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Christoffer Eichhorn och hans samlingar,

Af

L. Looström.

Det var år 1869, som Eichhorn utgaf första samligen af sina 
»Svenska studier». I företalet yttrar författaren bland annat följande 
om dem: »Alla hafva de det gemensamt, att de behandla ämnen, 
som höra till den fosterländska odlingens, literaturens och konstens 
häfder, och att de framställa dem ur en synpunkt, som äfven kan 
kallas fosterländsk, för så vidt som han fasthålla- den förutsätt
ningen, att Sverige, dess land och folk, dess lif inom alla områden 
bör vara det för oss svenskar käraste och dyrbaraste på jorden». — 
Dessa ord, med hvilka Eichhorn sände sitt första större arbete ut 
i verlden, kunna sättas som motto öfver hela hans verksamhet. 
Alla hans sträfvanden såsom forskare, författare och samlare gingo 
nämligen ut på att sprida ljus öfver den svenska odlingen; och vid 
fullföljandet af detta mål stannade han icke vid ytan, utan plöjde 
djupt, icke minst der marken förut var obruten. Att han dermed 
bragte skatter i dagen, hvilka förut voro okända, eller hvilkas 
rätta värde ingen förut velat erkänna, är obestridligt, äfven om det 
kan vara sant, att han sjelf någon gång öfverskattade värdet af de 
sålunda gjorda fynden.

När Eichhorn efter i Upsala aflagd kansliexamen år 1864 koni 
till Stockholm, sökte och erhöll han anställning vid Kungl. Biblio
teket härstädes. Vid sidan af sina egentliga examensstudier hade 
han som student sysslat åtskilligt med literaturens historia och äfven 
uppträdt som författare, dels genom den år 1859 utgifna afhand- 
lingen »Upptäckta svenska pseudonymer och homonymer», med 
hvilket arbete han vid blott tjugutvå års ålder gjorde sig fördel
aktigt bemärkt bland vårt lands bibliognoster, dels på det skön
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literära området genom bidrag till den samling sånger och be
rättelser, som år 1863 utgafs af det literära sällskapet Nio sig
naturer, i hvars sträfvanden han tog liflig del. Att dessa literära 
sysselsättningar skulle fortsättas, sedan Eichhorn blifvit tjensteman 
i Kungl. Biblioteket, var helt naturligt. Också finna vi hans namn 
förenadt med flertalet af de samlingsverk, som utkommo på 1860- 
talet öfver äldre svenska författares arbeten. Det var under 
dessa år, som Eichhorns rykte såsom en af vårt lands främste 
bibliognoster stadgades, särskildt i hvad rörde den svenska litera- 
turens historia. Samtidigt härmed började han vända sin upp
märksamhet äfven åt den svenska konstens och kulturens historia. 
Detta kunde icke ske genom att taga literatören till hjelp, ty 
någon svensk konstliteratur kunde man ännu då knappast tala 
örn; enda utvägen var forskning i arkiven och studier af sjelfva 
konstverken. I sitt den 6 nov. 1889 uppgjorda testamente omtalar 
Eichhorn, att dessa forskningar började redan vid hans adertonde 
år. De fortgingo från den tiden med ökad fart och togo med åren 
alltmer hans tid i anspråk, så att literaturforskaren så småningom 
öfvergick till konstforskare, hvilket Eichhorn under sina senaste 
år så godt som uteslutande var. Jemte det egna intresset bidrogo 
äfven omständigheterna härtill. Liksom han förut varit en oum
bärlig medhjelpare åt Hanselli och andra förläggare vid redaktionen 
af de äldre svenska författarnes arbeten, så kom hans tid och kun
skaper nu att tagas i anspråk dels af Hammer för undersökningen 
och katalogiseringen af dennes konstsamlingar, dels af Bukowski; 
den täta omsättningen af konstverk, som genom de oupphörligen 
återkommande auktionerna egde rum i dennes lokaler, hvarvid 
Eichhorn var den stående katalogförfattaren, skärpte hans håg och 
hans blick för dessa äldre konstnärers verk. Vid en flyktig gransk
ning af dessa kataloger gör man snart den iakttagelsen, att hufvud
sakligen de svenska konstverken och med dem de svenska konst
närerna varit föremål för katalogförfattarens speciela intresse.

