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Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 147 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.
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VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunsthandel har 
Norges mest kunnskapsrike og erfarne stab av 
eksperter med kunnskap om alt fra Flintoe og 
I C Dahl til Edvard Munch, Anna-Eva Bergman 
og Bjarne Melgaard. Vår ekspertise favner således 
alle tidsepoker fra klassisk og moderne til samtid 
innen norsk og internasjonal kunst av høy kvalitet.
Vi legger stor vekt på høy kvalitet på alt vi gjør 
for våre kunder, fra personlig service og så lave 
omkostninger som mulig for kunden. Ekspertene 
foretar omfattende reisevirksomhet for vurdering 
av kunst i inn- og utland og har et stort norsk og 
internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- og 
selgersiden. Deres oppgave er å dele av sin     
erfaring, kunnskap og entusiasme med deg. Du 

treffer oss i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre 
erfarne eksperter kan også vurdere kunstverk 
basert på innsendte fotografier. Hjemmebesøk 
utføres også. 

Blomqvist Kunsthandel ble grunnlagt i 1870 og 
er i dag Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus. I 147 år har vi vært en av de største 
og viktigste aktørene i det norske markedet for 
kunst av høy kvalitet og verdifulle gjenstander fra 
alle epoker og i alle år har ekspertise stått i 
sentrum for virksomheten, og Blomqvist tilstreber 
å ha de til enhver tid beste ekspertene. I våre 
lokaler i Tordenskiolds gate avholder vi 
auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor 

alle tidsepoker fra eldre mestere til samtidskunst. 
Vi er eksperter på Edvard Munch, og norsk 
klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Vi 
tilbyr dessuten fortrolig formidlingssalg direkte 
mellom selger og kjøper når dette er av interesse. 
I tillegg til våre auksjoner arrangerer vi salgsut-
stillinger, separatutstillinger, historiske utstillnger, 
vinauksjoner og kurs i våre historiske lokaler 
hvor vi har vært i over 103 år. Blomqvist eies av 
Elisabeth Vik Forsberg, som er tredjegenerasjons 
kunsthandler og auksjonarius i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative 
auksjonshus.

Benedicte Sunde
Programsjef
benedicte@blomqvist.no
Tlf: 450 49 307
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Anne-Karin Furunes
«Fra arkivet - ukjent» 1997
Kat. nr. 22

B L O M Q V I S T  K U N S T H A N D E L
Tordenskiolds gaTe 5, 0160 oslo

daglig leder: anna Thorud hammer

kunsT@blomqvisT.no

TeleFon 22 70 87 70
www.blomqvisT.no

Nordea Bank, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO
Bankkonto: 6005.06.50823 
IBAN NO 5960050650823
SWIFT: NDEANOKK 
F.nr. NO 913111761 MVA

H V O R D A N  K J Ø P E  P Å  A U K S J O N

1   Ingenting er så spennende som en fullsatt auksjonssal. Hos 
Blomqvist er du velkommen til å delta på våre 

 auksjonskvelder i historiske omgivelser i Tordenskiolds gate 
5. Hvis du ønsker å by, trenger du en budspade med 
ditt budnummer. Denne får du ved å registrere deg i 
resepsjonen. Når auksjonen starter blir bildene båret 
frem ett og ett i den rekkefølgen de er  presentert i 

katalogen. Auksjonarius gir en kort presentasjon av bildet og 
opplyser om hvilken sum budgivningen kan starte på. Hun vil 
enten be om et bud på startprisen, som normalt vil ligge noe 
under laveste vurdering, eller opplyse om at det allerede forelig-
ger bud (forhåndsbud). Hvis du ønsker å by, holder du opp bud-
spaden godt synlig for auksjonarius. Budintervallene avgjøres av 
auksjonarius, og skal normalt ikke øke med mer enn 10 %. Dette 
blir oppgitt tydelig underveis. Du vil normalt ha øyekontakt med 
auksjonarius under bud givningen, og alt foregår i et tempo slik 
at alle får mulighet til å by. Budrunden er over når auksjonarius 

slår klubben i bordet. Før dette skjer, vil hun gi 
tre varsler som indikerer siste mulighet til å by: 
«første, andre og tredje gang». Auksjonarius 
gjentar spadenummer på kjøperen etter at klub-

ben har falt, slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis du ikke har 
mulighet til selv å komme på auksjonskvelden, finnes det andre 
måter å by på.

2   Du kan avgi et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist byr på dine 
vegne, om nødvendig opp til angitt høyeste beløp. 
Hvis ingen byr imot, vil du få kjøpe objektet til 
utropsprisen/minsteprisen. Forhåndsbud kan avgis 
pr. post, e-post, fax, eller direkte i  nettkatalogen på 

www.blomqvist.no. Under visningen er bud-
skjemaer tilgjengelige i resepsjonen, eller du kan 
benytte skjemaet bak i katalogen.

3  Du kan delta per telefon. Dette må avtales med oss på 
forhånd, senest tre timer før auksjonsstart. En av Blomqvists 
medarbeidere vil ringe deg opp før det aktuelle katalog-
nummeret ropes ut. Du vil få opplyst utropspris og utvikling 
underveis, og personen du snakker med vil avgi bud på dine 
vegne. 

Når du får tilslaget, har du mulighet til å ta med deg 
kunstverket hjem på auksjonskvelden. Du må betale 
i resepsjonen før du går. Vi hjelper deg med å pakke 
det inn. Ønsker du å betale og hente senere, kan du 

få med deg faktura hjem, eller vi sender den på e-post eller i 
posten. Husk at det alltid kommer 22 % i tillegg til tilslags-
summen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

Det er enkelt å kjøpe kunst på Blomqvists auksjoner, og du kan selv velge den fremgangsmåten som passer deg best:

1. Budgivning i salen   2. Budgivning via forhåndsbud    3.Budgivning via telefon 

 

M Å L ,  F O R K O R T  E L S E R
Alle oppgitte mål er omtrentlige. 

Signert  Verket er signert av kunstneren. Der verket ikke er signert skriver vi

ingenting, det er mer og mer   vanlig at kunstnere velger å ikke signere sine verk.

Blomqvist står allikevel inne for at bildet er malt av angitte kunstner. 

d. sst. Død samme sted

Å P N I N G
 

V I S N I N G
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 20. mars kl 18
Tordenskiolds gate 5

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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R E F E R A N S E L I T T E R A T U R

Øyvind Storm Bjerke «Aase Texmon Rygh», Oslo 2010

Karin Hellandsjø «Jakob Weidemann», Henie Onstad Kunstsenter 1975
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Visningen av årets første auksjon, Samtid og Moderne, åpner 8. mars. 
Vi er svært glade for å kunne presentere et bredt utvalg av noen av 
våre viktigste og mest spennende kvinnelige kunstnere, fra den historisk 
betydningsfulle Charlotte Wankel via den i lang tid nærmest glemte 
maleren Teddy Røwde til Vibeke Tandberg, en av samtidskunstens mest 
særegne profiler de siste 20 årene. Tandberg mottok før jul Lorck Schive 
Kunstpris i Trondheim. I tillegg er den engelske kunstneren Tracey Emin 
representert med et verk som går rett inn i de spørsmålene knyttet til 
kvinnelig seksualitet og handlingsrom som har preget Emins kunstner-
skap.

Vi vet fra de siste årenes utvikling innenfor utdannelsesinstitusjonene for 
kunst at antallet kvinnelige kunstnere øker. Hvis vi ser på utstillingspro-
grammene til offentlige kunstinstitusjoner og innkjøpene til 
Nasjonalmuseet de senere årene, så er også kvinner svært godt 
representert. Samtidig er kvinner fremdeles underrepresentert i kunst-
markedet; både hos galleriene og i annenhåndsmarkedet er det de 
mannlige kunstnerne som dominerer. Det er heller ikke til å si i mot at 
blant dem som kjøper mest kunst, så er også menn i overtall. Samtidig 
finner vi for øyeblikket en rekke kvinnelige toppledere i norsk kunst og 
kulturliv; fra kulturminister til både styreleder og direktør for 
Nasjonalmuseet og, selvsagt, hos Blomqvist med både undertegnede 
som daglig leder og Elisabeth Vik Forsberg som auksjonarius. 

Det er likevel ikke overraskende at det heller ikke i denne auksjonen er 
noen utpreget kjønnsbalanse i utvalget av kunstnere. Kun 23 av de 83 
kunstverkene på auksjonen er laget av kvinner. Dette tallet er riktignok 
gått solid opp fra tilsvarende auksjoner for bare ti år siden, men både i 
første- og annenhåndsmarkedet er det dessuten fremdeles mulig å spore 
klare forskjeller i det generelle prisnivået for kunstnere basert på kjønn. 
Den internasjonale auksjonsrekorden for en kvinnelig kunstner er 44,4 
millioner dollar for Georgia O’Keeffe (1887-1986). Dette er betydelig 
lavere enn tilsvarende rekorder for mannlige kunstnere fra samme 
periode.

