
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”

Place de Armas, Havanna.
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skulpturer har nu tagit fart även utanför landets gränser och
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.
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50 åring fyller 100
– En liten tillbakablick
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 

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.

Kattfolket, olja av Mauritz Karstöm

Nya framgångar för Anders Sandström på Kuba

1957 - 2007   50-års Jubileum
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.
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Helmer Osslund, Nyinkommet på Fahlnaes konsthandel



GRAND ANTIQUES
13 – 16 NOVEMBER
Välkomna till vår monter  på Nordiska Museet 
i Stockholm där vi som vanligt kommer visa 
en förnämlig samling skulptur av svenska och 
internationella skulptörer. Vi kommer i år 
visa en bedårande vacker skulptur av Gunnar 
Nilsson. Många stockholmare som flanerat 
i allén på Karlavägen känner säkert igen den 
betagande ”Lilla baderskan” Vidare blir det 
några fina skulpturer av Gudmar Olovson samt 
ett stort utbud av fransk och svensk figurativ 
skulptur.

Höstens utställning: Ragnar Sandberg - Ivan Ivarson
Vi startar säsongens utställningsperiod med en förnämlig samling oljemålningar och teckningar av  
Göteborgskoloristerna Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg. Vi kommer att visa ett 50-tal verk från olika 
perioder och motivkretsar. 
Historik, Ragnar Sandberg går ut Valands Målarskola 1925. Relativt snart efter avslutade studier reser 
han till Frankrike med målarkamraterna Nils Nilsson och David Larsson. Efter hemkomsten från denna 
resa flyttar Sandberg till sitt föräldrahem i Stenungsund. Han genomlider en besvärlig tid och tvivlar på sin 
framtid som målare. Detta resulterar i att han lägger penslarna åt sidan för att studera olika filosofer och 
skalder. Sandberg börjar intressera sig för skrivandets konst som poesi och prosa. Översätter bland annat 
ett antal diktare och filosofer från engelska till svenska. Han blir efterhand mer och mer övertygad om att 
det är litteratur han skall ägna sig åt. Ställer sig frågan om han någonsin mer skall kunna kalla sig målare. 
Ivarson som går ut Valand två år senare, far också ut på en lång resa tillsammans med skulptrisen Märta 
Taube. Denna resa går över Italien till Cagnes i Frankrike. Här släpper Ivarson helt sitt tidigare måleri 
som till nu var hållet i en dovare kolorit. Han påverkas starkt av den franska modernismen med dess ljusa 
och klara färger. Resan tillbaka till Norden går via Paris där han gifter sig med Märta Taube. Deras första 
anhalt blir Helsingör där paret får disponera Carl och Ruth Kylbergs hus. Här föds sonen Per i augusti. 
Följande sommar vistas den unga familjen på Stenungsön där de bor i ett hus mitt emot Sandbergs 

Birger Simonsson och 1909 års män 
Redan nu vill vi informera om en spännande utställning på 
Säfstaholms slott i Vingåker som nästa sommar kommer att 
visa en stor samling verk av 1909 års män i samband med 100 
års-minnet  av ”De ungas ” första utställning. Medlemmarna 
i gruppen kommer alla att vara representerade med ett eller 
flera verk. Flera av gruppens medlemmar var också elever 
till Matisse däribland Birger Simonsson som Fahlnaes 
konsthandel särskilt har fokuserat på i olika sammanhang. 
Simonsson var kanske den främste förespråkaren och 
debattören för den svenska modernismen. Han var eldsjälen 
och inspiratören för att den moderna konsten fick fotfäste 
i Sverige. Som förste Matisse elev lockade han med sig sina 
konstnärskamrater till Paris. 
VERK AV 1909-Års MÄN SÖKES
Vi planerar inför hösten 2009 en försäljningsutställning med 
1909 års män och söker därför verk av följande konstnärer: 
Leander Engström, Einar Nerman, Gösta Sandels, Ture 
Ander, Isaac Grünewald, Einar Jolin m.fl

Mauritz Karströms måleri 
ställdes ut på Museum i Finland 
Under sommaren pågick en utställning vid 
Önningebymuseet på Åland. Det var en mycket fin 
utställning som presenterades i museets vackra lokaler. 
På plats var Sveriges generalkonsul som invigde 
utställningen. Tal hölls av bl.a. Claes Moser och 
museets chef  Kjell Ekström. Den Åländska pressen 
uppmärksammade utställningen över förväntan och 
man skrev stora artiklar i samtliga tidningar. Ni som 
önskar information om kommande utställningar 
ombedes kontakta Fahlnaes Konsthandel.

Thomas Dellacroix
och
Agneiszka Dellfina
alias Totte och Agnieszka 
Dellert. 
Konstnärsparet fortsätter sin 
internationella karriär och 
uppmärksammades senast med 
ett stort reportage i den kända 
tidskriften Photoicon. Gå gärna 
in på tidningens hemsida och 
läs artikeln issue number 6. Vi 
har flera mycket fina verk på 
galleriet. www.photoicon.com.

ANDERS SANDSTRÖM
Vår fina djurskulptör har 
under året ställt ut hos Åmells 
i London och Stockholm. 
Under 2010 kommer han 
medverka på en stor utställning 
på Waldermarsudde. Mer om 
detta i kommande nyhetsbrev. 

Lilla baderskan av Gunnar Nilsson vid Karlavägen

Blommor i vas av Ivan Ivarson

föräldrahem. Det är nu som Ivarson och Sandberg 
åter möts. Sandberg är nu mitt uppe i sitt skrivande 
men inspireras av Ivarsons upplevelser under sin resa 
men också mötet med Carl Kylberg. Sandberg fattar 
nu åter penslarna och börjar måla igen. Först lite 
försiktigt och trevande. Några dukar från denna tid 
är slående lika Kylbergs i toner och motivval. Ganska 
snart hittar han dock sin egen särart. Blir mer och mer 
influerad av Ivarsons arbetsiver och färgpalett. Nu blir 
Ragnar Sandberg åter göteborgare. Från det tidiga 30-
talet känner vi helt igen honom i hans skildringar från 
gatulivet i Göteborg. Grönsakshandlare, månglare 
och flanörer. Sjömän och badande från strandlivet. 
Detta möte mellan Ivarson och Sandberg resulterade 
i att en av våra mest folkkära kolorister åter fattade 
penslarna. Vi vill med denna utställning återanknyta 
till dessa två kolorister och visar under oktober månad 
ett stort antal högklassiga verk. 

