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Lorinattlings verk stalls ut 
pa Thielska Galleriet 

Ett av Olof Sager-Nelsons 
manga sjalvportratt. 

I korthet har i detta blad tidigare namns Lorinattlingen 
som blev konstnar men som slutade sina dagar som 
lungsjuk i Algeriet, bara 27 ar gammal. Vi talar alltsa 
om Olof Sager-Nelson (F35 14), som var bambams 
bambam till Jonas Lorin (F), klockare i Harstad 1750-
1799. 

Nu har Olof Sager-Nelson blivit ordentligt uppmark-
sammad. Det sker genom en specialutstallning pa 
Thielska Galleriet fram till den 5 juni. 

Enligt ett pressuttalande fran galleriet visas ett 20-tal 
malningar som satter in bans malningar i ett storre 
perspektiv. Det sker genom ett urval verk av framst 
nordiska konstnarer, som ingick i kretsama kring Olof 
Sager-Nelson. 

Han fick en plats i svensk konsthistoria efter sin dod 
som egenartad symbolist, och det gjordes utstallningar 
och publikationer om bans liv och verk under tidigare 
delenav 1900-talet. • 

Det har gatt mer an 70 ar sedan en utstalhiing med bans 
namn visats i Stockholm, och i meddelandet sags det 
att det fmns ett fomyat intresse bland forskama for bans 
konstnarskap och for tiden kiing sekelskiftet 1900. 

Utstallningens titel "Anywhere out of the world" ar 
haiTitad fran den franske pueten Charles Baudelair<^o^5-
anspelar pa sjalens rastloshet och onskan att fa 
overskrida verklighetens begransningar - var som heist 
utanfbr varlden. Sager-Nelsons maleri utmarks ocksa 
av ett djupt intresse for manniskan och paminner oss 
om att motet med en annan. ar en mojlighet att vidga 
sin varld, poangteras det i informationen om 
utstallningen. 

Olof Sager var fodd pa Nolby gard i By socken, 
Varmland 13/9 1868. Hans bamdom var sakerligen 
inte sa ljus. Hans far, Anders Malkolm Nelson, var 
egentligen bokhallare pa olika bruk. Han gifte sig sa 
smaningom med en Emma Sager, vars far var agare till 
Vasthoija bruk, nara Vamamo. Anders var t>'dligen inte 
sa skickad att skota ett jordbruk, mentyckte om glada 
fester och sang och musik. Garden maste saljas men 
Anders Malkolm fick starma kvar som arrendator. 
Modem klarade inte av alia pafrestningar efter det sjatte 
bamets fodelse utan avled 1873. Fadem hade sedan 
olika anstallningar. bl a som poststationsforestandare. 
varvid ban frestades att tillgripa vardefbrsandelser. Det 
blev fangelsedom och barnen skingrades. Olof 
tillsammans med ett par andra syskon hamnade hos 
farmodem Elise i Amal. 



Efterhand fick Olof borja pa Chalmers i Goteborg, 
men det visade sig att ban hade mer konsttalanger an 
sinne for matematik. varfor ban blev radd att i stallet 
sla in pa konstnarsbanan. 1888 borjade ban pa Valands 
konstskola i Goteborg. Efter avslutad utbildning dar 
for ban till Stockholm 1890 dar ban levde ett bohemiskt 
liv. Han malade fritt och fick salja en del, men det rackte 
knappt till mat for dagen. Han misskotte sig och 
efterhand adrog ban sig TBC. Tack vare bidrag fran 
konstmecenaten Pontus Furstenberg kunde ban borja 
studera i Paris, men bans egenartade tavlor vackte ingen 
entusiasm hos kritikerna. Han gjorde dock inga 
awikelser fran sin stil. Sarskilt bans stora benagenhet 
for att anvanda intensiv gron. nastaii svait farg till sina 
portrait bidrog till att ansiktena fick nagot dodligt over 
sig. 

Arets sidkttrdff och Srsmbte 
Den 28 maj ar det dags for arsmote och 
slakttraff, denna gang i Linkoping. Vi sam-
las vid Mjellerumsgarden (se vagbeskrivning 
pa baksidan kallelsen) dar Morgan serve-
rar bakluckekaffe enligt traditionen. Sedan 
forflyttar vi oss t i l l Tekniska verkens mu
seum strax bredvid dar vi ska bese utstall
ningen och aven halla vart arsmote i deras 
lokaler. 

Efter arsmotet gar vi t i l l Mjellerumsgar
den och ater en lunchbuffe bestaende av 
sallad och tva varmratter att valja mellan 
samt maltidsdryck. Priset ar subventione-
rat och du betalar endast 100 kroner. I sam-
band med lunchen har v i gott om t id att 
umgas och prata. Den som onskar kan 
ocksa gora ett besok i friluftsmuseet Gamla 
Linkoping, som ligger nagra 100-tal meter 
darifran. 

Vannema upptackte att han hostade blod och nar ban 
uppsokte lakare fick han det dystra beskedet: lungsot. 
Han trodde att det skuUe hjalpa med att leva i ett ton-are 
klimat och for darfor till Algeriet, dar han dock avled 
1896 - bara 27 ar gammal. 

Det drojde til l 1915 innan han blev "upptackf. Det 
skedde genom en utstalhing som ordnades genom Axel 
Romdahl 1915. Sedan dess har han varit representerad 
pa Nationalmuseum. Goteborgs konstmuseum och 
Valdemarsudde. Nu - sent omsider - verkar alltsa bans 
stora genombrott komma genom den stora utstallningen 
pa Thielska Galleriet. Kanske en del av Lorin-Nytts 
lasare skulle kunna hinna att ta sig en titt pa 
Lorinattlingens nu antligen hogt uppskattade konstverk. 

Olle Lorin 

halls i Linkoping den 28 maj 

Boken 
Slakten LORIN 
fran Rok i Ostergotland 
utgava 5, bestalles fran Hans Lor in , 
telefon 0590-103 02 eller via e-post 
hans.lorin(5);telia.com. 
Pris 80 kroner + 39 k r porto. 
Boken levereras med andringsblad. 
Fak tura for betalning t i l l bankkonto 
bifogas leveransen. 
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