For en privat aktør som Blomqvist vil bunnlinje med nødvendighet alltid 
måtte veie tyngre enn politiske hensyn, og dette er ikke lerret som kan 

blekes av en aktør alene. Samtidig ønsker vi oss flere kvinner på våre 
auksjoner, både blant  kunstnerne og blant kjøperne. Her kan vi bare 
fortsette arbeidet med å presentere verk av høy kvalitet av våre beste 
kunstnere, uavhengig av kjønn. Vi kan dog oppfordre våre kjøpere til å 
orientere seg i kunstfeltet med et visst blikk på hvor mange kvinnelige 
kunstnere som er å finne på viktige institusjoner. Samtidig vet vi også, i 
disse dager der kunstnerstipendene diskuteres flittig, at i land med 
dårligere stipendordninger enn de norske, så er det ikke bare i 
kunstnernes klassetilhørighet man ser skjevheter. Man finner også et 
større frafall blant kvinnelige kunstnere enn blant menn.

Parallelt med visningen av denne auksjonen er det også mulig å se 
galleriutstillinger med to av kunstnerne som er representert her. Vibeke 
Tandberg vises på OSL Contemporary, mens Mari Slaatelid for første 
gang presenteres på Standard (Oslo). Her ser vi gode eksempler på at 
kunstnere kan være tilstede med viktige verk i første og annenhånds-
markedet på samme tid, noe som også gjør det mulig for publikum å se 
nye sammenhenger i et kunstnerskap.

Til slutt ønsker vi å gratulere Kristiansand med vedtaket om å gå videre 
med det store Kunstsiloprosjektet der samlingen til AKO Kunststiftelse 
skal inngå i samlingen til Sørlandets kunstmuseum som et evigvarende 
deponi. Museet vil med dette bli en unik arena for nordisk modernisme, 
og Kristiansand kan forvente å bli et nytt sentrum for kunstturisme. Det 
er verdt å nevne at samlingen for øvrig også er meget sterk hva gjelder 
representasjon av kvinnelige kunstnere.

I mellomtiden ønsker vi velkommen til visning og auksjon!

KJØNNSBALANSE I KUNSTMARKEDET

ANNA T. HAMMER
Daglig leder
Blomqvist Kunsthandel



4

1 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Mildvær»
Olje på lerret, 81x100 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Titulert og signert verso

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400



5

2 LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

«Uten tittel» 2010
Olje på lerret, 33x40 cm 
Signert nede til høyre: LR
Signert og datert verso: Leonard Rickhard 2010

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400



6

3 TEDDY RØWDE
Kristiania 1911 - d.sst. 1994

Fem nakne kvinner
Olje på plate, 13x21,5 cm 
Signert nede til høyre: T.R.

PROVENIENS Gave fra kunstneren til 
nåværende eier

4 BJØRN CARLSEN
Oslo 1945

«Nattstemning» 1986
Olje på lerret, 112x77 cm 
Signert, titulert og datert verso: Bjørn Carlsen 1986

UTSTILT Galleri Dobloug, Oslo 1988   

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300

Teddy Røwdes kunstnerskap har i liten grad 
vært presentert eller viet oppmerksomhet i 
Norge de siste tiårene selv om kunstneren 
opprinnelig fikk gode tilbakemeldinger 
i sin samtid. Hun er særlig kjent for sine 
landskapsmotiver, men var i lengre perioder 
virksom i USA.

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200
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5 LENA CRONQVIST
svensk 1938

Uten tittel - Far og datter, 1994
Olje på lerret, 43x46 cm 
Signert og datert nede til venstre: Lena Cronqvist 1994

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300



8

6 MARI SLAATTELID
Notodden 1960

«2. eksplikasjon» 2008
Akryl og olje på pleksiplate, 101x85 cm 

UTSTILT «Mari Slaattelid - Ideelle problem», 
Galleri K, Oslo 2008, kat. nr 4

«Utstillingen Ideelle problem  løftes frem av en intens 
visuell lingvistikk jeg har gått meg vill i, for de vedrører 
hverandre disse maleriene, de er hektet på hverandre som 
dører. Alt du kan gjøre er å følge på. Åpne opp, gå inn, 
lukke opp og inn igjen.
Ethvert verk skaper et annet. Det at forløpene til ferdige 
arbeider forblir dunkle, strider på sett og vis mot selve 
kjernen i det kunstneriske arbeidet - prosessen - som ikke 
kan sluttføres. Ikke før man overgir seg. Står kanskje ikke 

idéen om ferdige, avgrensede arbeider i direkte motsetning 
til det å tenke å skape? Hvordan kan man sette klammer 
rundt en skapende prosess å si at her begynner det og her 
slutter det, og hvordan kan man la være? Vi er jo avhengig 
av at noe manifisterer seg som et avsluttet hele, som en 
ytring vi kan ta stilling til.» Marit Paasche i invitasjonen til 
utstillingen på Galleri K, Oslo 2008

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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7 MARI SLAATTELID
Notodden 1960

«1. eksplikasjon» 2008
Akryl og olje på pleksiplate, 101x85 cm 
Signert, tiltulert og datert verso: Mari Slaatelid 2008

UTSTILT Galleri K, Oslo 2008 

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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8 KENNETH BLOM
Roskilde, Danmark 1967

«Spring» 2011
Olje på lerret, 170x190 cm 
Signert, titulert og datert verso: Kenneth Blom 2011

UTSTILT «Kenneth Blom, New works», 
Maerz Contemporary, Berlin 2011

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 600
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9 HARALD FENN
Oslo 1963

«Vertigo I» 1997
Olje på plate, 190x300 cm 
Signert, datert og titulert verso: H Fenn 1997

UTSTILT Kunstnerforbundet 1997 

LITTERATUR Øystein Ustvedt: 
«Ny norsk kunst etter 1990», 
Nasjonalmuseet 2011, avbildet side 55  

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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10 AASE TEXMON RYGH
Langhamn, Troms 1925

«Volta tynn» 1975/2007
Bronse, HØYDE 43 cm 
Opplag 6
Storm Bjerke nr 137

«Volta» ble til i 1975, kunstneren har laget flere varianter i 
forskjellige størrelser og materialer. En stor «tykk» versjon 
står utenfor Hennie Onstad Kunstsenter på Høvikodden.

LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke 
«Aase Texmon Rygh», Oslo 2010, skulpturen avbildet på 
omslaget  
Randi E.V. Godø «Et stykke uendelig modernisme. 
Aase Texmon Ryghs abstraksjon» Nasjonalmuseet 2014

230 000 - 250 000 / €24 000 - 27 000
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11 OLAV CHRISTOPHER JENSSEN
Sortland 1954

«Protagonist No. 15» 2010
Akryl på lerret, 210x195 cm 
Signert og datert verso: Jenssen 2010

UTSTILT «The Protagonist», Galleri Riis, Oslo 2010

Da utstillingen «The Protagonist» ble vist på Galleri Riis i 
2011 skrev Aftenpostens kritiker Lotte Sandberg at selv om 
«Jenssen benytter [..] litterære titler, diktlinjer eller andre 

tekstfragmenter som del av sitt visuelle uttrykk. [så er det] 
nettopp her Jenssens kunstnerskap står frem: Tap av ord, 
rester av historier, vage erindringer. [...] Olav Christopher 
Jenssens billedunivers fortoner seg som en motvekt - om 
enn flyktig og tvetydig - til samtidens mer instrumentelle 
lagring av informasjon.»

275 000 - 375 000 / €29 000 - 40 000
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12 FREDRIK VÆRSLEV
Moss 1979

«Untitled» (Sunset) 2016
Olje på lerret montert på plate, 63,5x26 cm 
Signert og datert verso: F Værslev 2016
Edisjon 4/20 + 6 A.P., hver edisjon er unik

PROVENIENS Festspillutstillingen, 
Bergen Kunsthall 2016

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200
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13 LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

«To figurer etter snefall» 2000
Olje på lerret, 70x82 cm med ramme 
Signert nede til høyre: LR

UTSTILT «Det visker så svakt i bjørkeskogen», 
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst 2000-01

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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14 JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

«Marokko» 1950-tallet
Olje på lerret, 76x90 cm 
Signert nede til venstre: J.Rian

UTSTILT «Johs. Rian», Festspillutstillingen, 
Bergen Billedgalleri 1968
«Johs. Rian», Galleri Haaken, Oslo 2001

LITTERATUR Forord av Haaken A. Christensen i 
utstillingskatalog, «Johs. Rian», Galleri Haaken, 
Oslo 2001

Fra slutten av førtiårene og frem til nesten slutten av sitt 
liv er Rians store tid. Da oppstår bilder som Kabal (1947), 
Kvinne med speil (1948), Kvinneakt, (1948), Negerakt 
(1950), Matrosgutt (1950), Damen med Celloen (1956), 
Natt, Tanger (1957), samt alle de vidunderlige bilder fra 
Syd-Frankrike, Sicilia og Marokko.

«Det er en utrolig dristighet så vel i fargevalg som i 
komposisjon i mange av disse bilder som ikke ligger 
Matisse det grann efter. Undres om ikke mesteren 
selv gjerne skulle ha malt så vel ’Blå akt’ som ’Tanger’» 
Christensen.