Sveriges generalkonsul, Bertil Jobaeus inviger utställningen.

Målning av Birger Simonsson
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Rapport från höstens utställningar
Samtidskonst och Jubileumsfest

Utställningen med konst från vår egen samtid är ju inte vår specialitet men den blev mycket bra och 
välbesökt.Under förhandsvisningen bjöd vår granne AGA cookery shop på små varma smakprov lagade 
på  AGA spisen. Målningar av bl.a Rolf  Hansson, Elis Eriksson, Cecilia Edefalk, PG Thelander,  Roger 
Risberg, Dick Bengtsson. Vi visade samtidigt internationell  skulptur av Lynn Chadwick, Roger de la 
Fresnaye, Henry Moore , Christian Berg, Robert Jacobsen , Charles Malfray m.fl.  
Vår ambition är att återkomma varje år med samtidskonst då vi har märkt ett ökat intresse från våra 
besökare att få se konstnärer som sällan eller aldrig ställer ut i Göteborg. Ett ökat intresse för den 
tidiga modernismens kvinnliga utövare fick vi också erfara i samband med den tidigare genomförda 
utställningen ” Kvinnliga modernister ” Här visades verk av Vera Nilsson. Siri Derkert, Agnes Cleve, Tora 
Vega Holmström, Siri Meyer  m.fl

Några besökare på utställningen med samtidskonst och internationell skulptur.

Anders Sandström ställer ut 
hos Åmells i London
Vår djurskulptör Anders Sandström har haft en 
hektisk tid med utställning i Oslo Samt resor till 
Argentina där han har sin studio och sitt gjuteri. 
Under april detta år ställer han ut i början av 
april hos Åmells i London. Här kommer också 
publiceras en katalog över utställda verk.

Ny uttergrupp av Anders Sandström Bild från gjuteriet i Argentina

Konsten att samla konst
Vilka är det som samlar konst idag och varför? Många av oss 
kommer ihåg konstboomen under 1980-talets andra hälft.
Här gick spekulationer med fastigheter hand i hand med konsten. 
Man köpte konst för lånade pengar. Här talar vi inte om samlare utan 
spekulatörer. Nästan 20 år har förflutit sedan dess och priserna på 
konsten är återigen på samma höga nivå med den viktiga skillnaden 
att man i de flesta fall inte köper för lånade pengar. Dagens köpare 
består naturligtvis av en blandad sort. En del anser sig ha råd att 
förvärva några fina konstverk. Man vill ha något kvalitativt bra 
och av någon känd konstnär. Man köper i första hand inte för att 
”tjäna pengar ” på sina förvärv men man vill inte heller förlora om 
man investerat mycket pengar. Med samtidskonsten ser det något 
annorlunda ut. Internationellt sätt kan man tala om ett tokeri utan 
dess like. Agerandet här har mest liknat aktiemarknaden. En konstnär 
som lyckats få en gallerist med ”resurser” till sitt förfogande kom 
att stiga i rasande fart. Från ett tiotusentals kronor till miljonbelopp 
inom loppet av ett år. Konstnären blir nu en produkt , en aktie, en 
megastjärna.  I New York och London har också konstsamlandet 
i högre grad än annorstädes blivit något betydelsefullt rent socialt. 
Det allmänna samtalsämnet runt middagsborden har mer än 
någonsin tidigare handlat om vilken konstutställning man senast 
har sett, sitt senaste förvärv osv.
Under 80-talet växer också auktionsmarknaden lavinartat och får 
en alltmer dominerande ställning. Tidigare hade konsthandeln 
en avsevärt starkare ställning. Samlarna hade sina personliga 
konsthandlare som med sin erfarenhet och kunskap hjälpte till 
att förvärva konstföremål. Auktionshusens monopolställning 
har naturligtvis att göra med att man idag når ut till en större 
allmänhet. Med flotta kataloger, färgreproduktioner av konstverken 
tillsammans med en aggressiv annonsering och expertbesök i stora 
delar av landet samt exklusiva förhandsvisningar m.m är det lätt att 
man både som köpare och säljare tjusas av det yttre ramverket. Man 
glömmer auktionshusens osedvanligt höga provisioner. Man tar ut 
avgifter ifrån både säljare och köpare plus moms, vilket i realiteten 
uppgår till nästan 40% av konstverkets försäljningspris. Så om en 
målning får ett försäljningspris på 1 miljon kronor, så får köparen 
betala 1.2 miljoner kronor och säljaren får behålla 800.000:- . Så 
från det verkliga försäljningspriset avgår 400.000:-, därefter är även 
säljaren belastad med en skatt. Om nu konstverket inte säljs utan 
blir osålt vid auktionen kan det vara svårt att avyttra det på annat 
håll. ” Alla har sett konstverket ” i katalogen eller via Internet 
som de flesta konstköpare bevakar. Som säljare är man ganska 
utsatt och kan känna sig utlämnad och illa behandlad i de stora 
sammanhangen. En seriös konsthandel som funnits i generationer 
kan vara ett tänkvärt alternativ då man under lång tid byggt upp 
kontakter och en kunskap som kan hjälpa säljaren att hitta rätt 
köpare och framförallt en mindre dyr och riskabel väg. Här finns ju 
alternativet kvar att lämna på auktion om man ej känner sig nöjd. 
Man har också fördelen att låta konstverket säljas diskret.  Att sälja 
sin konst kan vara ett känslosamt beslut men också känsligt i den 
bemärkelsen att man kanske inte vill tala om för ”hela släkten” 
att man säljer den kära ”släktklenoden”.  För både köpare och 
säljare är det viktigt att skaffa sig kunskap så att man inte blir förd 
bakom ljuset. Någon som vill investera i konst och saknar vana 
och kunskap bör skaffa sig en kunnig rådgivare men också besöka 
museer, gallerier  samt genom litteraturen förkovra sig inom sitt 
intresseområde. Att bygga upp en konstsamling är inte alltid lätt. 
Det viktigaste för den genuint intresserade samlaren bör vara den 
glädje och kärlek och inte minst den spänning som man erfar innan 
man har blivit ägare till ett verk. I början gör man kanske några 
felköp. Förhoppningsvis inte alltför dyrköpta.

