ej är så bekväm 
som förut. Sedan år 1 9 0 1  erhåller afdelningen af geologiska föreningen i Stockholm 
såsom gåfva dess tidskrift , Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar » ,  af hvi l

ken ett fullständigt exemplar då j ä mväl öfverlämnades. 
Genom i n köp hafva un der tiden 1 90 1 -1 9 1 5, tack vare de penningmedel , som genom 

direktör REINHOLDS förut omtalade storartade gåfvor kommit paleozoologiska afdel ningen 
till  del ,  förvärfvats ett betydligt antal värdefulla föremål framför al lt för skådesam

lingen. Så in köptes 1 903, såsom förut omtal ats, frih. ERLAND NORDENSKIÖLDS samli ngar 
af däggdjursfossil,  till öfvervägande del kran ier, tänder och ben af mastodonter samt 
af trögdj ur, från Tarij a-dalen i Bolivia ; 1 906 inlöstes en mycket stor samling af kam
b iska och siluriska fossil  från olika områden inom Sverige samt frå n  Norge och ryska 
Östersj öprovinserna, hvilken sedan flera år varit hembj uden afdelningen, men af brist 

på medel tillförene ej kunnat inköpas. Under en utri kes resa 1 907 hade intendenten 
tillfälle att hos n atu raliehand lare eller på en del fyndorter förvärfva för skådesam
lingen önskvärda fossi l .  Så t.  ex. inköptes hos R. DAMON i Weym outh fossil  från England ; 
hos F. KRANTZ i Bonn en större samling gipsargj utningar förnämligast af för skådesamlingen 
viktiga vertebratfossil , däribland en serie af flygödlor, juratidens fågel Archceopteryx efter 

originalexemplaren i London och Berl in, ägg af JEpyornis, hufvud af Titanotherium och Toxo

don m .  m . ;  hos B. STORTZ i Bonn bland annat praktfulla devoniska echinodermer från Bun
denbach i Rhen-Pre ussen ; från B. HAUFF i Holzmaden praktsaker från liasfaunan i Wiirtem
berg ; från W. GRIMM i Solnhofen och F. EHRENSBERGER i Eichstätt praktsaker från j uratidens 

litografiska skiffer i Bayern. Genom stort tillmötesgående från vederbörande vid 
» Musee Royal  d'Histoire Naturelle de Belgiqu e »  i Bryssel lyckades det i ntendenten v id 
hans besök att därifrån förvärfva en gipsargj utning af ett ful lständigt skelett af en af 
de kolossala ödlor, Iguanodon Bernissarlensis från krittiden, hvilka utgöra museets i 

Bryssel största sevärdhet. Denna afgj utning b l ef emellertid färdig först 1 908, då den 
i oskadadt skick ankom till Riksmuseet, samt, tack vare den af Bryssel-museets smeder 
på ett i allo utmärkt sätt utförda järnmonteri n gen till densamma, kunde i skådesam

lingen omedelbart uppsättas. Skelettets höj d  i dj urets n aturl i ga upprätta ställning 
uppgår till  4, 3  9 meter och l ängden til l 7 , 3 -! meter. Som emellertid golfytan i intet af 

rummen uppnådde denna längd, måste bakre delen af svansen uppställas särskildt för 
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sig, och det kolossala skelettet kunde, ink lämdt som det stod,  därstädes endast föga 
göra sig gällande. Helt annorl unda är däremot förhåll andet i den nya skådesamlings
salen . Under i ntendentens utri kes resa 1 908, då endast Tyskland och Frankrike besök
tes, fö rvärfvades bland annat en gipsafgj utning af den största amm onit (Pachydiscus 

Seppenradensis), som hitti l ls  påträffats, m ed en skald iameter af 2 m eter. Bland i nköpen 

under resan förtj äna vidare att nämnas några från W. GRIMM i Solnhofen förvärfvade 
fossi l från j u ratidens l itografiska skiffer, och bland dessa främ st af allt trenne större 
plattor med en längre rad af parställda, genom en hoppande gång uppkomna fotspår 

af ett dj ur med 4 fria  tår, af hvi lka en tå varit riktad rakt bakåt, och hvi lket rört si g 
på b akföttern a. Med största sannol ikhet härleda sig dessa spår från en fågel, hvilken, 
att döma af mellan fotspåren urskilj bara svagare, punktformiga intryck, i l ikhet med 
Archreopteryx haft klor på ett par af vi n garnas fi n grar och vid hoppandet stödt sig 
medelst dessa. Dessa plattor ti l lhöra n u  skådesamlingens intressantaste föremål.  Af 
större intresse är äfven en stenplatta med ti l l hörande motplatta visande en kräft a  