I ännu högre grad märktes detta i Eichhorns hem, bland hans 
rika samlingar. Han kände sig nämligen icke tillfredsstäld med 
att blott forska i arkiven och att gifva namn åt konstverk i andras 
samlingar, han ville också sjelf blifva egare till de mästares ar
beten, åt hvilka han egnade sin forskning. Visserligen stälde sig 
ekonomiska svårigheter i vägen derför, men samlingsifvern var hos 
Eichhorn så stark, att lian ej ville erkänna några svårigheter. Det
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är nästan oförklarligt, huru han kunde få ihop så mycket med det 
lilla han hade att offra; hemligheten förklaras dock åtminstone till 
någon del deraf, att han hellre försakade allt annat för att till
fredsställa detta begär, och äfven hans familj fick för den skull 
vänja sig vid umbäranden. Så tillkomna), oaktadt en så godt som 
ständig penningförlägenhet, dessa samlingar, hvilka i rikedom, 
planmässighet och fullständighet i sitt slag sakna motstycke hos 
någon privatperson i vårt land. Långt ifrån att minskas, tilltog 
denna vurm med åren. Eichhorn tyckes någon gång sjelf hafva 
reflekterat öfver det berättigade i densamma hos en person i hans 
lefnadsvilkor. Svaret gaf han i följande ord, hvilka återfinnas i 
hans skrifter: »Samlingsraseriet är en af de oskyldigaste och för 
den dermed behäftade njutningsrikaste af alla andliga åkommor. 
Det har i alla tider gjort vetenskapen och konsten de värderikaste 
tjenster, och det bidrager otvifvelaktigt till höjande af den all
männa bildningen». — Vi kunna lemna derhän, om det var det 
njutningsgifvande eller det allmänbildande elementet i samlar- 
vurmen, som gjorde Eichhorn till en af samtidens ifrigaste samlare; 
alltnog, han var behäftad med denna andliga åkomma, som han 
kallar den, i högre grad än de flesta andra samlare.

Såsom vi redan antydt, kunna Eichhorns samlingar i sin helhet 
inordnas under rubriken: Svenska konstnärers arbeten. De sär
skilda underafdelningarna blifva: målning, skulptur, handteckning, 
gravyr, konstslöjd (möbler, keramik och bokband), bibliotek och 
arkiv. Samtliga dessa voro prydligt och systematiskt ordnade i 
hans rymliga våning i Ebba Brahes palats vid Götgatan, der salen 
och en större salong voro upplåtna för den lmfvudsakliga delen af 
porträttgalleriet, tvänne derinnanfor belägna rum åt historie-, genre- 
och landskapsmålningarna, samt hans eget och hans sons arbets
rum åt biblioteket, arkivet och bokbandssamlingen. Möblerna och 
de keramiska föremålen voro liksom de fåtaliga skulpturverken 
ej ordnade såsom samlingar, utan ingingo i rummens dekoration. 
Gravyrerna och handteckningarna förvarades i ett trettiotal väldiga 
portföljer, som till en del hade sin plats i ett derför gjordt hyl 1- 
fack i ett yttre förmak.

