
VÄLKOMNA TILL NYTT VERKSAMHETSÅR-INFÖR ÅRSMÖTET I MARS

Det lönar sig att vara med i en konstförening. Första köparen betalade 700 
kr för målningen. I december 2015 såldes den för 13 700 000 kr.

Här följer några bildplock från höstens kvalitetsauktioner 2015:
   Bukowskis klassiska, Stockholms Auktionsverks klassiska, Uppsala 
Auktionskammares Internationella, Crafoords Auktioner i Lund – Kvalitetsauktion.
Akvarell från Dalarö är ett skärgårdsmotiv där två flickor nyfiket tittar på när två 
roddare tävlar mot varandra. Tavlan är ”nästan chockerande vacker” enligt ett 
pressmeddelande från Bukowskis.
   Första köparen - Konstföreningen i Stockholm - betalade 700 kr för Anders 
Zorns Kapprodd målad 1886. Anders Zorn var då 26 år gammal. En lycklig 
medlem i föreningen vann målningen vid en utlottning. Den klubbades för 13,7 
mkr (inkl provision) på Bukowskis fredagen 27 november 2015. Utropspris 
7 700 000 kr.
  Prins Eugens - Målarprinsens sena version av Molnet 
1 050 000 kr. Dubbelt mot utropspriset. Ett av Sveriges 
mest avbildade konstverk. Prins Eugens ”Landskap från 
Djurgården” såldes för 220 000 kr. Mer än dubbelt mot 
utropspris.
Den finländske kostnären  Albert Edelfelts ”Från inloppet till 
Borgå” signerad och daterad 1889 såldes för 2 500 000 kr. 
Samma som utropspris.
   Stora sensationen var Stefan Johanssons ”Bron i dimma” 
som klubbades för 1 750 000 kr. Utropspris 300 000 – 
400 000 kr.  Målningen hade lämnats in av en äldre dam. 
Den föreställer sannolikt Klarabron i Karlstad. Den visar 
konturerna av en bro insvept i dimma och lyktor som lyser 
i dimman och återspeglas i Klarälvens vatten. Stefan 
Johansson som dog 1955 gjorde ca 250 målningar. De flesta 
finns på Värmlands museum i Karlstad.
   Ivan Aguelis ”Spanskt landskap” utropspris 100 000 kr. 
Slagpris 210 000 kr. Aguelis hade 
en fantastisk färgkänsla. Hans måleri var nyskapande. Han levde också 
ett spännande liv, först som anarkist senare som muslim. Han omkom i en 
järnvägsolycka i Spanien 1917. Endast 48 år gammal.

Molnet

Bron i dimma

ÅRSMÖTE 2016
Årsmötet 2016 hålls i Edviks Konst, konsthall Väst, 17 mars 2016, kl 18.00
För att ha rösträtt och för att få deltaga i konstlotteriet måste årsavgiften 2015 
vara erlagd. Särskild kallelse till årsmötet med dagordning har skickats ut till 
medlemmarna.
   Efter årsmötet sker utlottning av de under fjolåret inköpta konstverken. 
Om du inte personligen kan närvara finns möjlighet att lämna fullmakt till 
annan medlem att välja din vinst. De konstverk som utlottas finns att se på 
föreningens hemsida.
   Ett antal konstverk och böcker utlottas bland närvarande medlemmar.

Lars-Eric Holm
om Kvalitets-
auktioner

Presidiet 2015 med 
Lars-Eric Holm, 
mötesordf. Marianne 
Lundqvist och sekr. 
Birgitta N. Ericsson



AKUELLT I KONSTHALLEN
I konsthall Öst avslutas utställningen ”Ett hem” den 6 mars. Den 
12 mars-10 april visas här konstverk av Henjasaj N. Koda. I konst-
hall Väst avslutas utställningen med Anders Hultman samt Dorina 
Mocan&Christer Lönngren den 6 mars. Ny utställning i Väst öppnas 
12 mars till10 april med Tomas Nanne-Sandberg.
   Vi puffar också redan för ”Edsvik Art Fair” i Öst o Väst,15-17 april.

UTFLYKTSGRUPPEN
Konstvännerna besökte 28 januari Folksamhuset i Skanstull. Stig Karell var en 
inspirerande och lärorik guide. På föreningens hemsida finns en utmärkt redogö-
relse med bilder inlagd från detta besök.
   Ett 25-tal medlemmar guidades runt i Filmstaden den 24 februari med Mikae-
la Kindblom som guide. Hon har skrivit boken ”Mina drömmars stad” och ”Den 
svenska drömfabriken” om Filmstaden, Solna. Besöket, som gynnades av soligt 
men något kylslaget väder avslutades i Annica Anderssons atelje. 

”Bruten Kub” av
Henjasaj N. Koda

Några bilder från visningen i Fimstaden. Stora bilden med 
Mikaela Kindblom och Vännerna. Småbilderna överst. Övre: 
framför Peter Lindes staty ”Teatervagnen”. Undre: vid Univer-
sals byggnad intill Ingmar Bergmans plats. 

Foto: Lars G. Lindström

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar uppgår numera till 222 stycken.
Medlemsavgiften för 2016 är oförändrad 200 kronor. Betalas in till bankgiro 5431-
4026. Nya medlemmar är alltid välkomna.

MODERNA MUSÉET
Paul Klee och Ivan Aguéli träffades aldrig i livet, men gör det nu på Moderna 
muséet på Skeppsholmen i en samlingsutställning som är ett möte mellan två 
ökenresenärer. Paul Klee var lekfull, men samtidigt mycket metodisk. Ivan Aguéli 
var en mer utpräglad mystiker. Utställningen pågår till och med den 24 
april. Gör gärna ett besök!     För Edsviks Konstvänner
        Lars G. Lindström
        Publicerat 25 februari 2016

Kommande besök är bokade: 7 april kl 13.00 på Bonniers Porträttsamling på 
Nedre Manilla på Djurgården, 12 maj kl 13.00 i Masreliezrummen på Salviigränd i 
Gamla stan samt 9 juni kl 13.00 på Ulriksdals slott med orangeri och picknick.
   Planerade besök under hösten är på Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan, 
Judiska Församlingens Stora synagoga samt det nya museet HAMN, Saltsjö Pir.