150 000 - 180 000 / €16 000 - 19 100
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15 JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

I billedhuggerens atelier
Olje på lerret, 57x48 cm 
Signert nede til høyre: J Rian

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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17 OLIVIER DEBRÉ
fransk 1920 - 1999

«Gris rose d’hiver» 1988
Olje på lerret, 33x46 cm 
Signert, datert og titulert verso: O. Debré 88

UTSTILT «Olivier Debré Paysages de Numedal et de la 
vallée Lærdal. Norvège 1988 et 1989» Galleri Haaken, 
Oslo 1990, kat. nr 5, avbildet side 8 i utstillingskatalogen

55 000 - 60 000 / €5 900 - 6 400

16 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Regnvær og måneskinn» 1970
Olje på lerret, 65x81 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Titulert, dobbeltsignert og datert verso

35 000 - 40 000 / €3 700 - 4 300
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18 ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

«Lys langs fjorden» 1997
Tempera og olje på lerret, 107x107 cm 
Signert, datert og titulert verso: Ørnulf Opdahl 1997

LITTERATUR Holger Koefoed: «Fra en samtale om 
teknikk» utstillingskatalog Festspillutstillingen, 

Bergen Kunstforening 1998 
Marit Ingeborg Lange: «Dei gamle fjell i syningom» - 
Ørnulf Opdahls malerier utstillingskatalog Stiftelsen 
Modums Blaafarveværk 2006, side 14

«Det er lyset i landskapet, det lyset landskapet avgir på 
en måte, som er mitt prosjekt. Selv mine mørkeste bilder 
har dette lyset jeg vil ha frem.» Ørnulf Opdahl

«Landskapsmaleriet har lange tradisjoner i Norge, og  
Opdahls naturbilder føyer seg naturlig inn i den lange 
utviklingen som går tilbake til J.C. Dahls dager. Det 
maleriske uttrykk har riktignok skiftet gjennom tidene, 
men i vårt møte med naturen er noe forblitt det samme. 
Som Ivar Aasen kvad: ”Dei gamle fjell i syningom er 
alltid eins å sjå, med samme gamle bryningom og same 
toppom på.”» Lange side 14 

80 000 - 120 000 / €8 500 - 12 800
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19 SVEIN JOHANSEN
Oslo 1946

«Museum» 1983
Olje på lerret, 93x73 cm 
Signert nede tilhøyre: Svein J.
Signert og titulert verso: Svein Johansen 

PROVENIENS Telenor Kunstsamling

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 700

20 JOHN DAVID NIELSEN
London 1938

«Veggen II» 1993-98
Olje på lerret, 121x90 cm 
Signert nede til høyre: JDN

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300
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21 VIBEKE SLYNGSTAD
Ålesund 1968

«Modern Classics, San Cristobal» 2008
Olje på lerret, 120x180 cm 
Signert, datert og titulert verso: Vibeke Slyngstad - 08

LITTERATUR Ole Slyngstadli, red.: 
«Vibeke Slyngstad - modern classics», Oslo 2009
Demetrio Paparoni «Vibeke Slyngstad paintings 1992-
2017» Milano 2017, maleriet avbildet side 86

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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22 ANNE-KARIN FURUNES
Trondheim 1961

«Fra arkivet - ukjent» 1997
Olje på perforert lerret, 130x200 cm 
Signert på blindrammen: Anne-Karin Furunes

UTSTILT  «Anne-Karin Furunes - Malerier 1996-98» 
Galleri K, Oslo

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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23 TILL GERHARD
tysk 1971

«Haus Waldfrieden, Manisch-Depressiv» 2007
Olje på lerret, 230x280 cm 
Signert, datert og titulert verso: TG 2007

UTSTILT «Erntedankfest» Galleri K, Oslo 2007

Till Gerhard tar i sine malerier utgangspunkt i foto, enten 
et foto han selv har tatt, eller et han har funnet. Till 
Gerhards verker skildrer ofte forskjellige typer gruppe-
kulturer, religiøse kultuser eller politiske masse-
bevegelser. Haus Walfrieden, også kalt Villa Herberts, er 
et kjent bygg oppført for den antroposifisk rettede og 
sterkt kunstinteresserte lakkfabrikanten Kurt Herberts 
(1901-1989). Herberts hyret i krigsårene inn en gruppe 

kunstnere som av nasjonalsosialistene ble regnet som 
«degenererte» og som derfor var ilagt yrkesforbud, til 
å utvikle spesialkomponerte farger og dermed få drive 
med «kunstlignende» virksomhet. Villaen er i dag eid av 
kunstneren Tony Cragg og en del av 
Waldfrieden Skulpturpark.

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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24 ROLF HANSON
svensk 1953

«Ombre Portée 1» 2003
Olje på plate, 140x127 cm 
Titulert, signert og datert verso: 
Rolf Hanson 2003

UTSTILT «Rolf Hanson - Ombre Portée» 
Galleri Riis, Oslo 2003  

Rolf Hanson regnes som den store maler og 
kolorist på 1990/2000 tallet i Sverige. Hanson 
har hatt en rekke viktige museumsutstillinger 
i Sverige og utenlands, representerte Sverige 
på Venezia Biennalen i 1998 og mottok 
Carnegie Art Avard i 1999. Serien «Ombre 
Portée» (slagskygge) er typisk for hans 
prosjekt. Omkring den relativt enkle 
kontrasten belyst/ubelyst har Rolf Hanson 
bygget en stor del av sitt kunstnerskap. Som 
impresjonistene vil han utforske hvilke farger 
som smelter sammen i lyset, og hvilke toner 
som skjules i skyggene.

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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25 JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Sakristiet (kledd i rosa)» 1968
Olje på lerret, 195x200 cm 
Signert og datert til høyre: Jens Johannessen 68
Signert, datert og titulert verso: 
Jens Johannessen 1968 Sakristiet (kledd i rosa)

UTSTILT Christanssands Kunstforening, kat. nr 7

LITTERATUR Magne Malmanger «Introduksjon i en 
billedsamling»
Peder W. Cappelen, Magne Malmanger og Bernhard 
Rostad: «Jens Johannessen», Oslo 1975

Maleriene på denne tiden kan vise til motiv som betrak-
teren kan kjenne seg igjen i, og Johannessen er ikke uten 
holdninger til virkeligheten.

Dette maleriet også gitt i tittelen, gir oss tanker til kirke

rommet sakristiet , hvor gjenstander i forbindelse med 
gudstjenesten oppbevares.

«Jens Johannessens malerier på slutten av 1960 tallet er 
viktige nyvinninger både teknisk og i formål henseende.» 
Malmanger side 54

280 000 - 300 000 / €30 000 - 32 000
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26 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Adventure of Henry) 1996
Blandingsteknikk på papir, 105x80 cm 
Signert og datert nede til høyre: Melgaard 1996

UTSTILT «Free from content» 
Stedelijk Museum, Amsterdam 1997
«More pricks than kicks» Astrup Fearnley 
Museet 1998

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 600
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27 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Mr Ding Dong Head», 2014
Svart bronse, HØYDE 38 cm 
Opplag 1/6

UTSTILT «Melgaard+Munch, The End of It All Has Al-
ready Happened», Munchmuseet 2015, eksemplarer utstilt

«Bjarne Melgaard, Go with the Flø» 
Galleri Hugo Opdal, Flø 2015 varianter utstilt

LITTERATUR  «Melgaard+Munch, The End of It All Has 
Already Happened», Munchmuseet 2015,  eksemplarer 
avbildet side 458-459

300 000 - 400 000 / €32 000 - 43 000
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28 SILJA RANTANEN
finsk 1955

«Rue du Pont du Louis-Philippe Cabinet» 1996
Olje på lerret, 240x185 cm 

PROVENIENS Galleri Wang, Oslo 1997 

Silja Rantanen regnes blant de mest betydnings-
fulle finske malerne de siste tredve årene, med 
en rekke utmerkelser, institusjonsutstillinger og 
innkjøp. I Norge presenterte Galleri Wang to 
separatutstillingen med kunstneren, i 1993 og 
1997. 

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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29 AASE TEXMON RYGH
Langhamn, Troms 1925

«Møbius (lille doble)» 1988
Bronse, 20x14x12 cm 
Opplag 8
Storm Bjerke nr 111

LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke «Aase Texmon 
Rygh», Oslo 2010
Randi E.V. Godø «Et stykke uendelig modernisme. 
Aase Texmon Ryghs abstraksjon.» Nasjonalmuseet 2014

«Texmon Rygh har utforsket og arbeidet mye med kvalite-
tene til møbiusbåndet og oversatt dette til skulpturer. [...] I 
Texmon Ryghs kunstnerskap er møbiusserien uttrykk for en 
bredere kunstnerisk utvikling basert på konsentrert arbeid 
og stringens. Serien har for henne kommet fra en logisk
og tydelig rendyrking av abstraksjonsproblemet. Godø 
side 26»

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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30 PER KLEIVA
Torsken, Troms 1933 - Nesodden 2017

«Amerikanske sommerfuglar» 1971
Serigrafi, 68/175 
Papirmål 99,5x4,5 cm
Trykkmål 90,5x68 cm 
Titulert, signert og datert nede til høyre: Per Kleiva 71