Jag minns själv min första målning som jag förvärvade när jag 
var några och tjugo. Jag hade precis flyttat till Stockholm för att 
arbeta som museilärare. En dag gick jag förbi en antikhandel på 
Nybrogatan. I fönstret exponerades ett fint fruktstilleben av Emma 
Ekwall. Mitt habegär över denna i mitt tycke underbara målning var 
överväldigande. I flera dagar gick jag omkring och tänkte på denna 
tavla. Som fattig kulturarbetare var det egentligen inte att tänka på 
då summan var ansenlig för mig vid denna tid. Efter några dagar 
gick jag åter igen förbi affären och kunde inte låta bli att gå in. 
Kanske var det innehavarens trevliga attityd mot en ung spekulant 
som bidrog till att jag slog till. Mitt första konstförvärv ! Detta 
mitt första konstköp blev väl inte så ekonomiskt lyckosamt då jag 
efter två år tvingades sälja tavlan och fick väl i stort sett tillbaka vad 
jag givit. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och 
det har genom åren blivit ganska många målningar och skulpturer. 
Samlandet har för mig dock alltid varit en hjärtefråga. Det är när 
pulsen höjs och när man känner att man absolut måste äga det 
verk som talar till en så starkt och den glädje man känner när 
konstverket ” hittat hem”  som kanske utgör den mest primära 
känslan hos den genuina samlaren.  Även de som har begränsade 
medel till sitt förfogande kan bygga upp en fin samling. Idag 
kan man ännu för rimliga pengar köpa betydande konstnärer 
som har fallit i glömska. Några av de jag tänker på är våra tidiga 
kvinnliga modernister. Här finns konstnärinnorna; Agda Holst, 
Brita Nordencreutz, Molly Faustman, Greta Tzara Knutson, Nell 
Walden, Tora Vega Holmström, Siri Meyer för att bara nämna 
några. Dessa konstnärinnor som efter gedigna utbildningar i 
Sverige åkte vidare till Paris och Berlin och studerade för många 
av de världsberömda konstnärerna ( Matisse, Lhote m.fl.) Ser man 
vilka de sedan ställde ut tillsammans med ( Klee, Kandinsky osv)
blir man mycket förvånad att de ej fått större berömmelse. Detta 
är dock på väg att förändras då både museer och konsthistoriker 
börjar uppmärksamma de fantastiska konstverk som dessa kvinnor 
skapade. Tittar vi sedan på området skulptur kan vi ännu köpa 
ett mästerverk av betydande skulptörer för sansade pengar. Detta 
samlarområde kan för många kännas främmande och svårt men 
om vi tittar tillbaka på 1800-talet hade skulpturen en självklar plats i 
hemmen. Under de senaste 10 åren har visserligen skulpturpriserna 
procentuellt sätt ökat mer än priserna på måleri vilket i sig visar 
på ett begynnande intresse. Det finns naturligtvis skulptörer 
som alltid varit mycket dyra men det finns desto fler som fallit i 
glömska. Inom den figurativa skulpturtraditionen och generationen 
efter Rodin har vi en stor grupp betydelsefulla skulptörer både 
i Sverige och i övriga Europa som man nu börjar titta närmare 
på och ”återupptäcka”. Kanske är vi trötta på den abstrakta 
konsten och installationskonsten. Inom måleriet och framför allt 
samtidskonsten ser vi en klar dominans av figurativa konstnärer 
som finner inspiration i en berättande motivvärld. Till sist kan man 
konstatera att kvalité är att föredra framför kvantitet. Det är bättre 
att äga några få mycket bra konstverk än ett flertal mediokra. Att 
det oftast i längden lönar sig att betala lite mer för ett viktigt verk 
av en betydande konstnär. 

GLAD VÅR!

Bild: Vårt dagliga bröd av Anders Sandstöm



Gudmar Olovson - Musee de la Monnaie i Paris

Från  invigningen av utställningen.Gudmar Olovson i mitten omgiven av museets chef  till vänster och Sveriges Ambassadör till höger.
Till vänster i bild ser vi även prinsessan Marianne Bernadotte  Foto:  Angelica Törnqvist
Rapport från Gudmar Olovsons utställning på Musee de la Monnaie. Det blev en mycket lyckad utställning 
med massor av besökare inte bara under vernissagekvällen utan under hela utställningsperioden. 
Utställningen uppmärksammades också av media med radiointervjuer och artiklar. I samband med 
utställningen visades också en film om Gudmar som blev mycket uppskattad. Ute på museets gård var 
bl.a. La Concord och Deux Arbre utplacerade i monumental storlek. 

Vi söker konst
Som alltid 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 i allmänhet föredrar 
att lämna 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

Ragnar Sandberg - 
Catalogue Raisonné 
Registrering av målningar är i full gång. De som 
hört av sig är registrerade och kommer kontak-
tas i sinom tid för foto och måttangivelser. För er 
som missade förra nyhetsbrevet eller har glömt 
lämna uppgifter. Kan maila, ringa eller per post 
kontakta oss. 

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

Götabergsgatan 3, 411 34 Göteborg Tel: 031-711 20 28 e-mail: fahlnaesfineart@minpost.nu/
ww.fahlnaeskonsthandel.nu

Älvsjömässan
Återigen dags för Sveriges största konst och 
antikmässa i Stockholm den 13-16 mars. Vi 
kommer som vanligt exponera skulptur. Med 
denna utställning vill vi belysa kvinnans roll som 
uttrycksmedel i konsten. Både inom måleriet men 
framförallt inom skulpturen har kvinnan varit det 
absolut främsta sättet att symbolisera olika delar 
av livet och dess faser. Vi visar bl.a. Rodins fina 
verk Femme debout se coiffant, den i mytologin 
så berömda Leda och svanen, här framställd av 
Malfray,  Henry Moores skulptur  Reclining 
Figure  En särskild presentation skall göras 
av den franske skulptören Charles Malfray. 
Under många år räknades Malfray som den mest 

VÅRUTSTÄLLNING 
UNDER APRIL – MAJ 
Vi söker verk till kommande utställning 
Under temat tidig svensk modernism
Främst verk av EINAR JOLIN, LEANDER 
ENGSTRÖM, CARL RYD, GÖSTA SANDELS, 
SIGRID HJERTÉN, ISAAC GRÜNEWALD, 
NILS DARDEL, OTTE SKIÖLD M.FL 
Kontakta oss för kostnadsfri värdering.