(Mecochiru.s longimanus) med från hufvudet framåt utgående krypspår, hvi l ka ådagalägga, 
att äfven j uratidens decapoder i l i khet med nutidens haft för vana att röra sig bak
länges . Det torde böra framhållas, att dyl i ka i ntressanta förvärf endast varit möj liga 
genom besök på fyndorten och granskning af det af samlarna tillvaratagna. Af öfriga 
i n köp kunna anföras : från W. PABST i Gotha en platta af röd permisk sandsten från 
Thiiringen med särdeles vackra fotspår af en amfi bie af Stegocephalernas ord ning ; från 
CH. STRUNZ i Bayreuth en ful lständig up psättning af öfverk äks- och gomtänderna hos 
Placodus gigas, en af hårdskaliga dj ur lefvande ödla från triastiden, med krosständerna 

i sin naturliga ställning insatta på en g i psargj utning af gom men och öfverkäken, äfven
som en i gips utförd restaurering af skallen j ämte underkäken hos samm a ödleart ; 
från F. KRANTZ i Bonn, samt LEs FILs n'EMILE DEYROLLE och A. STUER i Pa ris åtskill iga 
för skådesaml ingen afsedda instruktiva fossil .  Slutligen har inköpts från L. BucHOLD i 

Miinchen några n utida på ett särdeles elegant sätt m onterad e, i form alin inl agda dj u r
typer, afsedda att i skådesamlingen tj äna såsom jämförel sematerial med närsläktade 
fossila former. 

Under härefter följ ande tid ha inköpen för skådesaml ingen af b rist på medel måst 
i hög grad inskränkas. Det är först på allra sista tiden , efter höj n i n gen af  afdelni n gens 
årsanslag i förening med minskning af en del utgifter för andra ändamål,  som desamma 
ånyo börj a t  kunnat återupptagas. Så ha i nköpts från B.  STORTZ och F. KH.ANTZ i Bonn 
tänder och benlämningar af mosasanrider från Maastricht och Nord-Amerika, samt en 
ovanligt vacker stor �andstenspl atta med >> bi lobih - spår från si lurlagren vid Bagnoles i 
Normandie i Frankrike. Under det nu löpande året ha vidare några dyrbarare inköp för 
den nya skådesamlingen ägt rum . Så t .  ex. ha. förvärfvats : en serie gipsargj utningar af de 

äldsta kända människokraniern a ;  en gipsafgj utn ing af kraniet hos Dinoceras m irabile 

från Nord-Amerika, gipsargj utningar af en del b en - af Hesperornis, en fågel från krit-tiden 
i Nord-Amerika ; en enligt professor O. JJEKEL utförd restaurering af Coccosteus, en fisk 
från devon-tiden ; en serie utvecklingsstadier hos Sao hirsuta, en tri lobit från Böhmen . 

Riksmuseets historia. 3 1  
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Osäkerheten och transportsvårighetern a under det nu pågående kriget ha emel lertid 
omöj l iggjort en del för skådesamlingen önskvärda och planlagda inköp. 

Förutom genom ofvan anförda dyrb arare gåfvor och inköp ha samlingarna oaf
brutet förökats genom dylika, som af utrymmesskäl h är ej kunn a  anföras, men hvilka 
återfinnas i de årliga berättelserna. Vidare genom insamlingar under intendentens eller 
vid afdelningen arbetande biträdens resor, hvarför äfven därstädes redogöres. 

För vetenskapliga arbeten har paleozoologiska afdeln ingen äfven under tidsperioden 
1 90 1 - 1 9 1 5  varit anlitad af ett stort antal såväl  i nländska som utländska forskare, hvilka 
äfven finnas omnämnda i årsredogörelserna. I sammanhang härmed må äfven erin ras 

om afdelningens deltagande i den under hösten 1 9 1 0  i Stockholm församlade l l :te inter
nationella Geologkongressen. Genom utställningen af det afdelningen tillhörande rika 

materialet af arktiska och antarktiska fossil i förening med andra svenska museer till
hörande sådant, kunde för de från j ordens alla delar församlade forskarn a på ett öfver
skådligt sätt framvisas, hvad som då under de si sta 7 årtiondena uträttats af de talrika 

svenska polarexpeditionerna, samt framför allt dessas arbeten på Spetsbergen. Af brist 

på utrymme inom Riksmuseet var utställ ningen anordnad i Tekniska skolans hus. Såväl 
under tiden för kongressförhandlingarna i Stockhol m  som före desamma har afdelnin
gen i stor utsträckning varit tillgängli g  för kongressdeltagarna, samt h aft att glädj a  sig 
åt talrika besök af forskare från vidt skilda länder, hvilka, förutom att de studerat 

fossilsamlingarna, äfven särskilt intresserat sig för utställnin gstekniken j ämte and ra 
moderna museianordningar därstädes. 