Den dyrbaraste delen af dessa samlingar utgör målningsgalle
riet, som upptager inemot 350 nummer, de flesta i olja och i 
prydliga originalramar, några få i aqvarell och pastell, hvartill 
kommer en miniatyrsamling på närmare 100 nummer. Såsom nyss
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nämndes, var porträttgalleriet ordnadt för sig och skildt från de 
öfriga målningarna. På detsammas bildande hade Eichhorn ned
lagt den största omsorg, urvalet var gjordt med kännarens fina 
blick, och ingen bild hade i regel emottagits, som icke hade någon 
framstående egenskap, vare sig hvad den afbildade personen angick 
eller såsom en typisk representant för sin mästare. Denna samling- 
går tillbaka till Gustaf II Adolfs tid och sträcker sig fram till 
vårt århundrades midt. Det äldsta porträttet är dateradt år 1622 
och framställer i hel figur den fyraårige Ture Bielke till Åkerö. 
Konstnären är obekant; oaktadt ifrigt sökande lyckades det aldrig 
Eichhorn att utforska hans namn. Den äldste kände målaren, som 
finnes representerad i samlingen, är Jakob Henriksson Elbfäs, hvilken 
inkom hit från Tyskland under något af Gustaf II Adolfs senaste 
regeringsår, blef ålderman för målareembetet i Stockholm, der han 
verkade såsom porträttmålare i öfver tretio års tid till sin död år 
1664. Han hör till de konstnärer, hvilka Eichhorn under sina 
forskningar rörande vår renässanskonsts historia kan sägas hafva 
upptäckt, ty Elbfäs’ namn förekommer ej dessförinnan i tryck — 
hvarken Tessin och Tessiniana, Hammarsköld eller Boye nämna 
honom. Denna obekantskap måste tillskrifvas den omständigheten, 
att Elbfäs veterligen aldrig signerat något arbete. Det är genom 
i arkiven befintliga räkningar af hans hand samt genom jemförelse!- 
mellan i dem upptagna porträtt, hvilka ännu finnas i behåll, och 
andra dylika arbeten, som Eichhorn kunnat med stor sannolikhet 
tillskrifva honom ett stort antal bilder i olika samlingar. Han 
var en för sin tid god konterfejare med duktig teckning och kraftig 
färg, ehuru kanske något svag i förmågan att individualisera. 
Hans porträtt göra intrycket af att vara utförda af en person, 
som af naturen fått stora anlag för målning, men som ej haft till
fälle att utbilda dem i någon egentlig skola. Detta intryck jäfvas 
icke af de bilder af Elbfäs’ hand, som finnas i Eichhorns samling, 
nami. hertig Johans af Östergötland kansliråd Per Nilsson Natt 
och Dag och hans friherrinna, f. Stenbock, båda målade år 1633, 
drottning Kristina af år 1636, samt friherre Gabriel Oxenstierna, 
målad på 1640-talet. Af med Elbfäs samtida mästare i Sverige är 
Cornelius Arendtson företrädd genom ett år 1639 måladt knästycke 
af Abr. Cronhjort, och Govert Camphuijsen genom ett dylikt af 
generalguvernören grefve Nils Bielkes maka Eva Horn. Båda 
dessa målningar äro dock osignerade.
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Äro porträtten från denna tidigare period mera fåtaliga, så 
stiga de både i antal och konstnärligt värde under det Karolinska 
tidehvarfvet. Ekrenstrahl har här ett af sina yppersta arbeten i 
Magnus Gabriel de la Gardies stora knästycke, i romersk rustning, 
kyller, guldstickad, röd mantel och kommandostaf. Den stolta bil
den härrör sannolikt från slutet af 1660-talet. Hufvudet liknar det, 
som P. van Schuppen år 1669 graverade af honom efter Klockers 
teckning för Pufendorf. Maria Euphrosynas porträtt, som bildar 
motstycke till detta, är visserligen underlägset i konstvärde, men 
äfven det af stort intresse. Båda hafva tillhört det gamla Watt- 
ranggodset Sjöberg i Södermanland, dit de sannolikt kommit med 
Ehrenstrahls dotter Anna Maria, gift med en Wattrang. Derifrån 
är också pfalzgrefven Adolf Johans sällsynta porträtt, hvilket täflar 
med Magnus Gabriels i solid!, konstnärligt utförande. Det är att 
lägga märke till, att svenska staten ej eger någon bild af denne 
Carl X Gustafs och Maria Euphrosynas broder.

Afven i Eickhorns samling visar sig det Karolinska tidehvarf- 
vets konst stå på sin höjdpunkt med Ehrenstråle Hans samtida 
och lärjungar saknade framför allt hans bravur, hvilket man här 
kan iakttaga på porträtten af D. Krafft, Richter d. y., Starbus, 
Thomas och Johan Swartz samt på den för öfrigt intressanta bild, 
som Johan Aureller d. ä. målat af Margareta Rudbeck (år 1679?). 
Ett enda undantag derifrån bildar den äldre Mijtens, hvilken Eich
horn tillskrifver frenne porträtt i sin samling, deribland ett, som 
han på nog svaga skäl uppgifver föreställa Burchard Precht.