Henry Moores skulptur “Reclining Figure” visas på mässan

CARL FRISENDAHL OCH 
GUNNAR NILSSON
Vi söker kontakt med ägare till verk av 
skulptören Carl Frisendahl (både skulpturer och 
målningar) och Gunnar Nilsson.
Två skulptörer som under större delen av sina liv 
var verksamma i Frankrike. Även ni som innehar
personliga foton eller brev som kan vara 
av intresse för en framtida publikation om 
skulptörerna. Kontakta oss via mail, brev eller 
telefon.

KOSTNADSFRI VÄRDERING 
AV INTERNATIONELL 
SKULPTUR
Genom vårt skulpturintresse har vi under många 
år skapat nära kontakter med skulptursamlare över 
hela världen. Sverige har genom ett flertal fantastiska 
gallerier under 1900-talets första hälft haft många 
fina skulpturutställningar. Främst genom Gösta 
Olsson och Svensk Franska Galleri Blanch, samt 
Galleri Modern m.fl . Vi vet att det finns många 
intressanta skulpturer kvar i Svensk ägo och söker 
nu kontakt med ägare till dessa. Framförallt verk 
av August Rodin, Camille Claudel, Antoine 
Bourdelle, Charles Malfray,  Aristide Mailoll, 
Charles Despiau, Jean Osouf, Giacomo Manzu, 
Manolo, Pablo Gargallo, Marino Marini, Henri 
Laurens m.fl. Kontakta oss på tel. 031-711 20 28 

betydande franske skulptören efter Maillol men glömdes nästan helt bort efter 2:a världskriget då den 
abstrakta skulpturens genomslagskraft blev så stark att många av de skulptörer som emanerade från 
den figurativa skulpturtraditionen helt eller delvis föll i glömska.  Emellertid har man nu återigen börjat 
återupptäcka flera av dessa skulptörer. I Paris visades förra året en stor utställning med Malfray på  Galerie 
Malaquais som också kom ut med en ny bok om konstnären.

Carl Frisendahl: Vildsvin



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.

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 
huvudsponsor , kommer att Foto från utställningen på Nordiska Museet

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.

Helene Schjerfbeck

Missa inte höstens 
Jubileumsutställningar
4 - 14 oktober

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

Från Schjerfbeck till Parrow
– 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

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. 

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:

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.

Götabergsgatan 3, 411 34 Göteborg Tel: 031-711 20 28 e-mail: fahlnaesfineart@minpost.nu/www.fahlnaeskonsthandel.nu

Under november månad 
kommer konstexperten 
Claes Moser att tillsam-
mans med Fahlnaes 
erbjuda kostnadsfri 
värdering av er konst. 
Ring för tidsbokning.
Tel: 031-711 20 28

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.

Inge Schiöler
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Open Air Museum - Gudmar Olovson
Sensationell skulpturhändelse i Falsterbo

Söker verk av
Helene Schjerfbeck

Edvard Munch
August Strindberg

Carl Larsson
Anders Zorn

Jenny Nyström
Isaac Grünewald

Sigrid Hjertén
Carl Wilhelmsson
Bengt Nordenberg

J C Dahl
Hans Dahl
Nils Dardel

Axel Törneman
Leander Engström
Ragnar Sandberg

m.fl

 

Vi förmedlar målningar och skulpturer av hög klass till samlare och museer över hela världen. 
Våra 50 år inom konstvärlden har givit oss den kunskap som krävs för att hitta den rätta 

kunden. För er som ej vill sälja genom offentlig auktion eller utställning erbjuder vi största 
diskretion samt skräddarsyr ekonomiska lösningar där detta önskas.

Vi hjälper till att värdera i samband med bouppteckningar. Vid försäljningsuppdrag är våra 
värderingar kostnadsfria. 

 
Kontakta oss vid både köp och försäljning.  

Hjälp med placering av skulptur i ert hem, trädgård eller park.
FAHLNAES KONSTHANDEL

GÖTABERGSGATAN 3, 411 34 GÖTEBORG TEL: 031-711 20 28 el. 031-13 50 65
MOBIL : 0707 20 40 75 el. 0709 38 06 91

Mail: fahlnaesfineart@minpost.nu / www.fahlnaeskonsthandel.nu

Rapport från en fantastisk invigning i Skåne där Gudmar Olovson fått placera ut 5 stora skulpturer. Inte 
sedan Carl Milles dagar har väl i vårt land något större inträffat i skulptursammanhang. Vi åkte ner för att 
delta och dokumentera händelsen som blev en stor upplevelse. För Gudmar var detta en dröm som gick 
i uppfyllelse – att få exponera sina skulpturer för en stor svensk publik. Visserligen är han representerad 
på ett flertal platser i Sverige men större delen av hans offentliga arbeten är placerade på välkända platser 
i Frankrike och i andra länder. Att få visa upp 5 stora skulpturer på en plats där hav och himmel står 
som bakgrund är få skulptörer förunnat. De fem skulpturerna utgör en svit med det mänskliga livet som 
gemensamt tema: Början – bevarandet – kärleken – sammanlänkandet av världens folk och överförandet 
av kunskap – flykten. Skulpturerna är utplacerade med 100 meters mellanrum vid strandpromenaden 
utmed väg 100. De mäter från 1,5 meter ända upp till 3,5 meter i höjd och utgör en anslående bild. Här 
kan vi tala om konstverket som ett förskönande av den offentliga miljön. Här förstärker skulpturerna 
naturens skönhet och ombytt naturen förstärker skulpturernas skönhet. En mer lyckad plats är svår att 
finna. Vellinge kommun är mottagare av denna fantastiska donation från stiftelsen Allan och Bo Hjelt, 
vars syfte är att stödja nordisk konst. Vi har på galleriet ett antal skulpturer av Gudmar Olovson. Bl.a 
Femme-Oiseau blesée i en mindre storlek. 

