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Allmänna

Konst- och Industriutställningen

i Stockholm 1897.

Jemlikt Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 7 Juni 
.1895 kommer en alimän Konst- och Industriutställning att, 
under högsta ledning af en Centralkomité, anordnas i Stockholm 
ar 1897. Till deltagande i densamma hafva Norge och Dan
mark inbjudits, hvarjemte tillfälle kommer att beredas äfven 
andra kinder, särskildt hvad konstutställningen angår, att i den 
man utrymmet sådant medgifver i utställningen deltaga.

Ordförande i Centralkoniitén är H. K. H. Kronprinsen.
Ordförande i afdelningen för konstutställningen H. K. H. 

Prins Eugen.
Ordförande i Förvaltningsutskottet Ofverståthållaren m. m. 

friherre C. G. A. Tamm.

Öfrige ledamöter:

i Centralkomiténs afdelning för konstutställningen: 

porträttmälaren Richard Bergh;

ledamoten af Kongl. Akademien für de fria konsterna Gustaf
Oskar Björck;

arkitekten Gustaf Ferdinand Boberg;

professorn, friherre Gustaf Olof Cederström;

ledamoten af Kongl. Akademien für de fria konsterna Johan
Teodor Lundberg;

professorn, grefve Johan Georg Otto von Rosen; och 
aqvarellmälaren Anders Leonard Zorn;
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i Centralkomiténs afdélning för industriutställningen:

rektorn vid tekniska skolan i Stockholm Bror Victor Adler;

grosshandlaren Oscar Almgren;
fabriksidkaren Robert Almström;
verkställande direktoren i aktiebolaget Separator John Bern- 

ström;
grosshandlaren Johan Bäckstr öm;
civilingeniören, d:r Carl Gustaf Patrik de Laval;

kamreraren Carl Erik Ekgren;
generalkonsuln Edvard Fränckel;
fabriksdisponenten William Gibson;
fabriksdisponenten Hans Gustafsson;
bruksegaren Anders Henrik Göransson;

fil. dokt. Carl Christian Peter Hersion';

konsuln Sixten Keyser;
civilingeniören Frans Henrik Kockum;

ingeniøren Arthur Leffler;
bruksegaren Carl Carlsson Lindberg;
arkitekten Frans Christian Lindskog;
grosshandlaren Pehr Emanuel Lithander;

disponenten Erik Johan Ljungberg: 
bruksegaren Knut Ottonin Ljungqvist, 
geologen Hjalmar Lundbohm;
instrumentmakaren Georg Wilhelm Lyth;
verkställande direktøren i Korsnås sågverksaktiebolag Bei rihat <1

Martin;
arkitekten Carl Oskar Möller;
civilingeniören Claes Gustaf Norström;
öfverdirektören Albrecht Theodor Odelberg;

grosshandlaren John Philipson;
direktoren i Kongl. mariningeniörstaten Johan Theodor Pihl- 

gren;
grosshandlaren, vice konsuln John Retlig;
godsegaren, grefve Fredrik Knut Harald Strömfeit;

fabriksidkaren, vice konsuln Axel Swartling;

fabriksidkaren Knut Söderblom;



verkställande direktøren i Husqvarna vapenfabriks aktiebolag 

Gustaf Wilhelm Sebastian Tham;

grosshand laren Arthur Thiel;

ryttmästaren, godsegaren Gustaf David Rudolf Tornérhjélm; 

bankdirektøren Knut Agathon Wallenberg;

grosshandlaren Erik Wijk;

professorn Erik August Wijkander; och 

generaldirektøren Anders Richard Akerman.

Centralkomiténs Förvaltningsutskotts ledamöter:

Grosshandlaren 0. Almgren, fabriksidkaren R. Almström, 

ledamoten af Akademien för de fria konsterna G. 0. Björck, 

generalkonsuln E. Franckel, civilingeniøren C. G. Norström, 

öfverdirektören A. T. Odélberg, marindirektören J. T. Pihlgren, 

grosshandlaren A. Thiel, bankdirektøren K. A. Wallenberg.

Generalkommissarie: Ofverståthållaren, friherre Gustaf 

Tamm.

Kommissarie för konstutstäl/ningen: ledamoten af Kongl. akade- 

mien for de fria konsterna Oskar Björck.