När så stora ofredens dagar började, och krigskonsten jagade 
målningskonsten ur landet, var det mindre underligt, om det nya 
århundradets tvenne första årtionden ej hafva så mycket att bjuda 
på i konstväg. De porträtt, som Georg de Marées målade af Bengt 
Horn af Rantzien och hans grefvinna — nu i Eichhorns samling 
— tala visserligen örn motsatsen, ty de äro verkligen utmärkta, 
ifall de nu äro af honom. Afven om Schröders porträtt af lands
höfdingen G. Fr. Rothlieb från ornkr. år 1725 gäller detsamma; 
det bebådar till och med gryningen af en bättre tid, något som 
icke gäller, åtminstone i samma grad, örn de fem öfriga porträtt, 
som i samlingen tillskrifvas honom. På 1730-talet börja dock 
Scheffel och Arenius så småningom att återföra den goda smaken. 
Den förres sjelfporträtt på gamla dagar närmar sig till och med en 
Denners tekniska fulländning, och äfven de öfriga åtta dukarna af
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hans hand tala godt för hans konstnärskap, med dess vekare, 
snart sagdt qvinliga uppfattning af karaktären, hvilket isynnerhet 
framträder vid en jemförelse med Arenii käckare och manligare.

Som bekant var det dock med 1700-talets senare hälft, som 
porträttmåleriet hos oss slog ut i full blom. Den omvårdnad, de 
styrande började egna konsten, särdeles genom den svenska Konst
akademiens inrättande år 1735, drog hem förmågor utifrån, hvilka 
kanske annars för alltid blifvit borta. Så kommo Gustaf Lundberg, 
Lorenz Pasch d. y., Per Krafft d. ä. och Carl Gustaf Pilo att för 
framtiden slå ned sina bopålar i fäderneslandet, och äfven Roslin 
kom tillbaka, dock för att snart vända till Paris igen. Alla dessa 
konstnärer möta vi i samlingen: Lundberg i en stor pastell af ko
nung Fredrik I, jovialisk och fryntlig som vanligt, — hans gunst
ling Erland Bromans sjelfbelåtna bild sitter icke långt derifrån, 
målad af Björcks hand; — L. Pasch d. y. har bland annat ett afsina 
många ypperliga porträtt af Lovisa Ulrika, detsamma som finnes 
på Rosersberg och der är sign. år 1767; Per Krafft d. ä. visar oss, 
huru Olof Kexell såg ut under sina få välmaktsdagar, och C. G. 
Pilo har en idealiserad bild af sin skyddsherre konung Fredrik V 
af Danmark. Hvad Roslin beträffar, bär han här en reproduktion 
af det porträtt, Akademien för de fria konsterna eger af honom, 
framställande öfverintendenten frih. C. Fr. Adelcrantz vid sitt skrif- 
bord med en cirkel i handen. Dessa porträtt jemte flere andra 
från samma tid äro synnerligen goda illustrationer till den senare 
frihetstidens och den gustavianska tidens historia. De gifva oss 
några typer från de olika samhällslagren, genom hvilkas betrak
tande vi lätt med fantasiens hjelp kunna skapa oss en helbild af 
denna periods lynne och karaktär. Detta går så mycket lättare, 
som de här sitta bland sin egen tids bohag. Tidsprägeln blir der
igenom också så mycket skarpare. Man ser snart, att den, som 
sammanfört allt detta, haft vaket öga just för det karaktäristiska 
och samlat med den urskiljning, som endast grundliga studier af 
hela kulturskedet framkalla. Den planmåssighet och vetenskaplig
het, hvarom Eichhorns alla samlingar vitna, synes oss hafva nått 
sitt culmen, just hvad denna period beträffar.
, Den öfriga delen af tafvelsamling^! bekräftar detta påstående. 
Porträttgalleriet hafva vi nämligen nu i det stora hela genomgått. 
Endast Carl Fr. v. Breda förmår dädanefter framkalla någon högre 
grad af intresse genom sina i sitt slag förträffliga, om också starkt
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maniererade porträtt af personer tillhörande den högre bourgeosien 
i hufvudstaden, hvarjemte Elias Martin i sitt damporträtt visar sig 
som en kolorist af rang. Den .yngre Per Kraffts bild af en 
»ung jude» är ur konsthistorisk synpunkt märklig, såsom visande 
en alldeles omisskännelig direkt inverkan af hans lärare David. 
Men så sjunker porträttmåleriet i Westins, Hasselgrens, Lehmanns 
och Sandbergs händer — åtminstone oftast —- till ett tomt sökande 
efter likheten eller ytliga färgeffekter, och endast den äldre Söder
mark synes taga sina uppgifter med större allvar. Genom sina 
egna verk och genom sin lärjunge Troili leder han också konsten 
in på bättre banor. I Eichhorns samling äro dessa båda konst
närer dock mindre väl representerade.