Borgmästaren Göran Holm invigningstalar. Foto: Jesper Fahlnaes

Les Deux Arbres Femme-Oiseau blesée Prelude

FAHLNAES



GRAND ANTIQUES
13 – 16 NOVEMBER
Välkomna till vår monter  på Nordiska Museet 
i Stockholm där vi som vanligt kommer visa 
en förnämlig samling skulptur av svenska och 
internationella skulptörer. Vi kommer i år 
visa en bedårande vacker skulptur av Gunnar 
Nilsson. Många stockholmare som flanerat 
i allén på Karlavägen känner säkert igen den 
betagande ”Lilla baderskan” Vidare blir det 
några fina skulpturer av Gudmar Olovson samt 
ett stort utbud av fransk och svensk figurativ 
skulptur.

Höstens utställning: Ragnar Sandberg - Ivan Ivarson
Vi startar säsongens utställningsperiod med en förnämlig samling oljemålningar och teckningar av  
Göteborgskoloristerna Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg. Vi kommer att visa ett 50-tal verk från olika 
perioder och motivkretsar. 
Historik, Ragnar Sandberg går ut Valands Målarskola 1925. Relativt snart efter avslutade studier reser 
han till Frankrike med målarkamraterna Nils Nilsson och David Larsson. Efter hemkomsten från denna 
resa flyttar Sandberg till sitt föräldrahem i Stenungsund. Han genomlider en besvärlig tid och tvivlar på sin 
framtid som målare. Detta resulterar i att han lägger penslarna åt sidan för att studera olika filosofer och 
skalder. Sandberg börjar intressera sig för skrivandets konst som poesi och prosa. Översätter bland annat 
ett antal diktare och filosofer från engelska till svenska. Han blir efterhand mer och mer övertygad om att 
det är litteratur han skall ägna sig åt. Ställer sig frågan om han någonsin mer skall kunna kalla sig målare. 
Ivarson som går ut Valand två år senare, far också ut på en lång resa tillsammans med skulptrisen Märta 
Taube. Denna resa går över Italien till Cagnes i Frankrike. Här släpper Ivarson helt sitt tidigare måleri 
som till nu var hållet i en dovare kolorit. Han påverkas starkt av den franska modernismen med dess ljusa 
och klara färger. Resan tillbaka till Norden går via Paris där han gifter sig med Märta Taube. Deras första 
anhalt blir Helsingör där paret får disponera Carl och Ruth Kylbergs hus. Här föds sonen Per i augusti. 
Följande sommar vistas den unga familjen på Stenungsön där de bor i ett hus mitt emot Sandbergs 

Birger Simonsson och 1909 års män 
Redan nu vill vi informera om en spännande utställning på 
Säfstaholms slott i Vingåker som nästa sommar kommer att 
visa en stor samling verk av 1909 års män i samband med 100 
års-minnet  av ”De ungas ” första utställning. Medlemmarna 
i gruppen kommer alla att vara representerade med ett eller 
flera verk. Flera av gruppens medlemmar var också elever 
till Matisse däribland Birger Simonsson som Fahlnaes 
konsthandel särskilt har fokuserat på i olika sammanhang. 
Simonsson var kanske den främste förespråkaren och 
debattören för den svenska modernismen. Han var eldsjälen 
och inspiratören för att den moderna konsten fick fotfäste 
i Sverige. Som förste Matisse elev lockade han med sig sina 
konstnärskamrater till Paris. 
VERK AV 1909-Års MÄN SÖKES
Vi planerar inför hösten 2009 en försäljningsutställning med 
1909 års män och söker därför verk av följande konstnärer: 
Leander Engström, Einar Nerman, Gösta Sandels, Ture 
Ander, Isaac Grünewald, Einar Jolin m.fl

Mauritz Karströms måleri 
ställdes ut på Museum i Finland 
Under sommaren pågick en utställning vid 
Önningebymuseet på Åland. Det var en mycket fin 
utställning som presenterades i museets vackra lokaler. 
På plats var Sveriges generalkonsul som invigde 
utställningen. Tal hölls av bl.a. Claes Moser och 
museets chef  Kjell Ekström. Den Åländska pressen 
uppmärksammade utställningen över förväntan och 
man skrev stora artiklar i samtliga tidningar. Ni som 
önskar information om kommande utställningar 
ombedes kontakta Fahlnaes Konsthandel.

Thomas Dellacroix
och
Agneiszka Dellfina
alias Totte och Agnieszka 
Dellert. 
Konstnärsparet fortsätter sin 
internationella karriär och 
uppmärksammades senast med 
ett stort reportage i den kända 
tidskriften Photoicon. Gå gärna 
in på tidningens hemsida och 
läs artikeln issue number 6. Vi 
har flera mycket fina verk på 
galleriet. www.photoicon.com.

ANDERS SANDSTRÖM
Vår fina djurskulptör har 
under året ställt ut hos Åmells 
i London och Stockholm. 
Under 2010 kommer han 
medverka på en stor utställning 
på Waldermarsudde. Mer om 
detta i kommande nyhetsbrev. 

Lilla baderskan av Gunnar Nilsson vid Karlavägen

Blommor i vas av Ivan Ivarson

föräldrahem. Det är nu som Ivarson och Sandberg 
åter möts. Sandberg är nu mitt uppe i sitt skrivande 
men inspireras av Ivarsons upplevelser under sin resa 
men också mötet med Carl Kylberg. Sandberg fattar 
nu åter penslarna och börjar måla igen. Först lite 
försiktigt och trevande. Några dukar från denna tid 
är slående lika Kylbergs i toner och motivval. Ganska 
snart hittar han dock sin egen särart. Blir mer och mer 
influerad av Ivarsons arbetsiver och färgpalett. Nu blir 
Ragnar Sandberg åter göteborgare. Från det tidiga 30-
talet känner vi helt igen honom i hans skildringar från 
gatulivet i Göteborg. Grönsakshandlare, månglare 
och flanörer. Sjömän och badande från strandlivet. 
Detta möte mellan Ivarson och Sandberg resulterade 
i att en av våra mest folkkära kolorister åter fattade 
penslarna. Vi vill med denna utställning återanknyta 
till dessa två kolorister och visar under oktober månad 
ett stort antal högklassiga verk. 