PROVENIENS Gave fra kunstneren til nåværende 
eiers familie i 1972

LITTERATUR Sidsel Helliesen: «Norsk Kunst fra 
Reformasjonen til i dag, Grafikken 1945-1980» Oslo 
1986, motivet omtalt side 15
Ulf Renberg, Harald Flor og Jan Erik Vold: «Per 
Kleiva» Oslo 1986, motivet avbildet i farger side 47 
og omtalt side 60
Sidsel Helliesen: «Norsk Grafikk» Oslo 2000, motivet 
avbildet i farger side 274 og omtalt side 276
Ellen M. Sæthre, Johan Fredrik Urnes og 
Inger M. Renberg: «Amerikanske sommerfuglar: 
GRAS, politikk og pop, Stavanger 2003, motivet 
avbildet på forsiden og omtalt side 23-24

Per Kleiva er en av serigrafi-grafikkens pionérer og 
fremste utøver i Norge. Teknikken fikk sin utbredelse, 
nasjonalt og internasjonalt, i slutten av 1960- og 
begynnelsen av 1970-årene. Kleiva satte seg inn i 
teknikken med faghjelp fra reklamebransjen, og var i 
1970 primus motor i opprettelsen av kunstnerkollek-
tivet GRAS. Kleiva har i stor utstrekning innarbeidet 
fotomateriale i sine serigrafier, som i »Amerikanske 
sommerfuglar« fra 1971. Enkle, symbolladete, 
figurative motivelementer gir bildet et klart 
meningsinnhold, og det har en åpenbar referanse 
til Vietnamkrigen. »(...) Ved å fremheve kontrasten 
mellom krigsmaskinenes destruktive og naturens 
livsbejaende krefter har kunstneren lykkes i å gjøre 
dem til tidløse utsagn. Kleivas kunst bærer tydelig 
bud om hans politiske engasjement, men hans 
uttrykksform er ikke preget av dogmatisme. En 
medmenneskelig sympati og forakt for undertrykkelse 
er hans hovedtema.« Helliesen 1986 side 15

I katalogen fra utstillingen i Oslo Kunstforening 
november 1971 er trykket priset til 150 kroner. 

110 000 - 130 000 / €11 700 - 13 800

FOTO
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31 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Jakob Weidemann, 1993
Silver gelatin, hvert fotografi måler 73x48,5 cm (L) 

PROVENIENS Blomqvist 2014

UTSTILT «Snap. Dokumentar og portrett. Fotografier 
fra samlingen»
Nasjonalmuseet, 2017, et eksemplar utstilt
«Diptych /Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 2015, et 
eksemplar utstilt

«Tom Sandberg, collectors choice», Ole Buengets 
samling, Shoot gallery, Oslo, 2015

LITTERATUR «Snap. Dokumentar og portrett. 
Fotografier fra samlingen»
Nasjonalmuseet, 2017, et eksemplar avbildet og omtalt, 
kat. nr 64
«Cecilie Malm Brundtland», Norske Kunstfotografier 
1970-2007
«Jakob Weidemann retrospektiv 1959-1998 malerier», 
Trondheim Kunstmuseum, 1998, et eksemplar avbildet 
side 2

«I Tom Sandbergs sort-hvite portretter av kjente 
kulturpersonligheter er det kombinasjonen av close 
up og de detaljerte gjengivelsene av ansiktene som 
definerer deres karakter. Nærbildene fremhever hudens 
furer og rynker som nesten løser dem opp i abstrakte 
bilder, og som igjen formes til ansikter når man ser dem 
på avstand. Bildenes råhet skapes gjennom bruken av lys 
som skulpturerer frem ansiktenes karakter og fysionomi.» 
Brundtland side 81

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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32 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Uten tittel, 2001
Inkjet print på lerret, 180x214 cm 
Signert, datert og nummerert verso:
Tom Sandberg 2001 nr 1 3
Ed 1/3

UTSTILT «Tom Sandberg, New pictures», 
Galleri Riis, Oslo 2001
 «Tom Sandberg Photographs 1989-2006», MOMA PS1 
Contemporary Art Center, New York, 2007, et eksemplar utstilt 

«Diptych /Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 2015, et 
eksemplar utstilt

LITTERATUR « Diptych /Tom Sandberg», 
Kunstnernes Hus, 2015, et eksemplar avbildet i katalog side 80
«Tom Sandberg Photographs 1989-2006», 
MOMA PS1 Contemporary Art Center, New York, 2007, et 
eksemplar avbildet i katalog, side 23

Nasjonalmuseet har et eksemplar i samlingen

90 000 - 100 000 / €9 600 - 10 600
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33 PER MANING
Oslo 1943

«Leo -6» 1983-87
Silver gelatin 
Papirmål 60,5x50 cm
Motivmål 43x42 cm
Titulert, stedsbestemt, datert og signert verso: 
Per Maning, Stockholm 1993

LITTERATUR «Per Maning», Nasjonalmuseet for 
samtidskunst 2002, avbildet side 104

50 000 - 70 000 / €5 300 - 7 400
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34 PER MANING
Oslo 1943

«Leo -3» 1983-87
Silver gelatin 
Papirmål 60x50 cm
Motivmål 43x42 cm
Titulert, stedsbestemt, datert og signert verso: 
Per Maning, Stockholm 1993

UTSTILT (i utvalg) Per Maning, «A man does things», 
Emma Espoo Museum of Art, Finland, 2013. ett 
eksemplar utstilt
Per Maning, «Now You See Me. Now You Don’t» 
Museet for Samtidskunst, Oslo 2002, ett eksemplar 
utstilt

LITTERATUR Per Maning, «A man does things», 
Emma Espoo Museum of Art, Finland, 2013. ett 
eksemplar avbildet side 22-23
Cecilie Malm Brundtland: Norske Kunstfotografier 
1970-2007, utgitt 2007, ett eksemplar avbildet side 101 
Eva Klerck Gange og Per Maning: «Per Maning», 
Museet for Samtidskunst 2002, avbildet side 100

60 000 - 80 000 / €6 400 - 8 500
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36 PER BARCLAY
Oslo 1955

Uten tittel, 1997
Svart-hvitt fotografi og wire, 107x71 cm 
Signert og datert verso: Per Barclay - 97

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300

35 PER BARCLAY
Oslo 1955

Uten tittel, 1993
Blandingsteknikk og collage, 65x42 cm 
Signert og datert verso: Per Barclay - 93

PROVENIENS Galleri Wang, Oslo

LITTERATUR Karin Hellandsjø 
«Spenningsfelt Per Barclays kunst», 
«Per Barclay», Museet for samtidtidskunst, 1999, 
utstillingskatalog

«Per Barclay fikk på denne tiden sin omgangs-
krets til å fotografere selvportretter. Videre 
bearbeidet Barclay dem til collager med innslag 
av kroker, snorer, insekter og sukkerbiter som i 
dette kunstverket.
Resultatet ofte klaustrofobiske portretter, og 
langt mer heroiske enn det som var vanlig i 
samtidens portrettmalerier.» Hellandsjø side 25

30 000 - 35 000 / €3 200 - 3 700



39

37 VIBEKE TANDBERG
Oslo 1967

«Untitled» 2008
Svart-hvitt lightjet print, 177x121 cm 
Unik

UTSTILT «Tear Rear Fear», 
Galleri MGM, Oslo 2008

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



40

38 RUNE JOHANSEN
Bodø 1957

«Et ensomt hvitt og grønt hus» 2004/2015
C-print, 92x89 cm 
Motivmål 70x70 cm
Signert på etikett verso: Rune Johansen
Opplag 3/6

PROVENIENS Privat samling
     
40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300



41

39 CRISPIN GURHOLT
Oslo 1965

«Venezia» 2007/2015
C-print, facemounted, 124x196 cm 
Live Photo #14, La Biennale di Venezia, 
Official Collateral Program,
Venezia 2007

UTSTILT «Høstutstillingen» Kunstnernes hus, Oslo 
2008, et eksemplar utstilt 
«Byliv» Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg 2008 
«Crispin Gurholt. Live Photo Lillehammer» Lillehammer 
Kunstmuseum 2012
«Crispin Gurholt. Live Photo - A Brief History of the 
Modern World» Stenersenmuseet, Oslo 2010

www.livephoto.no
 
Fotografiet er produsert under Venezia-biennalen i 2007 
som et av sideshowene til biennalen og regnes som et 
meget viktig verk av kunstneren.