Någon egentlig stafflimålning utom porträttet hade vi icke i 
vårt land förrän med 1700-talet. En och annan konstnär försökte 
sig visserligen derpå, men detta skedde i regel vid sidan af hans 
egentliga verksamhet. Så t. ex. Ehrenstrahl och Lembke. I följd 
häraf äro deras stafflimålningar — jag talar nu ej om porträttet — 
ganska sällsynta. Deruti låg en ökad anledning för Eichhorn att 
samla dem. Till ämne valde Ehrenstrahl då vanligen scener 
ur djurlifvet, och såsom djurmålare visar han stor begåfning; redan 
Carl Gustaf Tessin yttrar örn dessa arbeten, att de merändels 
äro rätt goda. Här finnas tre dylika, — en hvit ekorre, en hvit 
mops samt en svart och hvit häst, — som dock icke tillhöra konst
närens bästa arbeten i den riktningen. De fyra ryttarstriderna af 
Lembke bekräfta deremot sistnämnda auktoritets omdöme, att han 
var en af de snällaste bataljmålare vi haft. De äro utförda på 
1680—90-talen, en af dem är till och med daterad år 1687. Med 
det följande århundradet blir dock, som sagdt, denna art af mål
ning något vanligare, ehuru först mot dess sista årtionden allmän
nare. I Eichhorns samling linnes emellertid en ovanlig rikedom 
på dylika taflor, och det torde icke vara för mycket att säga, att 
den, som vill studera den svenska genre- historie- och landskaps
målningen under 1700-talet, svårligen kan få ett bättre undervis
ningsmateriel än detta. Det fäller af sig sjelf!, att dessa arbeten 
ur konstnärlig synpunkt ej kunna stå så högt; all konst är isynner
het svår i sin början. Men denna samling har ett oskattbart värde 
ur svensk-konsthistorisk synpunkt, såsom visande de första stegen 
på en hana, på hvilken vi nu hunnit ganska långt. Eget nog hafva 
statens konstsamlingar ej mycket att uppvisa i denna riktning; här
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skall ett ypperligt tillfälle således erbjuda sig att fylla en lucka, 
som der allra minst bör få lemnäs öppen.

Det är den mångfrestande Georg Schröder, som inleder raden 
af 1700-talets historie- och genremålare med en tafla framställande 
Apelles och Kampasbe, dat. år 1702 (?). Följa så af samma hand 
profeten Elia och enkan i Zarpath, Susanna och domarne samt 
Loth och hans döttrar, den sistnämnda målad i Venedig år 1713, 
och för öfrigt ingen egen komposition utan i det allra närmaste 
en trogen kopia af Simon Vouets tafla öfver samma ämne. 
Som sagdt, här möta vi inga mästerverk, utan endast de törsta 
stapplande stegen. När man som Schröder var van att måla stora 
altartaflor och samtidens yppersta i Lebensgrösse, så hade det sina 
svårigheter att teckna figurerna i den lilla skala som här erfor
drades. Det synes också nogsamt på den tunga teckningen och 
den tunga färgen på de nämnda figurerna, bland hvilka profeten 
Elias obestridligen tager priset. Svenskens oförmåga såsom teck
nare biet' en af de närmaste anledningarna till vår Konstakademis 
stiftande. Nu kom Taraval med sin lätta teckning och sina glada 
färger, hvarpå Eichborns samling har flere bevis, men det gick 
icke så lätt att öfverflytta denna färdighot på svensk ungdom. 
Kring Jonas Holfman samlade sig visserligen förhoppningarna, men 
i det stora hela stannade det vid dem. Han har här ett genre
stycke, måladt år 1753, således två år innan han på svenska statens 
bekostnad företog sin tjortonåriga studieresa utomlands; och när han 
så hemkom, visade han sig åtminstone såsom genremålare ej hafva 
hunnit mycket längre, äfven om hans färg fått mera stadga. Han 
stod dock ett långt stycke framom såväl Anders Holm (rikt före
trädd i samlingen), som A. Boman, Lönberg och hvad de allt heta, 
dessa svenska genremålare, som Eichhorn gifvit en plats i sitt 
galleri. Afven för landskapsmålarne gick det smått, men det är 
högeligen intressant att följa dem — förutsatt att man har sinne 
för sitt eget lands konstutveckling. Ställas ej anspråken för högt, 
blir såväl Joh. Sävenbom som Joh. Korn rätt angenäma bekant
skaper att göra, Båda hafva flere arbeten i samlingen.