Kommissarie för industriutstcdIn ingen: grosshandlaren Arthur 

Thiel.

Centralkomiténs sekreterare: Kongl. Akademiens för de- fria 

konsterna sekreterare d:r Ludvig Looström.

Konstafdelningens sekreterare: förestandaren för Lifrustkammaren 

Carl Anton Ossbahr.

Förvaltningsutskottets sekreterare med uppdrag att tilhka fungera 

som chef för utställningens byrå: amanuensen Carl Bendix.

Byggnadschef: arkitekten Carl Möller.

Biträdande ingeniör: civilingeniøren F. Almquist.
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LEDAMÖTER

Tradgårdsutskottet.

Öfverdirektör A. T. Odelberg, Ordförande, Stockholm.
fröhandlanden A. P. Anderson, d:o
handelsträdgärdsmästaren Vilh. Andersson, d:o
blomsterhandlanden Rud. Billstr öm, d:o
direktör A. Björn, Ulriksdal, d:o
stadsträdgärdsmästaren A. Medin, d:o
direktör Axel Pihl, Rosendal, d:o
löjtnant 0. Tamm, d:o
direktör John Wallmark, Haga, d:o
direktör Rud. Abelin, Norrviken, Aby,
handelsträdgärdsmästaren M. P. Andersen, Jönköping, 
direktör Ang. Engberg, Hernösand, 
handelsträdgärdsmästaren N. P. Jensen, Ramlösa, Hel

singborg,
direktör G. Löwegren, Göteborg,
jägmästaren C. E. E. Löwenhielm, Örebro,
direktör Charles May, Visby,
direktör A. J. Rydström, Bokedalen, Jonsered,
direktör Fr. Ulriksen, Alnarp, Akarp, 
direktör C. J. Wallin, Upsala.

Tradgårdsutskottet» verkställande nämnd.

Fröhandlanden A. P. Anderson, handelsträdgärdsmästaren 
Vilh. Andersson, blomsterhandlanden Rud. Biliström, direktör 
A. Björn, stadsträdgärdsmästaren A. Medin, öfverdirektör 
A. T. Odelberg, direktör Axel Pihl, löjtnant 0. Tamm, direktör 
John Wallmark.

Förestandare für trädgardsutställningen: löjtnant 0. Tamm. 
Trädgardsutskottets sekreterare: agronomen Frans Stähl.
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Allmänna

Konst- och Industriu tställningen
i Stockholm 1897.

Allmänna bestämmelser för Tradgardsutställningen 

faststälda den 6 Mars 1896.

§ I- 

Utställningens omfang.

I forening med den allmänna Konst- och Industriutställ- 
ningen i Stockholm 1897 kommer en trädgärdsutställning atf 
anordnas, bestående dels af en permanent utställning, dels af 
trenne tillfälliga, nämligen en vår-, en sommar- och en höst- 

utställning.
Den permanenta utställningen omfattar sådana foremål 

enligt nedanstående program, som kunna utställas i det fria 
under hela utställningstiden, såsom trädskolealster, bladväxt- 
och blomstergrupper, växthus, trädgardsmöbler in. in.

De tillfälliga utställningarna omfatta till grupperna I—X 
i programmet hörande trädgardsalster af alla slag, hvilka kunna 
iippvisas vid de tider, som blifvit för de olika utställningarna 
faststälda, hvarjemte höstutställningen äfven omfattar öfriga 

i programmet förekommande grupper.
Rätt att deltaga i utställningen och täfla om pris till- 

kommer endast i Sverige, Norge och Danmark boende ut- 

ställare, i enlighet med nedanstående vilkor och bestämmelser.

§ 2.

Plats och tid.

Till plats för trädgärdsutställningen är anvisadt ett till 
den å Kongl. Djurgården belägna »Byströms villa» hörande
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område, hvarå utställningsbyggnader komma att för ändamälet 
uppföras. Foremål, som anmälas till den permanenta utställ
ningen, kunna derjemte utställas u andra platser, som anvisas 
inom den allmänna Konst- och Industriutställningens område.

Den permanenta utställningen skall öppnas den 15 Maj 
1897 och räcker, så länge den allmänna utställningen hålles 
öppen.

Vår utställningen öppnas den 15 Mai och räcker till den 
18 Maj.

Sommarutställningen öppnas den 30 Juli och räcker till 
den 2 Äugusti.

