50 åring fyller 100

– En liten tillbakablick
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Min farmor Hanna Fahlnaes kom till Göteborg strax
innan 2: a världskriget slutade. Året var 1944: Hennes man
Gunnar Fahlnaes hade som tidningsman och förläggare
fått erbjudande om ny tjänst i Göteborg
1957 startar Hanna Fahlnaes Svenska Mässans Konstsalong
i egen regi men med stöd och hjälp av Svenska Mässans
dåvarande direktör Sven Hammarström
Hon driver sin utställningsverksamhet med ökad framgång
från år till år. Hanna började i unga år arbeta med
konst. I sin tidiga ungdom blev hon elev till konstnären
Helmer Osslund. Efter 2 dagar säger Osslund på bred
Norrlandsdialekt ” Flicka lilla, du skall inte måla. Du skall
sälja mina tavlor” , och på den vägen blev det. Hanna
Hjälpte Helmer Osslund till ett par stora utställningar.
Jag minns en gång som jag har fått berättandes för mig
, hur Helmer Osslund försenad som han var anlände till
Stockholm med tåget ifrån Norrland. Fick föras med
ilfart till lokalen som var hyrd till galleri. Tavlorna hade
Osslund i stora läderremmar på ryggen.
Efter mycket stök och bök lyckades de hänga upp de flesta
målningarna på väggarna, ORAMADE ! Helmer Osslund
som rest med nattåget ifrån Norrland utan sovplats är
mycket trött. Mitt i lokalen står en soffa. Där lägger sig
Osslund med sina stora Norrlandskängor och somnar !
Inte en människa kunde få liv i honom och vernissagen
startar. Då börjar Osslund snarka , inte som en vanlig
människa utan mer som när man sågar timmer. Det är en
munter stämning, men inte en målning säljs. Hanna finner
på råd, och kontaktar dåvarande kronprinsen. Efter en
förklaring vad saken gäller, frågar kronprinsen – Vilken är
Osslunds bästa målning? Den hamnade på slottet. Någon
hade läckt ut information om detta till pressen och nästa
dag var det kö och hela utställningen såldes slut. Osslund
var en stor målare. Elev till Gaugain. Jag har fått höra
många historier av Hanna då jag ofta på väg hem från
Fahlnaes Konsthandel kilar upp till min farmor. Framför
brasan kom den ena berättelsen efter den andra. Jag
minns speciellt en. Hanna och hennes man Gunnar var
då bosatta i en liten herrgård ute på Lidingö. Närmaste
granne var Carl Milles med sitt Millesgården. Gunnar
hade varit ute och träffat Sven X:et Erixson med kamrat.
Efter en glad kväll på krogen med god mat och dryck
bestämdes att vickning skulle intas hemma på Lidingö.
Utan Hannas vetskap. Sällskapet fumlar med nycklar och
skall storma in i hallen men där är Hanna. In for Gunnar
och ut for X:et med sällskap. Dörren dras igen med kraft
det är bara det att X:ets kamrats långa pipskägg fastnar
i dörren. Hanna låter skäggmannen vara fastkilad och
går in för att ringa lagens väktare som anländer endast
efter ett par minuter. Polisen förklarar för Hanna att
det inte är någon fara utan att skäggmannen är målaren
Otto G Carlsund. Otto G som han kom att kallas bland
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sina vänner , kom att bli en av Gunnar och Hannas
bästa vänner. Listan kan göras lång över de konstnärer,
diktare och musiker som vandrat över tröskeln till
hennes boning både här och i Stockholm. Detta var
grunden till Svenska Mässans konstsalong i Göteborg
där stora utställningar hölls med många av giganterna
inom svensk konst. Några stora utställningar som kan
nämnas var Axel Törnemans minnesutställning, Einar
Jolins utställningar med dennes hustru den fantastiska
konsertpianisten och sångerskan Tatiana Angelini.som
sjöng och spelade i dämpat ljus med hundratals tända
stearinljus. Stora utställningar med Halmstadsgruppen
för att inte tala om Carl Wilhelmsson där Hanna skötte
om sterbhuset med hjälp av döttrarna. Hanna var
också ute i vida världen. Om hur hon åkte till London
efter sista världskriget. Historien om hur hon köpte
Goyas fina målning som nu hänger på Prado museet i
Madrid. Om Bouchers fina målning på silverplåt eller
målningar av Turner, Luini… eller den fina målningen
av Winston Churchill som Hanna träffade i England.
Tiderna var goda och efterfrågan stor då öppnade
Hanna ytterligare ett galleri , Fahlnaes Konstsalong
som låg på hörnet av Engelbrektsgatan och Erik
Dahlbergsgatan. Detta fick hennes dotter Anita sköta
i alla år. Tiden går och nu driver jag tillsammans med
Angelica Törnqvist traditionen vidare sedan ett antal år
tillbaka. Vår tyngdpunkt ligger på Göteborgskolorister
och modernister samt skulptur som har rönt ett
ökande intresse. Det sägs att man inte skall tala om en
dams ålder, men jag kan ej låta bli – På Julafton blir
Hanna 100 år och vi har funnits här i denna bransch
i Göteorg i 50 år.

