Rekordpriser finanskrisen till trots
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Vi har aldrig sett något liknande som denna globala kris där finansiella institutioner faller, aktiebörser
rasar, banker som funnits i flera hundra år går omkull. Hela länders ekonomier bryter ihop. Ett tvärstopp i
konsumtionen när det gäller bilar och andra dyrare kapitalvaror vilket resulterat i att företag som funnits i
generationer tvingas lägga ner. Varsel om uppsägningar av personal inom väldigt många näringsområden.
Bristen på kapital till företags nyinvesteringar är stor då bankerna drar allt hårdare i handbromsen för att
minimera sina kreditförluster efter en hänsynslös utlåning, där volymerna premierats med enorma bonusar.
Svenska bankers utlåning till Baltikum har nära nog varit sanslös i sin strävan att expandera och kapa åt sig
marknadsandelar. Där det obelånade fastighetsbeståndet varit av enorm lockelse för bankers girighet att tjäna
mer pengar. Nu tornar de mörka molnen upp sig över Baltikum när priserna faller i den rådande konjunkturen.
Balten som nu har belånat sitt hus och hem i den svenska banken för att kunna vara med och spekulera tvingas
nu att sälja - men vem vill köpa ? Man vill gärna vara ödmjuk i en sådan här situation som skapar så mycket
elände där girigheten har genomsyrat samhället som aldrig förr. Där man ständigt försökt skapa mervärden i
en stigande prisspiral. Där belåningsvärdena ökat och marginalerna minskat. Där bränslet på brasan varit låga
räntor och där amortering ansetts gammaldags och knappast existerat. Detta är en av anledningarna till det
unika vi nu ser.
När världens ekonomier rämnar står sig konsten stark. Dels beroende på att den så gott som inte är belåningsbar
och därför inte utsätts för samma spekulationshysteri som aktier och lägenheter/fastigheter. Detta kan jämföras
med 1980-talet då banker och finansbolag lånade ut till konstförvärv och senare tog verken som säkerhet för
lånen. Vad händer i en nedåtgående spiral när man ej längre har råd att betala sina räntor och marknadens
således översvämmas av konst som bankerna har tagit i pant och vill bli av med. Visst finns det undantag
även nu. Speciellt inom samtidskonsten där spekulationen varit stor men då i en framtida förväntan. Det vi nu
ser är att den högkvalitativa konsten eftersöks och säljs till stora belopp. Ett exempel nu i februari var Degas
skulptur ”Den fjortonåriga dansösen” som hittade en ny ägare för £13.257.000 nära nog 160 miljoner svenska
kronor eller Modiglianis målning ”Två flickor” som såldes för helt fantastiska 80 miljoner svenska kronor.
Även konst från svenska samlingar gick under klubban som Marino Marinis ”Pojke på häst” som såldes för
nästan 9 miljoner.Henri Laurens fina skulptur ”La femme à la guitare” gick för omkring 8 miljoner, även den
från en svensk samling. Årets största konsthändelse inom utställningsvärlden är nog mässan i Maastricht som
äger rum mellan den 13 0ch 22 mars. Där kan man köpa allt från en Bruegel till en målning av Bacon. 220 av
världens främsta konsthandlare möts en gång om året för att visa det bästa de har. En rigorös kvalitetskontroll
med en expertpanel bestående av 150 av världens ledande experter ser till att inget felaktigt eller falskt slipper
igenom.
Här hemma har den kända galleristen Eva af Buréns samling gått under klubban. Hon drev Galleri Burén på
Sturegatan under många år. Hon avled 1978 och hade då byggt upp en av Sveriges förnämsta samlingar av
modern konst. Av ett samlat utrop på 21 miljoner såldes varenda föremål till en summa av strax över 40,5
miljoner. 0% i återrop och det under den värsta kristid. Detta styrker vår uppfattning att marknaden för den
klassiska modernismen, göteborgskolorister och Matisseeleverna samt våra tidigare nationalmålare Zorn, Carl
Larsson, Wilhelmsson m.fl fortafarnde utgör en stark marknad. Bristen på kapital märktes inte heller när Yves
Saint Laurent och Pierre Bergés samling såldes i Paris i februari där konst bytte ägare för 4 miljader under
3 dagar. Där en nedgång har märkts är det främst på den samtida konsten. Här har spekulationerna tidigare
liknats vid aktiemarknaden. Man hade tidigare drivit upp priserna till vansinniga belopp också för mycket unga
konstnärer. Desto bättre gick det för impressionister och äldre konst. Här har de stora auktionshusen varit
kloka nog att välja kvalité framför kvantité. Man har delat upp försäljningen
i en dag och kvällsauktion. Inom den samtida konsten har en alltför snabb
tillväxt tillåtits. Här har fallhöjden blivit högre än den konst som haft en sund
prisutveckling under många år. Det är precis vad vi nu ser över hela världen.
Den spekulativa samtidskonsten backar. Verken har svårt att hitta nya ägare
vid auktionshusens försäljningar i London, Paris och NewYork. Old Masters,
klassisk modernism står sig däremot stark där kvalitén är hög.
En anledning till att den mer etablerade konsten har en stor efterfrågan är just
dessa tider av oro. Bristen på någorlunda säkra placeringar är få och många ser
konsten som en alternativ och trygg form av sparande och som dessutom har
andra värden förutom det ekonomiska. Här kan man även glädjas och njuta av
den varje dag i sitt hem.
Little Dancer - Edgar Degas
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Inge Schiöler