Höstutställningen öppnas den 23 September och räcker 
till den 1 Oktober.

Utställningskoniiten clock obetaget att med någon dag 
förlänga utställningstiden.

4 3.

Anmälan oni deltagande.

Anmälan om deltagande i trädgardsutställningen skall af 
svenska utställare insändas till »Utställningens byrå», adress

Stockholm:
für den permanenta utställningen före den 1 September 1896;

» varutställningen före den 1 Maj 1897;
» sonimarutställningen före den 15 Juli »
» höstutställningen före den 1 September »

Sådan anmälan skall vara försedd med utställarens namn 
och fullständiga adress, innehålla uppgift på den grupp och 
de klasser, inom hvilka utställaren önskar täfla, samt ätföljas 
af uppgift på storleken af den plats, som erfordras, såval 
inomhus: på bord, golf' eller vägg. som i det fria, allt i 
öfverensstämmelse med faststälda formular, som tillhanda- 
hållas genom Utställningens byrå, äfvensom af Trftdgårds- 
utskottets ledamöter.

Anmälningar från norske och danske utställare skola ske 
genom dessa lauders respektive utstallningskomitéer inom en 
månad före den tid, som for svenska utställare är faststäld.

Sedan anmälan blifvit vederbörligen pröfvad, erhåller ut-
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ställare meddelande, om och i hvilken utsträckning haus an

mälan blifvit antagen.
Vid anmälan af frukter och bär bör uppgifvas det unge- 

färliga antal sorter, som skall utställas.

§ 4.

Vilkor för pris.

Såsom pris för de inest framstående utställningsföremalen 

konnna den allmänna Konst- och Industriutställningens diplom 
jämte dess medalj att utdelas.

För att kunna tillerkännas pris bör utstäldt foremål icke 
blott ega företräde framför andra af sannna slag, som utställas, 
utan äfven i och för sig vara af framstående beskaffenhet; 
och gäller i öfrigt såsom vilkor:

för växter och frukter, att de äro odlade af utställaren 
eller ock, beträffande blommande växter, att de i minst sex 
månader, och beträffande mångåriga växter i öfrigt, att de i minst 
tolf månader varit under hans vård, — sådana aister dock undan- 
tagna, som erfordras for bindning af buketter, kransar o. d.;

für frö, att det är odladt inom Sverige, Norge eller Dan
mark an tingen af utställaren sjelf eller under hans vård, 
hvilket skall styrkas genom intyg af två trovärdiga personer;

för ritninga/r, att de äro uppgjorda af utställaren.
Utställare i den permanenta utställningen är berättigad att 

till prisbedömning anmäla sina utställningsföremal vid hvilken- 
dera af de tillfälliga utställningarna, han sjelf finner för godt.

Samma föremal kau utställas vid de olika utställningarna, 
men underkastas ej prisbedömning nier än en gang.

Utställare, som ej önskar täfla om pris, skall redan vid 
anmälan om deltagande gifva sådant till känna å anmälnings- 
sedlarna.

Utställare, som begagnat sig af rättigheten att vid den 
allmänna Konst- och Industriutställningen till täflan utställa fore

mål, som äfven ingar i trädgärdsutställningens program, under
kastas ej prisbedömning vid trädgärdsutställningen för sådant 
föremal.

Trädgärdsliteratur, som utställes, underkastas ej pris
bedömning.
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§ 5.

Inpackning och afsändning.

Utställningsföremäl måste vara omsorgsfullt inpackadt, och 
hvarjé kolli försedt med utställarens namn och adress samt 
marke, som utställningskomitän tillhandahåller. Gods, som af- 

sändes med jernväg, adresseras franko till Stockholms norra 
station; sjöledes ankommande gods levereras fritt inom den 
allmänna Konst- och Industriutställningens område.

Från Stockholms norra station till utställningsplatsen åtager 
sig utstållningskomitén all transport af kolli, ej öfverstigande 
1,500 kg vigt, dock utan att ikläda sig något ansvar für möj- 
ligen uppkommande skador. För kolli utöfver denna vigt måste 
särskildt aftal träffas.

För utställningsföremäl är fraktfrihet medgifven å statens 
jernvägar.

§ 6.

Tullfrihet.

Für utställningsföremäl från utiandet, hvilka efter utställ- 
iiingen åter utföras, erlägges ingen full.