Sveriges generalkonsul, Bertil Jobaeus inviger utställningen.

Målning av Birger Simonsson
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Rekordpriser finanskrisen till trots  
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 

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 

Vårutställning

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
Fahlnaes Konsthandel, Götabergsgatan 3, 411 34 Göteborg - Tel: 031 - 711 20 28, Mail: fahlnaesfineart@minpost.nu



Ett stort antal människor från när 
och fjärran hade samlats denna 
vintriga dag då Gudmar Olov-
sons porträtt av vännen Carl Jan 
Granqvist invigdes på Grythyttans 
Gästgiveri. Beställaren av porträttet 
Jenny Ljungberg som också se-
dan 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. 

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

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

NATIONALTEATERN HYL-
LAR MAURITZ KARSTRÖM
Nationalteatern med Nikke Ström och Ulf  Dage-
by hyllade sin konstnärsvän Mauritz Karström när 
Trollhättans konsthall invigde en stor retrospektiv 
utställning med Mauritz oljemålningar och akva-
rellpasteller. 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.

” 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 
20-talets första år som den svenska 

Arthur Percy Den rosa kappan, 1918

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.  

Krögarlegend avtäckt på Grythyttan

Nationalteaterns spelning från invigningen av
Karlströms utställning på Trollhättans konsthall.

Vi söker alltid högkvalitativ konst - kostnadsfria värderingar.
Tel: 031 - 711 20 28 mail: fahlnaesfineart@minpost.nu

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

Som vi aviserat i tidigare nyhetsbrev kom-
mer vi under hösten visa en utställning för 
att fira minnet att det i år är över 100 år 
sedan några av de främsta konstnärerna 
inom den svenska modernismen hade sin 
första gemensamma utställning på Hallins 
konsthandel i Stockholm.
Flera museer har under året visat utställ-
ningar till minnet av 1909 års män. Bl.a 
på Säfstaholms slott. Året 1909 anses 
allmänt vara startskottet för modernis-
mens begynnelse i vårt land. Vi har dock 
valt att inte bara visa de konstnärer som 
medverkade vid nämnda utställning utan 
vill inkludera även andra som haft stor 
betydelse för vår svenska modernism  -  
inte minst kvinnorna. Flera av dessa var ju 
också elever hos Matisse och hans målar-
skola i Paris. Vi har glädjen att visa flera verk av Sigrid Hjertén , en av de främsta Matisseeleverna tillsam-
mans med maken Isaac Grünewald. Einar Jolin, Gösta Sandels, Einar Nerman, Leander Engström, Tor 
Bjurström, Birger Simonsson, Arthur Percy, Carl Ryd, Mollie Faustman  m.fl. I samband med invigningen 
kommer också Claes Moser ( känd från Antikrundan m.m) hålla ett föredrag över den tidiga svenska 
modernismen. Särskild inbjudan skickas med separat försändelse men reservera redan nu Torsdag 15 
oktober Kl 17-20.

Les Ballets Suedois dans L’Art Contemporain 

100 år av svensk modernism

Einar Jolin, Jenny Hasselquist 1916

Jenny Hasselquist 1916

Den Svenska Baletten med dess skapare och drivkraft Rolf  de Maré 
verkade inom en period då svensk och fransk konst och kultur sjuder 
av inspiration och vitalitet. Där skaparkraften inte har några gränser 
och där framgångarna skall komma att avlösa varandra genom ett 
fruktbart samarbete mellan några av avantgardets främsta företrädare 
inom måleri, musik och dans. Här förenas konstarterna som fullkom-
ligt exploderar i en av dåtidens mest spännande och djärva satsningar 
som någonsin gjorts inom svenskt konstliv. Framgångarna skall dock 
kantas av vissa motgångar, misstänksamhet och förtal, inte minst från 
svensk press. På operan i Stockholm var avundsjukan stor då flera 
av deras främsta dansare hoppat av för att ansluta sig till Svenska 
baletten i Paris. Under de år som svenska baletten existerar (från ok-
tober 1920 till den sista föreställningen i mars 1925) har 24 baletter 
visats 2768 gånger. Man har turnerat i länder som Italien, Spanien, 
England, Belgien, Tyskland, Österrike, Ungern, Sverige, Norge och 
i Amerika. Balettens största stjärnor; Jean Börlin, Jenny Hasselquist 

och Carina Ari uppträdde på teatrar och scener av yppersta världsklass som La Scala i Milano, Metro-
politan i New York. Kostymer och scenografi skapas av avantgardets mest framstående konstnärer från 
Paris med bl.a. Pierre Bonnard , Ferdinand Leger, de Chirico,  Laprade,  Foujita,  Jean Cocteau men även 
svenska storheter som Nils von Dardel , Einar Nerman och Einar Jolin. Det nyskapande är inte bara 
scenografin och musiken av bl.a Ravel och Satie utan att man nu för första gången låter alla konstarterna 
dvs dansen, koreografin, scenografin och musiken bli en integrerad helhet där dansen inte är viktigare en 
scenografin eller musiken. En av de målningar som ingår i höstutställningen på temat Matisse svenska 
elever och 100 år av svensk modernism är en 
underbar målning av Einar Jolin som föreställer 
en av Svenska Balettens stora prima ballerinor 
Jenny Hasselquist  Hon hade tidigare varit en av 
Operans stora stjärnor men lockats över av den 
berömda koreografen Michel Fokine som träf-
fat henne i Stockholm. Fokine bedrev ett nära 
samarbete med Rolf  de Maré och Jenny med-
verkade i många av de berömda uppsättningar-
na. Målningen dateras från 1916 då hon bl.a. 
dansade huvudrollen i Fokines Schéhérazade.  
Hon var också filmstjärna och spelade tillsam-
mans med Greta Garbo i bl.a. Mauritz Stillers 
Gösta Berlings saga för er som vill fördjupa er 
i den svenska baletten och dess grundare kan 
vi varmt rekommendera en enastående bok 
om Rolf  de Maré skriven av dansmuseet chef  
Erik Näslund. (Langenskiöld, 615 sidor) Den 
baserar sig på 35 års forskning och ger en djup 
kunskap om både Svenska Baletten och dess 
grundare. Just nu pågår en fantastisk utställn-
ing på Dansmuseet i Stockholm om den Ryska 
Balettens dräkter. Utställningen pågår t.o.m. 31 
januari 2010.