70 000 - 80 000 / €7 400 - 8 500

http://www.livephoto.no/


42

40 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Uten tittel, 2007
Silver gelatin print på baryttpapir 
Papirmål  88x122 cm
Motivmål  67x101 cm
Ed. 6 + AP

70 000 - 80 000 / €7 400 - 8 500



43

41 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Uten tittel, 2004
Silver gelatin, 66x83 cm 
Signert verso: Tom Sandberg
Ed. 1/6

UTSTILT «Tom Sandberg, New works», 
Galleri Riis, Oslo 2004
«Tom Sandberg Photographs 1989-2006», 

MOMA PS1 Contemporary Art Center, New York, 2007, 
et eksemplar utstilt 

LITTERATUR «Tom Sandberg Photographs 1989-2006», 
MOMA PS1 Contemporary Art Center, New York, 2007, 
et eksemplar avbildet i katalog, side 18

PROVENIENS Privat samling

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



44

42 KÅRE KIVIJÄRVI
Hammerfest 1938 - Oslo 1991

«Trålegaster, Svalbardbanken», 1959
Silver gelatin, 30x40 cm 
Fotografens eget stempel verso

Henie Onstad Kunstsenter, et eksemplar i samlingen 

UTSTILT Hammerfest 1959  
«Nordnorsken» 1984, et eksemplar utstilt
Henie Onstad Kunstsenter 1985, 
Skinn 1986, Svolvær 1986/87, Ti norske 1987/88,
Henie Onstad Kunstsenter og Hammerfest 1989
Oslo 1991 og Tvedestrand 1991
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen»,
Blomqvist Kunsthandel, 2016 et senere eksemplar utstilt
 
LITTERATUR Finnmark Dagblad 1970,
Prismanytt nr. 12 1985,
«Ten Norwegian Photographers» utstillingskatalog
1987, Kåre Kivijärvi utstillingskatalog 1989,
Kristin Aasbø: «Kåre Kivijärvi.Fotografier 1956-1991» 
2011, side 36-37
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen», 
Blomqvist Kunsthandel, 2016
et eksemplar avbildet i utstillingskatalog side 66

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300

43 KÅRE KIVIJÄRVI
Hammerfest 1938 - Oslo 1991

«Trålefiske i ishavet» 1960
Silver gelatin, 50x39 cm
Fotografens eget stempel verso

UTSTILT ZAD - Gruppe unge fotojournalister
Oslo Kunstforening 1960
Helsinki, 1962

LITTERATUR Kristin Aasbø, «Kåre Kivijärvi.
Fotografier 1956-199», 2011, side 96-97
Viikkosanomat nr. 22, 1962
Opptak fra fisketråleren Gargia,
Svartbanken oktober, 1960
Henie Onstad Kunstsenter, et eksemplar i samlingen

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300



45

44 ROBERT DOISNEAU
fransk 1912 -  1994

«Les Enfants de la Place Hebert» 1957
Silver gelatin 
Papirmål 40x30 cm
Motivmål  30x24 cm

Signert nede til høyre: Robert Doisneau
Titulert, datert og signert verso: 
Les Enfants de la Place Hebert-1957

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300



46

45 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Cant Breath)
Akryl på papir 
Signert nede til høyre: Melgaard
Papirmål 76x57 cm
Motivmål 76x55 cm

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



47

46 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Gay Jesus) 2008
Olje på lerret, 300x200 cm 

PROVENIENS Galleri Faurschou, København 2008

260 000 - 300 000 / €28 000 - 32 000



48

47 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

«Skogbunn III» 1961
Olje på lerret oppklebet på plate, 200x120 cm 
Signert og datert nede til høyre: Weidemann 61
Hellandsjø nr 61-5

PROVENIENS Deponert Henie Onstad Kunstsenter 
til 1978

Privat eie, Oslo

UTSTILT (i utvalg)
Lillehammer Kunstmuseum 2016 kat. nr 58
Galleri Kaare Berntsen 2006 og 2012
Rogaland Kunstmuseum, 1998-1999
Henie Onstad Kunstsenter, 1975
Med Hennie Onstad samlingen i 1962/63 i Oslo, Louisi-
ana, Gøteborg, Stockholm, Hamburg, Essen, Stuttgart, 
Frankfurt, London (Tate Gallery), Paris (Musee d’Art 
Moderne), Wien, Edinburg, Liverpool, Haag og Genève

LITTERATUR Karin Hellandsjø «Jakob Weidemann» 
Henie Onstad Kunstsenter, kat. nr 61-5

«Et skogbunn-bilde hvor farven er underordnet selv 
stoffvirkningen av detaljens iboende struktur. Her er 
gjengitt karakteren av det  en ser i den norske skogbunn. 
I løpet av 1950-årene arbeidet Jakob Weidemann seg 
gjennom flere av de figurative og abstrakte tendenser 
som var aktuelle i tiden. Umiddelbart før Skogbunn-bil-
dene, malte han en serie bilder i en konkret-abstrakt stil, 
inspirert av tendenser i dansk kunst.

De første Skogbunn-bildene oppstår i 1959. De bygger 
på et abstrakt-ekspresjonistisk formspråk som ble 
retningsgivende for hans videre arbeide. De formidler en 
nærhet til natur og landskap som også knytter Weide-
mann til dominerende tendenser i norsk  kunsttradisjon. 
Bildene ble da også oppfattet som en norsk utgave av 
det naturinspirerte, abstrakte maleri som i etterkrigsårene 
preget fransk kunst. Og nettopp kunstnere fra Ecole de 
Paris var Weidemanns forbilder, spesielt Poliakoff, men 
også Manessier og Fautrier. Bildene er malt (på lerret 
eller plate) hvor flaten bygges ut i relieff ved hjelp av 
limstoffer. Fargen er lagt på med pigmentspulver, og 
videre bearbeidet med oljemaling. Variasjon i stoffighet, 
glans og fargestyrke oppnår Weidemann ved å tilføre 
vann mens lim og maling tørker. I enkelte bilder er det 
også strødd på sand og jord hentet fra skogbunnen.

Weidemann bygger videre på arbeider fra 1930-årene 
av Sigurd Winge og Olav Strømme (i Rolf Stenersens 
samling), som også var malt med plastiske  materialer 
og pigment-pulver. De fleste bildene er malt i jordfarger, 
grønt, svart og brunt, med hvitt som markører mellom 
de avgrensede fargeflater. I andre bilder  er fargene 
lysere og klarere penselstrøket livligere og de  enkelte 
fargeflater glir mer organisk over i hverandre. Bildet som 
presenteres her er blant de fremste eksemplene på skog-
bunn-motivene. Det har en stoffighet og en tredimen-
sjonalitet som nærmer seg relieffet. I dette bildet er også 
fargebruken noe friskere, blant annet gjennom bruken av 
rødt, enn man ser i enkelte andre skogbunn-bilder.

Skogbunn-bildene plasserte Jakob Weidemann som 
den avgjørende foregangsmann for det nye, abstrakte 
maleriet i Norge. Bildene ble mottatt med begeistring av 
et stort publikum og er blitt stående som merkesteiner i 
norsk kunst.» Per Hovdenakk fra utstillingskatalogen fra 
Galleri Kaare Berntsen 2006

900 000 - 1 300 000 / €96 000 - 138 000



49



50

48 NILS AAS
Inderøy 1933 - Oslo 2004

«Spire» 1970-tallet
Bronse, HØYDE 83 cm 
Usignert

LITTERATUR Bernhard Rostad: «Nils Aas - 
Et billedhuggerportrett», skulpturen avbildet 
side 121 

50 000 - 70 000 / €5 300 - 7 400



51

49 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1957-58
Olje på lerret, 67x100 cm 
Signert nede til venstre: Gunnar S G
Signert og datert verso: Gunnar S. Gundersen 1957-58

PROVENIENS Privat eie, USA, ervervet fra kunstneren 
av nåværende eiers foreldre i Oslo i 1958

150 000 - 170 000 / €16 000 - 18 100



52

50 OLAV CHRISTOPHER JENSSEN
Sortland 1954

«Panorama/Phonetica» 2008/2009
Akryl på lerret, 195x185 cm 
Signert og datert verso: Jenssen Berlin 2008-2009

UTSTILT «Panorama», Kunsthallen Brandts, Odense 
2009 Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 2009
Kiasma National Museum of Contemporary Art, 

Helsingfors 2010
«Eröffnung in den neuen räumen», Barbara Gross Galerie, 
München 2010
«Nature» Galleri Gerhardsen Gerner, Berlin 2010-2011
 
LITTERATUR Olav Christopher Jenssen: «Panorama» 
utstillingskatalog fra Kunsthallen Brandts, Sørlandets 
Kunstmuseum og Kiasma, 2009

275 000 - 375 000 / €29 000 - 40 000



53



54

51 RAGNHILD KEYSER
Kristiania 1889 - Oslo 1943

Skisse til komposisjon II (Yale), 1926
Gouache på papir, 19x9 cm 
Signert nede til høyre: R K

UTSTILT «Ragnhild Keyser - Retrospektiv. 
Fra plankubisme til naturalisme», 
Galleri F15, Moss 1999
Rogaland Kunstmuseum, Stavanger 1999

PROVENIENS Privat eie, København
Telenor Kunstsamling

LITTERATUR Hilde Johanne Mørch, «Tre norske avant-
gardekunstnere i 1920 årene», magistergradsavhandling, 
1993, avbildet side 70

En av fire skisser til maleriet «Komposisjon II» utført i 1926.
«Rent komposisjonsmessig er de fire skissene identiske, 
men kunstneren har eksperimentert med ulike farger i 
billedfeltene.» Mørch 

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200



55

52 CHARLOTTE WANKEL
Kambo, Moss 1888 - Bærum 1969

Komposisjon, 1961
Olje på lerret, 40x50 cm 
Signert nede til venstre: CW 61

PROVENIENS Arv fra kunstneren til nåværende eier

Etter at Charlotte Wankels i norsk sammenheng bane-
brytende produksjon fra 1920-tallet fikk til dels svært 
hard medfart i norsk presse, trakk kunstneren seg langt 
på vei tilbake fra kunstlivet. Hun fortsatte imidlertid hele 
livet å male, og arbeidene fra de siste tiårene av livet 
hennes fremstår i dag som noen av de rikeste bidragene 
til norsk nonfigurativt maleri i denne perioden. De er 
preget av forholdet mellom en ofte ganske dempet 

koloritt og en abstraksjonens avslappethet, der bestand-
delene i komposisjonen, til tross for ikke å være strengt 
geometriske, likevel later til nærmest å ha dalt ned på 
lerretet som fra en formenes idealverden.