FAHLNAES Newsletter
1957 - 2007 50-års Jubileum

Nr.1 Hösten 2007

Nya framgångar för Anders Sandström på Kuba

Tidigare i år blev det äntligen klart med skulptören Anders
Sandströms uroxe. Den har nu i stort format satts upp som
monument i Havanna på Kuba.
Mitt i Gamla stan på Place de Armas står nu uroxen och
majestätiskt blickar ut över det vackra torget. Som de flesta
känner till har staden Havanna en fantastisk arkitektur med
sina kolonialpalats, boulevarder och vackra torg. Efter att ett
flertal byggnader i Havanna blivit klassat som världskulturarv
av Unesco, har en omfattande renovering och upprustning
skett av de gamla stadsdelarna. Idag är delar av det gamla
Havanna i fin kondition. Resningen av Sandströms uroxe är
en del i ett led av återupprättandet av stadens tidigare glans.
Efter den stora framgången på Älvsjömässan i Stockholm då
Fahlnaes Konsthandel presenterade Sandströms skulpturer
för Stockholmspubliken som då verkligen fick upp ögonen
för vår tids skickligaste moderna djurskulptör. Utställningen
blev en stor framgång och transporten därifrån var lätt då
endast ett fåtal skulpturer fanns kvar. Intresset för Sandströms
Anders Sandströms skulptur ”Uroxen”
skulpturer har nu tagit fart även utanför landets gränser och
Place de Armas, Havanna.
den 8 november öppnar en stor utställning på Galleri Gude i Oslo med ett 40-tal skulpturer. I februari
nästa år blir det en stor utställning i London. Anders Sandström representeras i Norden av Fahlnaes
Konsthandel. Ring oss gärna för mer information om konstnärens utställningar eller skulpturer.

Mauritz Karströms konst lever vidare

Intresset för Mauritz konst har aldrig varit så stort som nu.
Boken om Mauritz som kom till förra bokmässan samt TV
program har öppnat upp för en större publik och skapat en
efterfrågan men också museerna börjar uppmärksamma
Karström stora konstnärskap. Först ut är Östergötlands
Länsmuseum i Linköping som redan nu under september
öppnar en utställning som pågår t.o.m. 2 december. I samband
med den släpps även en ny DVD om Mauritz Karström
som heter Slip away. Mauritz och hans familj spenderade sina
sommardagar på Åland. Där gav sol och hav inspiration till
hans måleri. Under nästa sommar uppmärksammas Mauritz på
Åland med sin första museiutställning där. I november 2008 blir
det en stor retrospektiv utställning på Trollhättans konsthall.
Fahlnaes Konsthandel representerar kvarlåtenskapen sedan
1år tillbaka och har alltid något att visa.

Helmer Osslund, Nyinkommet på Fahlnaes konsthandel
Kattfolket, olja av Mauritz Karstöm

Gudmar Olovson ställer ut på musee de la Monnaie i Paris

Denna prestigefulla
utställning i Paris är
verkligen ett mått på
erkännande. Vilken svensk
skulptör hade senast en
museal utställning i Paris.
Fantastiskt !

Utställningen öppnar
för allmänheten den 21
september. Kvällen innan
äger en VIP visning
rum där ett stort antal
kulturpersonligheter , samlare
och konstintresserade
människor är inbjudna.
Volvo France som är
Foto från utställningen på Nordiska Museet
huvudsponsor , kommer att
ha skytteltrafik där man kör gäster mellan hotell och museet. Toppskiktet inom kultur och näringsliv
förväntas att delta. Samtidigt med utställningen kommer en ny bok ut på franska om Gudmar. Det
kommer även att visas en film om konstnären och hans liv.
Det senaste i raden av porträtt som Gudmar har utfört är på schack världsmästaren Karpov. Detta
porträtt skall vara med på utställningen men tyngdpunkten kommer vara de fria skulpturerna. Då
Fahlnaes Konsthandel förra hösten visade en separatutställning med Gudmar Olovson på Nordiska
museet i samband med Grand Antiques har vi märkt en ökad efterfrågan på hans skulpturer men också
efter den bok som publicerades på engelska förra året. Vi på Fahlnaes Konsthandel har alltid haft ett
fint urval av Gudmars skulpturer. Rapport från invigningen följer i nästa nyhetsbrev. Den engelska
boken om Gudmar finns till salu hos oss på konsthandeln eller hos Wettergrens bokhandel.