Arbetskrafterna vid p aleozoologiska afdelningen har ända intill år 1 9 1 4  utgj orts egent
ligen af endast inten denten. Emellertid hade af årsanslaget för samlingarnas vård och 
förökande - under ti den 1 90 1 - 1 9 1 4  utgående med 2,800 kronor - sedan gammalt ett 
belopp användts för bekostandet af ett ej vetenskapligt bildadt arbetsbiträde, t ill  hvil
kets aflönande under senare år äfven ett för >> konservatorns elever » ,  för afdeln ingen 

med ett belopp af 330 kronor årligen, utgående belopp kunnat anv ändas. B ortsedt från 
mera tillfällig hj älp, som för ordnings- och bestämningsarbete genom honorarieansl aget 
kunde beredas af yngre forskare, hvilade därför arbetsbördan vid afdelnin gen nästan 

helt på intendenten sj älf. Det sedan börj an af 1 900-talet vid afdelningen pågående om
daningsarbetet, hvilket genom flyttningen ytterligare tillskärptes, har därtill  i hög grad 
tagit intendentens tid och arbetskraft i anspråk Med anledning af den förestående flytt
n ingen till  den nya mu seibyggnaden anslogs emel lertid af statsverket på extra stat för 

år 1 9 1 4  medel för en assistent- och en preparatorsbefattning, hvilka båda befattningar 
från och med år 1 9 1 5  af riksdagen uppfördes på ordinarie stat. Till  a ssistent under 
förra hälften af år 1 9 1 4  var fil .  l ic .  RrcHARD HÄGG förordnad, under den senare fil .  stud.  
vid Stockholms högskola RAGNAR NrLsSON. Till  assistent under åren 1915 och 1916 har 

fil .  l ic .  R. HÄGG varit af vetenskapsakademien förordnad. Till  p reparator har  sedan år 
1914 varit antagen GuNNAR RETTIG, hvilken förut ända sedan år 1 902 tj änstgjort såsom 
a rbetsbiträde vid afdelningen. 
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Med understöd från det s .  k.  honorarieanslaget ha vissa delar af samlingarn a kun

nat ordnas eller b eskrifvas. Så har : numera professorn vid Uppsala universitet C.  WIMAN 
bearbetat museets material af Schumardiaskiffer från Nerike samt beskrifvit  densam

mas fauna, äfvensom saml ingen af block af Leptrenakalk från Öland ; numera läroverks
rådet professor A.  HENNIG bearbetat och beskrifvit museets material af sil ur-bryozoer 
från Gottland ; numera intendenten vid Göteborgs museum frih.  ERLAND NoRDENsKIÖLD 
beskrifvit en del af honom hemförda däggdj urslämni ngar från Bolivia och Peru ; nu
mera l ektorn i Falun S.  J. SEFVE b eskrifvit af frih.  E.  NORDENsKIÖLD hemförda ben l ä m 
ningar efter utdöda hästar, samt för s i n  beskrifning preparerat ett a f  NoRDENsKIÖLD hem
fördt Scelidotherium-kranium ; fil .  l ic .  R. HÄGG ordnat och bestämt afdelningens högst be
tydande samlingar af kvartära och delvis äfven af tertiära mol lusker ; statsgeologen L. v .  

PosT ordnat afdelningens arktiska och antarktiska saml ingar ; fi l .  stud. vid Stockholms 
högskola R.  NILssoN ordnat en del  samlingar från Dalarnes silur, samt påbörj at ordnaodet 

af den svenska trilobitsamlingen . 
Såsom tecknare har artisten GEORG LILJEVALL ända sedan år 1 873 oafbrutet arbetat 

vid paleozoologiska afdelningen. Först tecknare åt ANGELIN har han sedermera med 
största skicklighet samt al drig sviktande nit och intresse b iträdt de följ ande intenden

terna, samt verkar ännu i dag med oförminskad arbetsförmåga vid afdelningen. De 
tj änster han härunder genom sitt skarpa öga, uppöfvade iakttagelseförmåga, och skick
l ighet j ämväl som preparatör att utföra äfven de svåraste utprepareringar gj ort såväl 
afdelningen som den paleontol ogiska vetenskapen kunna ej n og framhållas. Skicklig 

litograf tecknade LILJEVALL ti l l  att börj a  med en mängd taflor äfven direkt på sten . 
Sedan man nu från direkt afritn ing af föremålen öfvergått till  snabbare och säk rare 

fotografiska förfaranden, retuscheras af honom de fotografiska bilderna med samma 

skicklighet. De af LILJEVALL utförda teckningarna af paleontologiska föremål äro för 

s in naturtrogenhet och sitt mästerliga utförande i öfrigt väl bekanta äfven i utlandet 

inom den vetenskapliga världen. Försök ha också gj orts att förvärfva honom för ame
rikanska museer. 

Under de tvenne sista åren i de gamla museilokalerna utexperi menterades lämp
liga och praktiska skåp och glasmonter för i nredningen inom den nya museibyggn aden . 
Arbetet med samlingames öfverflyttni ng dit tog sin börj an i februari och var afslutadt 

i september m ånad 1 9 1 5 .  
Gerhard Holm. 