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800



56

53 OLE JØRGEN NESS
Bergen 1961

«Joint Venture» 1998
Olje på lerret og blandingsteknikk, 100x100 cm, 
portrett 30x24 cm 
Signert, titulert og datert verso: Ole Jørgen Ness
Ghadtspa / Uhrman / Nexi «Joint Venture» Kvadrat, 1998

UTSTILT «Joint Venture», Galleri SE, Bergen 1998

Verket er et «samarbeidsprosjekt» mellom tre av de ulike 
kunstnerpersonlighetene Ness utviklet på 90-tallet; Urban 
Ghadtspa, Ambrosia Uhrman og Jøgen Jøgner Nexi. 
Med disse ulike «kunstnerne» utfordret Ness blant annet 
forestillingen om det geniale kunstnerobjektet.

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



57

54 KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Interiør/eksteriør» 1988
Olje på lerret, 161x116 cm 
Signert og datert verso: K. Nupen 1988

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



58

55 MARI SLAATTELID
Notodden 1960

«Promesse de Bonheur I»
Olje på pleksiglass, 160x160 cm 
Signert, titulert og datert verso: 
Mari Slaatelid 2010

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



59

56 MARI SLAATTELID
Notodden 1960

«Promesse de Bonheur 2» 2010
Olje på pleksiglass, 160x160 cm 
Signert, titulert og datert verso: 
Mari Slaatelid 2010

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600



60

57 KAI FJELL
Skoger 1907 - Bærum 1989

En hvilestund i skogen, 1943
Olje på lerret, 101x140 cm 
Signert og datert nede til høyre: Kai Fjell 43

LITTERATUR Oscar Thue: «Kai Fjell», 
Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1981, bind 1, side 649-651

«For Fjell er det å male et spørsmål om innstilling fra 
begynnelsen av. Ved å forstå en ting forstår han noe annet 

og noe annet igjen. Til han får tak i rytmen i en stor helhet. 
Så går det som i en feber. Fjell har hevdet at alt i hans kunst 
har en symbolsk utforming og at alt foregår på et indre 
plan. «Jeg kan si det slik at en overgir seg til naturkreftene, 
blir et prisme de spiller i. Og jo mer en overgir seg, desto 
større skaperkraft. Det er følgelig et element av mystikk i 
Fjells forhold til kunsten.» Thue side 650-651

550 000 - 600 000 / €59 000 - 64 000
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62

58 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Kvinne med perlekjede, 1952
Olje på lerret, 71x60 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Weidemann 52

45 000 - 50 000 / €4 800 - 5 300

59 JAN GROTH
Stavanger 1938

Uten tittel, 2004
Fettstift på papir, 62,5x88 cm 
Signert og datert nede til høyre: Groth 04

PROVENIENS Galleri Riis, Oslo 2004

30 000 - 35 000 / €3 200 - 3 700



63

60 KJELL TORRISET
Ålesund 1950

«Purple Congo» 1987
Akryl/ PVA på lerret, 200x220 cm 
Signert og datert verso: Kjell Torriset 1987

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400



64

61 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1962
Olje på plate, 61x73 cm
Signert og datert nede til venstre: Weideman 62
Dedikasjon nede til venstre: Til Per fra Jakob

 

PROVENIENS fotograf Per Petersson til 2000
Arv innen familien

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800



65

62 DAG ERIK ELGIN
Oslo 1962

Sinthome, 1999/2000
Olje på lerret, 200x150 cm 
Signert og datert verso: Elgin 1999/2000

PROVENIENS Galleri Sølvberget, Stavanger

80 000 - 90 000 / €8 500 - 9 600



66

63 VIBEKE SLYNGSTAD
Ålesund 1968

«Half drawn Curtains» 2006
Olje på lerret, 130x98 cm 
Signert, datert og titulert verso: Vibeke Slyngstad -06

UTSTILT Galleri Christian Larsen, Stockholm 2006
«Color me Gone» Haugar Vestfold Kunstmuseum 2017

LITTERATUR Ole Slyngstadli, red.: 
«Vibeke Slyngstad - modern classics», Oslo 2009, 
avbildet side 40
Demetrio Paparoni (red): «Vibeke Slyngstad - paintings 

1992-2017» Milano 2017, avbildet side 81 og omtalt side 
78: «Det halvt lukkede gardinet spiller med den åpne 
skjorten hvor betrakteren kan se inn på hennes bryst, noe 
som gir oss følelsen av å innta kikkerens ståsted» 
Tone Lyngstad Nyaas (oversatt fra engelsk)

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400



67

64 SVERRE KOREN BJERTNÆS
Trondheim 1976

Uten tittel, ca 2001
Olje på lerret, triptyk, 170x360 cm 

UTSTILT Gruppeutstilling, Galleri SE, 
Bergen 2001

180 000 - 200 000 / €19 100 - 21 000



68

65 LUIS VIDAL
spansk 1970

«Piss class» 2001
Installasjon med figurer i polyol harpiks og tre. 
Varierende størrelser, hver figur ca. 45 cm høy
Unikat

UTSTILT «Piss Class y Zancudos» Palau Solleric, 
Palma de Mallorca, Spania 2002
«Transeat» Vidal, Miralda and Trasobares, Miami, 
USA 2002
«Burned Letters» Galleri Christian Dam, Oslo 2005

LITTERATUR A.G. Afshar og M Vega: «Piss Class, 
Llorones y Zancudos» Palma de Mallorca, Spania 2002

Sårbarhet, og det fragile - hos mennesket og i sam-
funnet, er et gjennomgående tema i den katalanske 
kunstneren Luis Vidals kunstnerskap. Mange verk 
problematiserer og inviterer til debatt omkring overgrep 
mot minoriteter eller barn og setter fokus på samfunnets 
skyggesider. Han har selv formulert sin kunstneriske mål-
setning som «å fremprovosere ubehag blant publikum.»

Vidal regner seg selv som autodidakt. Han har flere års 
kunstskoleutdannelse, men valgte bevisst å ikke søke seg 

til akademiene. I dette ligger også en avstandstagen fra 
det etablerte. Allerede 20 år gammel ble han invitert til 
samtidskunstbiennalen i Girona og etter at hans bidrag 
på Art Miami i 1999 ble stengt av politiet, fikk han sitt 
internasjonale gjennombrudd. Han har hatt utstillinger i 
viktige gallerier, museer og institusjoner over hele verden 
og er representert i en rekke viktige offentlige og private 
samlinger. Installasjonen «Piss Class» er et sentralt verk i 
Luis Vidals oeuvre.

275 000 - 300 000 / €29 000 - 32 000
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70

66 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Anti-revolutionary) trolig ca 2005-2010
Olje på lerret, 180x180 cm 
Signert oppe til høyre: Bjarne Melgaard

Tematikken i Melgaards bilder kan være kraftig og realis-
tisk, melankolsk og uhyggelig. Samtidig er den ofte uttrykt 

gjennom en koloristisk og stofflig prakt. Bildene kan ha 
innslag av svart humor, gjennom en veksling mellom poesi 
og karikatur, med ofte provoserende tekster. Den vekten 
kunstneren legger på formen i bildet gjør det mulig å 
oppleve den nødvendige avstand mellom virkelighet og 
fantasi.

230 000 - 260 000 / €24 000 - 28 000



71

67 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Miss my octo, ung psykopat)
Tusj og pastell på papir, 100x70 cm 

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300



72

68 INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

«Mørkt bilde II» 1962
Olje på plate, 83x68 cm 
Signert nede til høyre: Sitter

PROVENIENS Kunstnerens eie -1966
Andre premie i lotteriet til inntekt for flomrammede i 
Firenze 1966
Privat eie, Oslo

UTSTILT «Sept peintres norvégiens contemporains» 
Musée d’art moderne de la ville de Paris, 1963-64, kat. 

nr. 59 med tittelen Peinture sombre II (utstilling sammen 
med Olav Strømme, Rolf Nesch, Knut Rumohr, 
Ragnar Kraugerud m.fl.)
Festspillutstillingen, Bergen 1966, kat. nr. 22
Festspillutstillingen, Kunstnernes Hus, 1966, kat. nr. 22

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600

http://m.fl/


73

69 THORE HERAMB
Kristiania 1916 - Oslo 2014

«Diva» 1969
Olje på lerret, 100x81 cm 
Signert nede til høyre: Th. Heramb 69
Titulert verso

UTSTILT Kunstnerforbundet 1976 kat. nr 1
Kunstnernes Hus 1977 kat. nr. 6

LITTERATUR Leif Østby: «Thore Heramb», 
Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1983,  bind 2, side 175-177

«Som impresjonistene malte han mest ute, direkte foran 
motivet. Naturen er alltid utgangspunktet, men det 
ferdige bilde blir en abstraksjon. Gjennom rendyrkingen 
og den sterke aksentuering av lys- og fargeinntrykkene 
søker han opplevelsen, selve essensen av naturen. Oftest 
drives abstraksjonen så langt at motivet bare skimtes. 
Med økende sikkerhet mestret han  i årene fremover 

denne rike, blussende palett,  gjerne forankret i et mettet 
svart.» Østby side 176 

110 000 - 130 000 / €11 700 - 13 800



74

70 TRACEY EMIN
engelsk 1963

«I dont want much» 1998
Monoprint i blått, 58x80 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Tracey Emin 1998

Tracey Emin er kjent for sine selvbiografiske og 
selvutleverende verk. Hun arbeider i en rekke 
media som tegning, maleri, trykk, skulptur, film, 
foto, neontekst og tekstilarbeider. På 1990- tallet 
var hun en «enfant terrible» blant YBA (Young 
British Artists), nå er Tracey Emin opptatt i The 
Royal Academy of Arts i London.