Leander Engström, Vågen 1924

KONST SÖKES
Vi söker just nu ett antal verk av föl-
jande konstnärer för samlares räkning

Carl Larsson
Anders Zorn

Edward Munch
Helene Schjerfbeck

Harald Sohlberg
August Strindberg

Karl Nordström från
1880-90 tal

Internationell Skulptur
Skulpturer och Målningar

av Carl Frisendahl
Kontakta oss på tel: 031-711 20 28

eller på fahlnaesfineart@minpost.nu
Kostnadsfria värderingar 

Sigrid Hjerténs charmiga akvarell 
från 1934 emanerar från den sista 
resan med maken Isaac Grünewald 
då familjen reser till den Italienska 
rivieran. Motivet med de badande 
återfinner vi i flera målningar från 
detta tillfälle bl.a Badstrand, Mod-
erna Museet. Sigrid arbetar in-
tensivt och Isaac oroar sig för att 
hon skall överanstränga sig. Bilden 
ovan av Leander Engström är 
också från Italien men målad 1924 
där konstnären var bosatt med 
familjen. Båda målningarna finns 
representerade på utställningen 
Svensk Modernism 100 år  

Sigrid Hjertén, Badliv, Italien
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Djurskulptören Anders Sandström
ställer ut på Fahlnaes i november

Vi har under ett antal år representerat Anders Sandström. För ett par år sedan visade vi valda arbeten 
tillsammans med Bruno Liljefors. Under en längre tid har vi  haft en önskan om att få göra en mer om-
fattande utställning av Anders Sandströms konstnärskap där vi vill skapa sammanhang mellan verken, 
konstnären och de miljöer och händelser som manat fram till dessa underbara djurskulpturer. För oss på 
Fahlnaes som oftast ställer ut konstnärer från svunna tider är det mycket tacksamt att få ta del av en nu 
levande konstnärs liv och konstnärskap.  Det är en mycket givande resa speciellt  om konstnären i fråga 
håller högsta internationella klass inom djurskulptörernas skara. I Sverige har vi några djurskulptörer med 
internationell berömmelse som Carl Milles och Carl Frisendahl. Anders Sandström hör till denna krets. 
Vi ser det när vi står framför hans verk  vadaren, uroxen eller pelikanen för att ta några exempel. Den 
starkt förenklade och stiliserade formen låter oss ändå ana muskulaturen, rörelsen. Det ömsinta, det 
storslagna, det humoristiska. Djurens innersta väsen. Det som skiljer det rent dekorativa från det stora 
konstnärskapet. Ni som kommer att se utställningen kommer inte bara möta konstverken utan också 
konstnären och det liv som format honom. Förutom den exposé av fotodokumentation och böcker 
som konstnären skrivit visas också en dokumentärfilm som argentinsk Tv gjort om Anders. Filmen som 
är textad på svenska visas ” I vår lilla biosalong ” en trappa ned. Under de år som Anders Sandström 
varit bosatt i Sverige har ett flertal utställningar visats bl.a. på Naturhistoriska Riksmuseet 2004 , Bruno 
Liljefors stiftelsen 2005, Galleri Gude, Oslo, 2007. Åmells konsthandel i London och Stock-
holm 2008. Under 2011 kommer Anders medverka i utställningen ”Djuriskt” på Walder-
marsudde.  I samband med  invigningen av utställningen kommer Anders berätta vad 
som inspirerat honom i hans skapande men också ett litet axplock över hans mycket 

Gudmar Olovson skapar 
skulptur åt Volvo
till minne av säkerhetsbältets 50 års jubileum
Gudmar Olovson fick uppdraget att skapa en skulptur 
till minnet av att det i år var 50 år sedan Volvo uppfann 
säkerhetsbältet. För första gången arbetade Gudmar i glas 
och resultatet blev som ni ser på bilden en skulptur som 
visar på den bräckliga människokroppen gentemot far-
tens hastighet. För övrigt vill vi rapportera att Gudmar 
uppmärksammas med en mycket omfattande artikel i  kon-
stkatalogen nr 2 Hösten 2009. Han blev också nyligen om-
skriven i den franska tidskriften La Gazette Drout. Se gärna 
ett inslag om Gudmar på youtube ( Ett försmak på en film 
som görs om hans liv och konst ) Vi har alltid ett urval av 
Gudmars underbara skulpturer.

Rapport från Schiöler utställningen
Det var verkligen en stor uppslutning under förhandsvisningen av vår Schiöler utställning då Ingrid 
Schiöler höll ett uppskattat tal med minnen från konstnären. Utställningen blev mycket välbesökt och 
det var mycket roligt att få göra denna utställning då vi visade ett fyrtiotal oljemålningar från konstnärens 
ungdomstid till de allra sista målningarna.

omväxlande och dramatiska liv som Ambassadör i Havanna och Jamaica, Tunisien, 
Argentina, Uruguay och Paraguay. Om sina perioder då han levt med ursprungs-
befolkningar i Arktis, Paraguay/Brasilien och Mexico. Vi får höra om flottfärder och 
djungelexpeditioner. Djuphavsfiske med Fidel Castro och mycket mer. Anders Sandström 
har mottagit många utmärkelser genom åren bl.a. Franska hederslegionen. Utställn-
ingstid är i skrivande stund ännu ej fastställt men kommer i god tid aviseras via post, 

Trängseln var stor vid öppnandet av Schiölerutställningen.

Anders Sandström med sjölejon
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Fahlnaes ställer ut svensk och internationell skulptur på
KONST OCH ANTIKMÄSSAN 
I ÄLVSJÖ 17 – 20 februari 2011

Kolorister och Modernister
Vårutställning planeras till mars- april 

Vi söker nu målningar och akvareller av god kvalité

Av följande konstnärer

Sigrid Hjertén
Isaac Grünewald

Gösta Sandels
Leander Engström
Ragnar Sandberg

Inge Schiöler
Ivan Ivarson
Vera Nilsson
Siri Derkert

Axel Törneman
Carl Kylberg

Åke Göransson
Karin Parrow

Carl Wilhelmson
Eugen Janson
Anders Zorn 

m.fl.