Härmed hafva vi kommit ett stycke in på den gustavianska 
tiden, och nu röra sig stafflimålarne med större frihet och säkerhet. 
Hilleström, såväl tar som son, visa sig högeligen till sin fördel, 
äfvenså J. F. v. Breda; Åkerström är sig alltid lik, hvilket hos 
honom ej blir någon förtjenst; detsamma måste äfven sägas örn
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G. E. Hasselgren. Bättre än dessa lia Elias Martin och Selånger 
blifvit förtrogna med färgkonstens hemligheter, och Fahlcrantz 
visar äfven i sina tidigaste arbeten den individualitet, som präglade 
hans sista verk. Längre kunna vi ej här gå i vår flyktiga gransk
ning af tafvelsamlingen. Redan det lilla vi påpekat talar tillräck
ligt för densammas rikedom; och ändock är det endast en bråkdel 
af det hela, som här omnämnts. Vid en öfverblick af denna samling 
måste man ännu en gång upprepa för sig sjelf, att Eichhorn hade 
en beundransvärd förmåga att samla.

Detta intryck vinner i styrka vid öppnandet af hans port
följer. Att här lemna någon närmare redogörelse för deras inne
håll, låter sig ej göra. Endast så mycket må sägas, att handteck- 
ningssamlingen omfattar öfver 2,000 n:r af omkr. 250 tecknare, 
från de mest obekanta dilettant^- till mästare sådana som Lafren- 
sen, Sergel, Masreliez, Egron Lundgren och Scholander En del 
af denna samling har ett särskildt kulturhistoriskt värde icke minst 
derför, att den torde vara unik, nämligen arkitekturritningarna. På 
öfver 500 blad finner man här uppmätningar, fasader eller detaljer 
i original till flere af våra gamla slott, såsom Upsala, Kalmar, 
Stockholms, Steninge, Wellinge, croquier till innandekorationer och 
konstslöjdföremål af Precht, Rehn, Hårleman m. fl., allt som sagdt 
i original. — Gravyrsamlingen är ordnad i tre hufvudserier, den 
ena omfattande svenska porträtt, kronologiskt ordnade efter de olika 
tidehvarfven och inom desamma alfabetiskt, med konungahusets 
medlemmar i spetsen; den andra innehållande svenska gravörers 
arbeten, i bokstafsföljd, och den tredje gravyrer efter svenska konst
närers arbeten. Samtliga dessa afdelningar torde tillsammans räkna 
inemot 10,000 blad, af hvilka en stor del numera är omöjlig att 
erhålla för penningar. Hit hafva vi också att lägga en mindre 
samling graverade plåtar, klichéer o. d., samt en till omkr. 200 n:r 
uppgående samling bokbindarestämplar, hvilka skänkts till National
museum.