40 000 - 60 000 / €4 300 - 6 400

71 MARIANNE HESKE
Ålesund 1946

«Greta Garbo. Dobbeltportrett III» 1971
Silketrykk, monotypi, tiré par l’artiste, opplag 1/1 
Papirmål 50x70 cm
Trykkmål 40x60 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Marianne Heske 1971 
Titulert nede på midten: Greta Garbo. 
Dobbeltportrett III

18 000 - 20 000 / €1 910 - 2 100



75

72 NICOLA COSTANTINO
argentinsk 1964

«Circular frieze of stillborn animals»
Bemalt polyester montert i treplate, 200x200 cm 

UTSTILT Galleri Christian Dam, Oslo 2005

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000



76

74 TERJE YTHJALL
Larvik 1943

«Den lange reisen» 1995
Olje på lerret, 75x100 cm 
Signert og datert nede til høyre: Terje Ythjall 1995

LITTERATUR Einar Sørensen Norsk 
kunstnerleksikon, I−IV 1982–86.

Ythjall har hele sin karriere holdt fast ved sin egen 
stil. «Alt ved slutten av 1960-årene hadde han 
funnet fram til sin særegne surrealistisk pregede 
billedverden, inspirert av fantasiskildringer hos 
senmiddelalderens mestere som Hieronimus 
Bosch og Pieter Breughel. […] I Y.s farge- og 
figur- fantasier flyr og balanserer spissnesede 

klovner, akrobater, marionettedukker og alle slags 
pyntede fantasivesener i en kulisseverden av 
stilisert landskap. Her finnes minutiøst malte 
detaljer som vimpler, tynne snorer, ispedd 
surrealistiske levende masker, fisker og hoder 
inne i menneskekropper lik russiske dukker. 
Kunstneren oppfatter selv alt dette som drøm-
mebilder […] men Y. har også en intellektuell 
oppfatning av sin motivtype, og hans tilstrebede 
naivistiske fantasiverden blir utgangspunkt for 
ironiske avsløringer av menneskenes narraktighet 
og fordekthet, av smiger, fremmedgjøring og 
ødslet overflod.» Sørensen

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300

73 VANESSA BAIRD
Oslo 1963

Uten tittel
Pastell på papir, 107x78 cm 
Signert nede til venstre: V Baird

35 000 - 40 000 / €3 700 - 4 300



77

75 KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Ask - Embla» 1995
Olje på lerret, 130x216 cm 
Signert nede til høyre: Kjell Nupen 95

UTSTILT «Kjell Nupen» Galleri Egelund, København 1996

Ask og Embla er i Norrøn mytologi de to første 
menneskene på jorda. De ble funnet i strandkanten som to 

tømmerstokker, og gitt gudeliknende, menneskelige 
egenskaper. Agnar Mykle har i sine bøker «Lasso rundt fru 
Luna» og «Sangen om den røde rubin» latt Ask og Embla 
være hovedpersoner i historien som ble mest kjent for sine 
dristige seksualskildringer som førte til politianmeldelse og 
en stor rettsprosess.

150 000 - 200 000 / €16 000 - 21 000
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76 LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

«Uten tittel» 2000/2001
Olje og latex på lerret og plate, 74x79 cm med ramme 
Signert nede til høyre: LR

UTSTILT  «Det visker så svakt i bjørkeskogen», 
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst 2000-01

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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77 HARALD FENN
Oslo 1963

«Ute av fokus (Soria Moria serien)» 2000
Akryl på plate, 135x135 cm 
Titulert, signert og datert verso: H Fenn 2000
 
60 000 - 80 000 / €6 400 - 8 500
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78 OLAV CHRISTOPHER JENSSEN
Sortland 1954

Uten tittel, 1995-1996
Akvarell og blandingsteknikk på papir, 
tre stk à 34,5x16,5 cm 

Stedsbestemt og datert oppe til venstre:
«Post Post Icelandic Drawing» Berlin 28 nov 1995

Signert nede til venstre: Olav Christopher

Stedsbestemt, datert og signert øverst:
Berlin 12 mars 1996 Olav Christopher 

Stedsbestemt, datert og signert øverst:
Lya 2 Jan 1995  Olav Christopher 

35 000 - 40 000 / €3 700 - 4 300
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79 AASE TEXMON RYGH
Langhamn, Troms 1925

«Liten sittende kvinne» 1966-67
Bronse, HØYDE 15 cm 
Signert på plinten: ÅT
Opplag 4
Storm Bjerke nr 55

LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke 
«Aase Texmon Rygh», Oslo 2010
Randi E.V. Godø «Et stykke uendelig modernisme. 
Aase Texmon Ryghs abstraksjon.» Nasjonalmuseet 2014

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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80 INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

Uten tittel, 1990
Blandingsteknikk på papir, 102x76 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Inger Sitter 1990

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300
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81 NINA SUNDBYE
Oslo 1944

«Hedda Gabler»
Bronse, HØYDE 50 cm, opplag 3/9 
Signert og nummerert på plinten: Nina Sundbye 3/9

LITTERATUR Harald Stanghelle 
«Nina Sundbye Billedhugger», 2016,
varianter avbildet side 6, 8 og 205. Et eksemplar og 

varianter avbildet side 219

Oslo Tinghus, en variant i samlingen

”I Nina Sundbyes tolkning vises Hedda som en behersket, 
men samtidig demonisk farlig kvinne. Slik har alle hennes 
Ibsen-kvinner sin egen historie. Ikke bare hos Ibsen, men 
hos billedhuggeren selv.” Stanghelle side 141

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300
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82 SVERRE KOREN BJERTNÆS
Trondheim 1976

Uten tittel, 2010
Olje på lerret, 82x66 cm 

UTSTILT Galleri SE, Bergen 2011

50 000 - 55 000 / €5 300 - 5 900
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83 LUDVIG EIKAAS
Jølster 1920 - Oslo 2010

Selvportrett, 1969
Aluminium, HØYDE 46 cm 
Usignert
Skulpturen ble laget til Festspillutstillingen i Bergen i 1969. 
Det finnes fire eksemplarer av skulpturen; en i messing, to i 
bronse og en i aluminium.

PROVENIENS Blomqvist Kunsthandel, 
Høstens kvalitetsauksjon 1997, kat. nr 153

UTSTILT «Ludvig Eikaas», Bergens Kunstforening 1969, 
et eksemplar i messing utstilt, kat. nr. 69

LITTERATUR «Ludvig Eikaas», Bergens Kunstforening, 
1969, et eksemplar avbildet forsiden av katalogen

30 000 - 35 000 / €3 200 - 3 700
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B LO M QV I S TS  A U K S J O N S V I L K Å R 
KATALOG
Blomqvist står inne for katalogens utforming og riktighet. 
Kunst verkene og gjenstandene har en viss alder, og kjøper 
oppfordres til å undersøke objektet før auksjonen. Tilstand 
er som regel ikke beskrevet i katalogen. Kjøper har selv 
ansvaret for å besiktige objektets tilstand. Hvis maleriet 
eksempelvis er dublert og dette ikke er nevnt i katalogen, 
gir dette ikke grunnlag for heving av kjøpet. 

For kunstverk som er innrammet bør budgivere være klar 
over det kan være alminnelige risiko knyttet til at innram-
ming ikke nødvendigvis er fagmessig utført uten at dette 
er synlig ved ytre inspeksjon, og at bildet også kan være 
behandlet uforsiktig av selger. Illustrasjoner i katalogen 
er kun til identifikasjon og kan ikke brukes til vurdering av 
objektenes tilstand når det gjelder fargegjengivelse, repara-
sjoner, skader etc. 

VISNING
I dagene før auksjon er alle objektene utstilt i våre lokaler, 
og vi anbefaler budgivere om å undersøke objektene nøye i 
forkant av auksjonen. Til hver auksjon utarbeides en katalog 
hvor beskrivelser er gitt etter beste evne og med hjelp 
fra tilgjengelig litteratur og ekspertise. Prisantydningen 
reflekterer våre eksperters vurdering av hvilken pris som 
kan oppnås på auksjon. Våre eksperter er behjelpelige med 
besiktigelsesrapporter, dersom det er ønsket mer dyptgå-
ende informasjon. Objektene blir solgt i den tilstand de 
befinner seg i ved klubbnedslag og det er ingen mulighet 
for reklamasjon eller angrefrist heretter. 