Vi tar emot försäljningsuppdrag samt betalar högsta marknadspris.
Kostnadsfria värderingar i samband med försäljning.

Gå inte en dyr omväg via auktionshus

Fahlnaes Konsthandel, Götabergsgatan 3, 411 34 Göteborg, Tel: 031-711 20 28 mail:fahlnaesfineart@minpost.nu

Kontakta oss under mässan på telefon:
0709-380691 eller 0707-204075

KÖPER & SÄLJER
Svensk och internationell
skulptur av hög kvalité

Just nu söker vi verk av: August 
Rodin, Camille Claudel, Antoine 

Bourdelle , Charles Malfray, 
Aristide Mailoll, Charles Despiau, 

Jean Osouf, Giacomo Manzu, 
Manolo, Pablo Gargallo, Marino 
Marini, Henri Laurens. Charles 
Auffret, Paul Cornet, Elisabeth 

Frink, Henry Moore m.fl.

Under mässan släpps Gudmar Olovsons senaste bok.

Vi betalar högsta
internationella marknadspris!

Fri värdering av skulptur under mässan

Tore Strindberg, Diana 1923

Nordens ledande skulpturgalleri

Hjärtligt välkomna att besöka oss på Sveriges största Konst 
och Antikmässa. Vi kommer i år att som vanligt visa ett stort 
urval av skulptur men också måleri av hög klass. Betoningen 
kommer dock att utgöras av svensk skulptur från andra hälften 
av 1800-talet och framåt. Några mästerverk av våra främsta 
skulptörer såsom Christian Eriksson,  Per Hasselberg, Carl 
Eld, Anders Zorn men också Liss Eriksson, Carl Frisendahl, 
Otto Strandman , Tore Strindberg m.fl Bland annat visar vi av 
sistnämnde konstnär skulpturen”Diana med hinden” från år 
1923  - Kanske ett av de vackraste verken som skapats av en 
svensk skulptör under 1900-talet. Detta exemplar är gjutet av 
Stockholms konstgjuteri och är en excellent gjutning.  Av den 
internationella skulpturen visar vi verk av bland annat Henri 
Laurens, Marino Marini m.fl.  Måleriet kommer att fokusera på 
Göteborgskoloristerna Ivan Ivarson, Inge Schiöler och Ragnar 
Sandberg. Några mycket fina akvareller av Carl Larsson kom-
mer också utgöra ett vackert blickfång på mässan. Som alltid 
visar vi några utvalda skulpturer av vår mycket internationella 
skulptör Gudmar Olovson. Vi kommer också i samband med 
mässan presentera den helt nypublicerade boken om Gudmar 
och det ”Open Air Museum ”.

Under mässan visar vi verk av bl.a Per Hasselberg, Christian Eriksson, Gudmar 
Olovson, Liss Eriksson, Henri Laurens, Carl Frisendahl, Ingel Fallstedt m.fl.
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Einar Jolins utställning på
Mjellby Konstmuseum
Jolins utställning på Liljevalchs blev mycket 
uppskattad och välbesökt Ni som missade 
utställningen i Stockholm har nu chansen att 
se den på Mjellby Konstmuseum.  Den pågår 
mellan  den 13 mars och 29 maj. Vi rekom-
menderar varmt en besök på detta trevliga 
museum.

IVAN IVARSON 
Göteborgs konstmuseum avslutade nyligen en väl-
besökt och uppskattad utställning där man visade 
ett 50-tal oljemålningar tillsammans med ett 30-tal 
teckningar av Göteborgskoloristen Ivan Ivarson. 
Vi har märkt ett ökat intresse för Ivarsons måleri 
och har en stor efterfrågan från intresserade sam-
lare. Vi söker därför verk av konstnären till vårens 
koloristutställning. Hör av er till oss på telefon 031-
711 20 28 För närmare information.

Olle Skagerfors på Skövde kulturhus

Skulptören David Edström
Vi söker verk av den Svenske Skulptören 
David Edström. Född i Vetlanda 1873 död i
Los Angeles 1938.

NYINKOMMET PÅ FAHLNAES
Vi har bland annat fått in en fin Schiöler med motiv från Koster samt två Carl Larsson akvareller,
Barnporträtt från 1914, Karins syster i blåsten på Sundborn 1895.

RAPPORT FRÅN GRAND ANTIQUES

Gudmar Olovson får 
Franska hederslegionen
Vår svenske skulptör bosatt i 
Frankrike sedan över 50 år, har er-
hållit franska hederslegionen som 
han kommer att vid en officiell cer-
emoni under våren få mottaga från 
Frankrikes president.

Två huvud 1908

Olle Skagefors, Självporträtt 1965

Nyinkommet: Motiv från Bohuslän 1936

Vi var mycket nöjda med vinterns mässa på Nordiska museet. Vi märker för varje år ett större intresse 
för skulptur och dessutom en djupare kunskap. Många trevliga och återkommande besökare gjorde visit 
i vår monter som blev mycket uppskattad både av publik och press. Nordiska museets vackra lokaler är 
fantastiskt tacksamma att ställa ut i.

I samtal om Gudmar Olovsons skulptur Faun & Nymph Foto: Angelica Törnqvist

Från den 10 februari – 
30 april ställer Skövde 
kulturhus ut teckningar, 
akvareller och
oljemålningar av  Olle 
Skagerfors. Vi kommer 
också att producera en 
utställning med denne 
eminente konstnär. Mer 
om detta aviseras längre 
fram. Gå in på Skövde 
Kulturhus hemsida för 
detaljerad information 
om öppettider m.m.
I samband med utställ-
ning ges också en rad 
intressanta föreläsningar.

Ferdinand Leger sökes
För en samlares räkning i utlandet
Söker vi en oljemålning av
Ferdinand Leger. Målningen skall 
vara målad under 1920-30-tal.
Ring oss på tel: 031-711 20 28

Barnporträtt från 1914, detalj I blåsten på Sundborn 1895, detaljMotiv från Koster
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