8 7.

Uppackning och anordning ni. ni.

Utställare vid den permanenta utställningen skall sjelf 
ordna sina utställningar ocli eger att inom det för tradgårds- 
utställningen anvisade området verkställa förberedande arbeten 
och planteringar redan under hösten innevarande år.

Utställare i de tillfälliga utställningarna, som önskar sjelf 
ordna sin utställning, eger derom med förestandaren för träd- 
gärdsutställningen träffa öfverenskommelse.

I alia andra fall ombesörjas uppackning och anordning 
genom utställningen.

Utställningsföremäl skall vara på utställningsplatsen:
för den permanenta utställningen och varutställningen 

senast den 13 Maj 1897;

för sommarutställningen senast den 28 Juli 1897;
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och für höstiAtställningen senast den 20 September 1897;
i annat fall förlorar utställare all rätt till platsen.

Undantag härifran göras för foremål, som höra till grupp 
VIII, livilka kunna aflemnas senast kl. 7 f. m. samma dagar, 
de respektive utställningarna öppnas för allmänheten.

Afven andra ömtaligare foremål kunna med föreständarens 
medgifvande få inlemnas efter de fasfstälda inlemningstiderna 
med bibehållande af rätt att deltaga i täflingen.

Prisbedömningen verkställes dagen fore hvarje utställnings 
öppnande med undantag för till grupp VIII hörande foremål.

Alla utstälda växter och frukter höra, så vidt möjligt, 
vara försedda med rätta namn, och hvarje fruktslag bör ut- 
ställas i minst fem exemplar.

Utställningsföremäl får ej utan föreständarens medgifvande 
bortföras under utställningstiden, men bör inom tre dagar efter 
hvarje utställnings skit af utställaren borttagas. Efter denna 

tid qvarlemnade utställningsföremäl afyttras genom utställ- 
ningens forsorg och för dess räkning, såvida ej annan öfverens- 
kommelse träffats.

Platshyra erlägges ej; erhallen plats får ej på annan öfver- 
låtas.

§ 8-

Kataloger.

Kataloger öfver trädgärdsutställningarna komma att genom 
utstallningskomiténs forsorg upprättas, upptagande utställares 
namn, firma och adress samt förteckning å de utstälda före- 

målen.

§ 9-
Frikort.

Utställare vid trädgardsutställningen erhåller frikort till den 
allmänna Konst- och Industriutställningens område under den 

tid, han utställer, säväl för sig sjelf, som, efter föreständarens 
bepröfvande, för sin vid utställningen behöfliga personal.

§ io.
Försäljiiing af utstälda foremål.

Utställare eger rätt att under utställningstiden sjelf eller 

genom föreständarens forsorg försälja utstälda föremäl.



Brandforsikring.

Utstallningskomitén åtager sig att för utställares räkning 
ombesörja brandforsikring af utstäldt foremål, om anmälan 
derom göres å anmälningssedeln.

De närmare vilkoren härför komma att framdeles med- 
delas.

§ 12.

Jury.

För utställningsföremalens prisbedömning kommer en jury 
att utses bland personer från Sverige, Norge och Danmark.

Härom komma närmare bestämmelser framdeles att ut- 
färdas.

Utställare vare i öfrigt skyldig att stalla sig till efter- 
rcittelse de foreskrifter och ordningsregler, som för den alt- 
manna Konst- och Industriutställningen komma att ut- 
färdas.

Stockholm den 6 Mars 1896.

Ä Förvaltningsutskottets vägnar: 

GUST. TAMM.

Carl Bendix.
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PROGRAM.

Grupp I. Köksväxter, odlade under glas.

Klass 1. Samling af köksväxter, alla slag.
» 2. Köksväxter, enskilda sorter.

Grupp II. Köksväxter, odlade på kalijord, och ätbara 
svampar.

Klass 3. Samling af köksväxter, alla slag.
» 4. Samling af köksväxter, olika sorter af samma art.
» 5. Köksväxter, enskilda sorter.
» 6. Potatis.
» 7. Ätbara svampar.

Grupp III. Frukter och bär, odlade under glas.

Klass 8.. Samling af frukter och bar, alia slag.
» 9. Persikor, aprikoser och fikon.
» 10. Äpplen, päron och plommon.
» 11. Vindrufvor.
» 12. Meloner.
» 13. Frukter, andra slag, och bär.
» 14. Fruktbärande träd och plantor i krukor.