En manifestation och hyllning till
havets, klippornas, blommornas och den
skimrande västkustens främste färglyriker.

Inge Schiöler föddes 1908 i Strömstad och det var således förra året konstnärens 100-års jubileum skulle
ha manifesterats med en utställning. Tyvärr hade vi av olika anledningar ej tillfälle till detta men är desto
gladare att vi nu kan visa ett urval mycket fina målningar.
Inge Schiöler ingår i den samling av västkustmålare som går under benämningen Göteborgskolorister.
En skara konstnärer som sinsemellan var mycket olika men hade det gemensamt att de fick sin utbildning
vid Valands målarskola. Som grupp framträdde de aldrig. Till ”göteborgskoloristerna” räknas bl.a Åke
Göransson, Ragnar Sandberg, Ivan Ivarson, Nils Nilsson och även i viss mån Carl Kylberg. Av dessa
konstnärer måste man nog tillstå att Schiöler var i mångt och mycket den mest expressiva i sin explosiva
intensitet. Det finns en sån glädje och obändig kärlek till havet, klipporna, blommorna, molnen, fåglarna
- Ja, till hela sommarens härliga prakt. Det var just framförallt ljuset och sommaren som fick Schiöler
att blomma upp. Det var Strömstad, Koster och dess närliggande skärgård som inspirerade honom.
Uppväxten i hemmet präglades av intresset för natur och kultur. Fadern Severin Schiöler var bl.a.
författare och botanist och konstnärens intresse för naturen väcktes redan i tidiga barnaår. Redan som
18-åring påbörjade Schiöler sina studier på Valands konstskola. Här imponerade han tidigt på sin lärare
Tor Bjurström. I de tidigare verken dominerar jordfärger för att i början av 30-talet då Schiöler bodde i
Stockholm stegras till en allt klarare palett. Framförallt var det kontakterna med Sven X:et Erixon, Bror
Hjort och Hilding Linnqvist som influerade honom. Sin första separatutställning hade Schiöler 1932 hos
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Svensk-Franska konstgalleriet i Stockholm. Redan 1933 insjuknar han i en själssjukdom och blir intagen
för psykisk vård under de kommande 27 åren. Efter att ha vistats närmare 10 år på sjukhus börjar han
under 40-talet gradvis måla igen. Under 50- talet stegras färgerna alltmer. Han besöker nu Koster under
permissionerna från sjukhuset. En egen stuga byggs. Från år 1960 får han en ny medicin på sjukhuset som
innebar en snabb förbättring och han behövde inte återvända till sjukhuset. Inge Schiöler avled 1971.
Till en minnesutställning på Göteborgs Konstmuseum 1972 gav Nils Ryndel ut en rikt illustrerad skildring
av Inge Schiölers liv och verk. Utställning pågår från den 16 april – 30 april