Totte och Agnieszka Dellert

Thomas Dellacroix och Agnieszka Dellfina – Studio Utopia
Nu är det mer än över ett år sedan vi hade den
fantastiska utställning med detta mycket begåvade
konstnärspar. Det blev också en framgångsrik
uppföljning i Stockholm.
Detta har givit ringar på vattnet och bäddat
för deras första museiutställning i Sverige.
Utställningen blir på Sundsvalls museum
som är regionens största . Ett mycket aktat
museum med ett speciellt fotomuseum.
Utställningen startar i februari 2008. Den mycket
framgångsrika konstbiennalen i Avesta , kallad
verket Avesta kommer också att visa deras
Tomas och Agnieszka Dellert
konst från maj – augusti månad. Det blir också en stor separatutställning i Stockholm under 2008
hos Utställningssalongen på Karlavägen. I parets hus i Montmartre råder ständigt och jämt en febril
aktivitet. Efter flertalet utställningar i Paris och senast på den stora Trans photographiques 2007 i
staden Lille där 25 av vår tids främsta fotokonstnärer var representerade. Det var verkligen en ära att bli
utsedd bland dessa. Nu i höst följer en stor retrospektiv utställning i Paris. Vi på Fahlnaes har förmånen
att visa sex nya verk i samband med vår kommande utställning med samtidskonst under november
månad.

Missa inte höstens
Jubileumsutställningar

4 - 14 oktober
Från Schjerfbeck till Parrow
Helene Schjerfbeck
– kvinnliga modernister
Vi startar säsongen med en utställning över kvinnliga
modernister. Här visas några av de mest namnkunniga
såsom Helene Schjerbeck men också de som blivit
bortglömda under lång tid men som nu åter börjar
uppmärksammas.

Fri konstvärdering med
Claes Moser från SVT:s
Antikrundan
Under november månad
kommer konstexperten
Claes Moser att tillsammans med Fahlnaes
erbjuda
kostnadsfri
värdering av er konst.
Ring för tidsbokning.
Tel: 031-711 20 28

Samtidskonst och
internationell skulptur

15 – 25 november
Under november månad visar vi ett urval av
några av den svenska samtidskonstens främsta
representanter tillsammans med svensk och
internationell skulptur av mycket hög klass.

Göteborgskolorister

Inge Schiöler

Samtidigt med ovan nämnda utställning visar vi en
samling Göteborgskolorister i vår lilla lokal om hörnet
(Storgatan 35)

Vi söker konst

Just nu söker vi högklassigt måleri av våra
modernister samt internationell skulptur av kända
konstnärer. Vi har en stor efterfrågan från både
svenska och utländska samlare.
Om ni vill ha råd eller kostnadsfri värdering är ni
hjärtligt välkomna att höra av er. Något vi ibland
erfar är att man föredrar att lämna in på auktion.
De stora auktionshusen suger upp det mesta på
marknaden med sin dominerande ställning. Något
att betänka är emellertid att de provisioner samt
den avgift som köparen erlägger utöver slagpriset
kan komma upp i en ansenlig summa. I själva
verket kan så mycket som 38 % av konstverkets
pris avgå.
Vi söker målningar och skulpturer av följande
konstnärer:

Vi ställer ut på Göteborgs
Konst och Antikmässa

9-11 november
Vi ställer ut internationell skulptur av bl.a
Henry Moore. Under dessa dagar bistår vi
också med kostnadsfri värdering av skulptur.

Helene Schjerfbeck
Henry Moore
Reg Butler
Marino Marini
Ivan Ivarson
Ragnar Sandberg
Carl Wilhelmsson
Carl Larsson

Anders Zorn
Leander Engström
Pablo Picasso
Nils Dardel
Sigrid Hjertén
Isaac Grünewald
Inge Schiöler
Jenny Nyström m.fl

Ragnar Sandberg

I samarbete med Ragnar Sandbergs släkt
planeras en verkförteckning (Catalogue
Raissonné ) över konstnärens målningar. Vi
söker därför kontakt med ägare till verk av
Ragnar Sandberg för kommande publikation.
Vänligen kontakta oss på nedanstående
adress eller per telefon.
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