Grupp IV. Frukter och bär, odlade på kalljord.

Klass 15. Samling af frukter, alla slag.
» 16. Samling af bär, alla slag.
» 17. Äpplen.
» 18. Päron.
» 19. Plommon och körsbär.
» 20. Nötter.
» 21. Frukter och bär af andra slag.
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Grupp V. Krukväxter, odlade i växthus och kaster.

Klass 22. Samling af krukväxter, alia slag.
» 23. Blommande törnrosor.
» 24. Blommande orchideer.

» 25. Blommande växter, andra slag, i samlingar eller
enskilda sorter.

» 26. Bladväxter och palmer, samlingar eller enskilda
sorter.

» 27. Ormbunkar.

» 28. Prydnadsväxter, enstaka praktexemplar.

Grupp VI. Krukväxter, odlade i boningsruin.

Klass 29. Samling af krukväxter.
» 30. Blommande växter.

» 31. Prydnadsväxter, enstaka praktexemplar.

Grupp VII. Prydnadsväxter på kali jord.

Klass 32. Samlingar af mångåriga örtartade prydnadsväxter.
» 33. Blommande lökväxter.

» 34. Samlingar och dekorativa anordningar af ettåriga
prydnadsväxter.

Grupp VIII. Afskurna blommor, buketter, kransar m. m.

Klass 35. Samlingar af afskurna blommor och blad, odlade 
under glas.

» 36. Samlingar af afskurna blommor och blad, odlade
på kalijord.

» 37. Samlingar af afskurna törnrosor.
» 38. Buketter, kransar och andra prydnader af friska

blommor och blad.

Grupp IX. Trädskolealster ni. in.

Klass 39. Fruktträd i krukor.

» 40. Fruktträd i olika former, uppdragna på kalijord.
» 41. Bärbuskar.
» 42. Parktråd.
» 43. Parkbuskar.
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Klass 44. Mångåriga köksväxtplantor.
» 45. Smultron- och jordgubbsplantor in. m.

Grupp X. Törnrosor.

Klass 46. Hög- och halfstammiga törnrosor, alia slag.
» 47. Sortimenter af remontantrosor, lågt förädlade eller

rotäkta.
» 48. Sortimenter af the- och the-hybridrosor, lägt för

ädlade och rotäkta.
» 49. Sortimenter af törnrosor, alla slag, i krukor för-

beredda till drifning.

Grupp XI. Konserverade trädgärdsalster, bärviner, 

safter m. m.

Klass 50. Köksväxter, konserverade vid fabrik.
» 51. Köksväxter, konserverade af enskild person.
» 52. Frukter och bär, konserverade vid fabrik.
» 53. Frukter och bär, konserverade af enskild person.

» 54. Viner och safter, beredda vid fabrik.
» 55. Viner och safter, beredda af enskild person.

Grupp XII. Frön, lökar och rötter.

Klass 56. Frön af köksväxter.
» 57. Frön af prydnadsväxter.
» 58. Blomsterlökar, alia slag, och konvaljerötter.

Grupp XIII. Medicinalväxter.

Klass 59. Medicinalväxter, torkade i det skick, de förekomma 
på apoteken, samt preparerade exemplar af den 

växt, som lemnat drogen.

Grupp XIV. Trädgärdsskötselns hjelpmedel, undervisnings

materiel in. m.

Klass 60. Växthus, drifbänkar och bänkfönster.
» 61. Uppvärmningsanordningar für växthus och drif

bänkar.
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Klass 62. Trädgärdsredskap.

» 63. Trädgärdsmöbler och prydnadsföremäl.
» 64. Korgpil, korgar, mattor, packnings- och bindmaterial,

blomkrukor m. m.

» 65. Ritningar till växthus-, drifbänks-, trädgärds- och
parkanläggningar m. m.

» 66. Trädgärdsliteratur.

» 67. Gödslingsämnen.
» 68. Undervisningsmateriel, samt samlingar af konser-

verade, för tradgården nyttiga och skadliga insekter
och andra djur.

» 69. Ritningar till växthus-, drifbänks-, trädgärds- och
parkanläggningar m. m., utförda af trädgärdselever.