Krögarlegend avtäckt på Grythyttan

” De Unga” 100 år

I år är det 100 år sedan den
konstnärsgrupp som kallades 1909 års
män ställde ut första gången på Hallins
konsthandel i Stockholm. Redan 1907
bildades konstnärsgruppen ”De unga”
som främst bestod av konstnärer från
konstnärsförbundets 3:e målarskola.
Gruppen bestod av bl.a Birger
Simonsson, Isaac Grünewald, Tor
Bjurström, Arthur Percy, och Sigfrid
Ullman. Under 1909 års utställning
ingick också Gregori Aminoff, Ture
Ander, Leander Engström, Gabriel
Burmeister, Knut Jansson, Ivar
Johnsson(skulptur), Carl Ryd, Einar
Nerman, Arvid Nilsson m.fl. Under
1909,1910 och 1911 ställde gruppen
ut tillsammans.
De Ungas första utställning betraktas
ofta av konsthistoriker som den
svenska modernismens genombrott.
Vi på Fahlnaes konsthandel som
koncentrerat oss på att visa den
svenska modernismens företrädare
har under åren erfarit att det är just
åren efter sekelskiftet och fram till
Arthur Percy Den rosa kappan, 1918
20-talets första år som den svenska
konsten vibrerar av vitalitet. Än idag känns måleriet från denna tid oerhört spännande och intressant.
Många av de konstnärer som ingick i gruppen är idag orättvist bortglömda och därför är det mycket
glädjande att flera konstinstitutioner
har uppmärksammat de i år. Den nyss avslutade utställningen De unga – 1909 års män på Norrköpings
konstmuseum visade ett större antal av de mest namnkunniga i kretsen emedan den kommande
utställning som äger rum på Säfstaholms slott i Vingåker har valt att även visa några av de vars namn
delvis fallit i glömska. Utställningen visar verk av Birger Simonsson, Arthur Percy, Gunnar Lundh, Knut
Jansson, Gregori Aminoff, Carl Ryd, Sigfrid Ullman m.fl jämte de mer namnkunniga Grünewald och
Sandels. Utställning kommer att pågå från den 20 juni - 9 augusti samt 15-16 augusti och 22-23 augusti.
Förbokade grupper kan se utställningen från den 1 maj – 15 september. Mer uppgifter finner ni på www.
safstaholm.se Även vi kommer att under hösten 2009 visa ett urval av 1909 års män och söker därför
kontakt med ägare till konstverk av de ovan nämnda konstnärerna.
Kontakta oss på telefon eller vi mail.

Invigning av Gudmar Olovsons porträtt av Carl Jan Granqvist vid Grythyttans
Gästgiveri Carl Jan Granqvist, Gudmar Olovson och Jenny Ljungberg

Ett stort antal människor från när
och fjärran hade samlats denna
vintriga dag då Gudmar Olovsons porträtt av vännen Carl Jan
Granqvist invigdes på Grythyttans
Gästgiveri. Beställaren av porträttet
Jenny Ljungberg som också sedan 10 år är ägare till Grythyttan
ville fira de första 10 åren med en
porträttskulptur över Carl Jan vars
gärning under sin tid på Grythyttan
och hela den angränsande trakten
varit enormt betydelsefull. Efter
invigningen bjöds det på lunch och
senare cocktails och middag. Vi
behöver väl inte ens nämna att mat
och dryck var av bästa märke.

NATIONALTEATERN HYLLAR MAURITZ KARSTRÖM

Nationalteatern med Nikke Ström och Ulf Dageby hyllade sin konstnärsvän Mauritz Karström när
Trollhättans konsthall invigde en stor retrospektiv
utställning med Mauritz oljemålningar och akvarellpasteller. Utställningen varade under november
2008 t.o.m. Januari 2009 och fick ett fantastiskt
mottagande av tidningar och TV. Nyinkommet på
Fahlnaes en triptyk inspirerad från David Bowies
turné Reality Tour 2003 -2004.

Nationalteaterns spelning från invigningen av
Karlströms utställning på Trollhättans konsthall.

Bowiesviten - Mauritz Karström, utställd på Trollhättans konsthall 2008 - 2009
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