Hvad till sist biblioteket angår, hafva vi ej gifvit oss tid att 
räkna volymerna. Det har dock mindre sin styrka i antalet än i 
urvalet. Särskildt äro de äldre svenska författarne i skönliteratur 
och historia väl företrädda, många i dyrbara originalband. Afven 
äldre tidskrifter, många af största sällsynthet, hafva här sin plats. 
Hit är äfven att räkna bokbandssamlingen, uppgående till 1,850 
nummer, samlade uteslutande för bandens skull, utan afseende
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på innehållet. Här har Eichhorn gjort ett undantag från regeln 
att samla endast svenska mästares arbeten. Bland de utländska 
finnas många dyrbarheter, bland hvilka vi här endast nämna de 
från kardinal Richelieus och markisinnan Pompadonrs bibliotek 
komna banden i röd marokin med egarnes vapen i guld. Sådant 
finner man ej i hvarje boksamling. Men äfven våra svenska bok
bindares arbeten på 1700-talet vitna om en hög grad af konstfärdighet 
och kunna till och med utan fara ställas vid sidan af sina franska 
samtida. Sådana band, som det Arvid Carlbohm omkr. år 1760 
utförde till en upplaga af Vergilius, eller det, hvari Gustaf lilis 
hofbokbindare Carl Schneidler band 1772 års regeringsform, å hvars 
perm i guldbokstäfver läses: Conseil-rummet å Drottningholm, — 
dermed antydande, att det för ali framtid borde ha stannat der
städes, — eller de arbeten, Stadtlander gjorde för Fredrika Do
rotea, alla i samlingen, äro små mästerverk såväl i fråga örn det 
rent handtverksmässiga, i marokinens behandling och guldets ned- 
pressning, som ur smaksynpunkt. Bättre än någon annan förstod 
Eichhorn att värdera dessa små konstföremål. Sina grundliga in- 
sigter såväl i ämnets teknik som historia har han tillräckligt ådaga
lagt i den uppsats, han år 1888 skref för »Svenska Slöjdföreningens 
meddelanden» under titel: »Bokbindare och bokband i Sverige till 
år 1720». Tyvärr hann aldrig den utlofvade fortsättningen afslutas.

Så ter sig hufvudinnehållet af de samlingar, Eichhorn med 
varmt och lefvande intresse för den svenska konst- och kultur
historien samlat under mer än trettio år. Resultatet af hans forsk
ningar är derjemte nedlagdt i de omkr. 7,000 tättskrifna blad med 
anteckningar, hvilka förvaras i ett sjuttiotal cahierer. Dessa anteck
ningar skola blifva en ovärderlig skatt vid den svenska konsthistoriens 
studium, samlade som de äro under forskningar i de flesta offent
liga arkiv i landet och i ett stort antal enskilda. Eichhorn hade 
alltid hoppats få tid att begagna detta material för att skrifva den 
svenska konstens historia, och han talade derom ännu under sin 
sista sjukdom. Huru dyrbara dessa manuskript voro för honom, 
framgår deraf, att han i sitt testamente uttryckligen gjort bestämda 
föreskrifter för att hindra deras skingrande.

Alla dessa samlingar kunna sägas utgöra ett monument, som 
Eichhorn genom flit, omtanke och umbäranden rest öfver sig. 
Tyvärr pläga monument af dylikt slag icke länge bålla ihop efter 
egarens frånfälle, och äfven detta hotar nu att snart falla i stycken.
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Mångå blifva sannolikt de, som då skola passa på att få de bästa 
bitarna. Det vore dock i hög grad önskligt, om staten här kunde 
träda emellan och hindra en alltför stor söndersplittring. Mycket 
skulle blifva en värdig prydnad för de offentliga samlingarna. Den 
aflidne har också i sitt testamente uttalat en förhoppning, att så 
skall ske, och har till och med ihågkomma dem med efter hans 
förhållanden ganska dyrbara gåfvor. Under de tjugofem år, Eich
horn tjenade staten, mottog han aldrig något understöd för sina 
forskningar eller någon som helst utmärkelse. Nu erbjuder sig 
ett sista tillfälle härtill. Ty, lemnäs något offentligt understöd till 
inköp ur hans samlingar, så blir visserligen detta understöd en ut
märkelse för honom och ett erkännande af hans lifsgerning. Men 
det blir också — hvilket är mera — ett erkännande från statens 
sida, att våra fäders verk äro värda att taga vara på, och en väl- 
behöflig uppmuntran för andra forskare att fortsätta den verk
samhet, åt hvilken Eichhorn egnat sitt lif.