BUDGIVNING
Blomqvist gjør oppmerksom på at alle objekter kan trekkes 
fra auksjon under budrunden helt frem til klubbnedslag. 
Ønsker man  å delta i budgivning har man flere muligheter: 

– Budgivning fra auksjonssalen 
Ønsker man å være tilstede i våre lokaler og by ber vi om 
at man registrerer seg og får utdelt en spade med bud-
nummer.  Bud avgis med spaden slik at nummeret er godt 
synlig for auksjonarius. Budene avgjøres av auksjonarius og 
vil normalt ikke øke med mer enn 10 %. Auksjonarius kan 
avvise ethvert bud. Vi ber om at man forsikrer seg om at 
spaden tydelig kan sees av auksjonarius, og vær spesielt 
oppmerksom på at det er riktig spadenummer som auksjo-
narius angir som kjøper. Kommer det bud etter klubbned-
slag, kan det ikke tas i betraktning. Viser det seg at to eller 
flere har avgitt høyeste bud, eller oppstår det tvist om bud 
kan budgivningen gjenopptas. Den som byr for en annen 
forplikter seg som selvskyldnerkausjonist, med mindre 
annet er avtalt med Blomqvist på forhånd.

– Forhåndsbud
Har man selv ikke anledning til å være til stede på auksjo-
nen kan det avgis et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist byr 
så på dine vegne om nødvendig opp til angitt høyeste 
beløp. Forhåndsbud kan avgis per post, e-post, eller via 
vår nettside, www.blomqvist.no. Forhåndsbud behandles 
fortrolig og må være innlevert Blomqvist senest en time før 
auksjonen starter. Blomqvist vil behandle bud som kommer 
etter fristen så godt som mulig, men tar forbehold om at 
de blir formidlet auksjonarius i tide. Benytt gjerne skjemaet 
for forhåndsbud bak i katalogen. Hvis det foreligger to 
like forhåndsbud og klubbnedslag tilfaller disse, vil det for-
håndsbud som ble registrert hos Blomqvist først få tilslaget. 
Bud via vår nettside må være registrert av Blomqvist senest 
en time før auksjonen starter. Vær oppmerksom på at vår 
hjemmeside stenger for muligheten til å avgi forhåndsbud 
en time før auksjonen starter. Blomqvist kan ikke holdes 
ansvarlig for eventuelt feil som gjøres i forbindelse med 
forhåndsbud. Dersom man ønsker å trekke et forhåndsbud 
må dette kommuniseres senest to timer før auksjonen 
begynner. 

– Budgivning på telefon
Ønsker man å by per telefon kan dette avtales ved 
henvendelse til Blomqvist frem til to timer før auksjonen 
starter. Dersom avtale er gjort etter denne fristen, tilstreber 
Blomqvist å få registrert dette slik at man kan bli ringt opp. 
Ved budgivning per telefon vil Blomqvist ringe budgiver og 
etablere kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer 
ropes ut. Den som bestiller telefonbudgiving må ha inten-
sjon om å by opp til minimum 90% av laveste vurdering. 
Blomqvist kan ikke holdes ansvarlig for feil som gjøres i 
forbindelse med telefonbudgivning.

BUD MED FORBEHOLD
Når et kunstverk klubbes under minstepris vil auksjonarius 
opplyse om at dette bud kan kun godtas med forbehold 
om eiers godkjennelse. Blomqvist vil kontakte selger, som 
står helt fritt til å akseptere eller avvise budet. Dersom sel-
ger avviser budet, blir kunstverket fristilt for salg der også 
nye budgivere kan delta.

REKLAMASJON
Kjøper oppfordres til å meddele eventuell reklamasjon 
til Blomqvist innen 30 dager etter auksjonen. Blir det ført 
tilstrekkelig bevis for at bildet eller gjenstanden har en man-
gel som kjøper i forhold til ovenstående kan påberope seg 
som grunnlag for heving, vil Blomqvist la salget gå om igjen 
mot tilbakelevering av bildet eller gjenstanden i samme 
stand som den var ved utlevering. Blomqvists ansvar er i et 
hvert tilfelle begrenset til tilbakebetaling av tilslagsbeløpet 
samt provisjon og merverdiavgift. Blomqvist svarer således 
ikke for direkte eller indirekte tap og skader som kjøperen 
måtte være påført som en følge av at gjenstanden var 
mangelfull.

http://www.blomqvist.no/
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BETALING OG HENTING
Kjøp på auksjon kan betales og hentes etter klubbnedslag 
Risikoen går deretter over på kjøperen. Vi gjør oppmerk-
som på at kjøpte kunstverk som er uavhentet 14 dager etter 
auksjon vil bli transportert til eksternt lager på kjøpers 
regning, med mindre transport og henting er avtalt. Lager-
leie vil påløpe med kr 140 pr påbegynt uke. Betaling må 
skje innen en uke etter auksjonen. Fra og med den åttende 
dagen etter auksjonen påløper den gjeldene morarente, 
etter lov om forsinket betaling. 
 
I tillegg til tilslagsbeløpet skal kjøper betale 22% omkost-
ninger, som inkluderer 5% kunstavgift (gjelder bildende 
kunst). Vi gjør oppmerksom på at en del kunst faller inn 
under loven om følgerett. Denne loven omfatter kunst 
kjøpt i kunstnerens levetid og fortsetter å gjelde 70 år etter 
kunstnerens død. Kjøp i denne kategorien har reduserte 
avgiftssatser ved høyere beløp: 
Fra 50.000,01 Euro til og med 200.000 Euro: 3% 
Fra 200.000,01 Euro til og med 350.000 Euro: 1% 
Fra 350.000,01 Euro til og med 500.000 Euro: 0,5% 
Alt over 500.000 Euro: 0,25% Maksimal følgerettsavgift 
er 12.500 Euro. Totalbeløpet på faktura for kunstverk dette 
omfatter reduseres tilsvarende. Se www.kunstavgiften.no.
 
Er ikke kunstverket eller gjenstanden betalt innen én uke 
etter purring er Blomqvist berettiget til å annullere kjøpet 
og eventuelt selge det på ny auksjon og avkreve første-
gangskjøper ethvert tap. Blomqvist har ingen plikt til å 
informere kjøper om at kjøpet vil bli hevet når betaling 
uteblir. Eventuelt overskudd ved resalg tilfaller opprinnelig 
selger. Blomqvist kan også tilby objektet til nest høyeste 
budgiver. Alt tap vil bli avkrevd første kjøper. Blomqvist står 
også fritt til å velge å fastholde salget.

TRANSPORT
Ønsker man transport kan Blomqvist anbefale firmaer som 
arrangerer pakking, forsikring og transport. Verdifulle og 
store, tunge objekter anbefaler vi transportert av profe-
sjonelle transportører. Forsendelser vil først bli håndtert 
uken etter auksjonen. Vennligst ta kontakt med oss for mer 
informasjon.

EKSPORT
Blomqvist gjør oppmerksom på at det kreves eksporttilla-
telse for gjenstander som omfattes av kulturminneloven av 
5. juni 1978 nr. 50 med endringer senest 3. mars 2000 nr. 
14. Blomqvist kan være behjelpelig med eksportsøknader. 
Kostnad fra museum i forbindelse med dette vil bli lagt til 
kjøpesummen.

Euro kurs brukt i katalogen er 1 Euro = 9,40 NOK. I vår 
online katalog vil valutakursen være oppdatert med 
svingningene i valutamarkedet

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 01.03.2018

ØNSKER DU Å ABONNERE 
PÅ VÅRE AUKSJONSKATALOGER?

Blomqvists kataloger er meget omfattende, rike på
informasjon, vakkert laget og rikelig illustrert med alle 
katalognummer beskrevet av våre eksperter. Katalogene 
inneholder betydningsfulle kunstverk og antikviteter illustrert 
i farger med mål og vurderingspriser. Vi planlegger 
å avholde seks auksjoner i året og ett års abonnement koster 
640 kr for abonnenter bosatt i Norge og Norden. 
Abonnement kan bestilles: maria@blomqvist.no

S I D E N  1 8 7 0 A U K S J O N S K A T A L O G  N R .  2  -  2 0 1 6

Blomqvist er Norges ledende og mest engasjerende auk-
sjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i over 145 år vært en av de 
aller betydeligste og største aktører i markedet for kunst av 
høy kvalitet og verdifulle gjenstander. I alle år har ekspertise 
stått i sentrum for virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha 
de til enhver tid beste ekspertene på markedet. Virksomhe-
ten består av to datterselskaper i tett samarbeid. Blomqvist 
Kunsthandel AS i Tordenskiolds gate 5 sentralt i Oslo og 
Blomqvist Nettauksjon AS med beliggenhet på CCvest i 
Lilleakerveien 14 på Lysaker. 

Blomqvist Kunsthandel AS avholder auksjoner for kunst og 
antikviteter i høyere prisklasser innenfor alle tidsepoker fra 
eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på norsk kunst 
og spesielt Edvard Munch. Formidlingssalg direkte mellom 
selger og kjøper besørges også. Vi arrangerer separatutstil-
linger, salgsutstillinger, vinauksjoner og kunstkurs. Blomqvist 
eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje generasjon kunsthand-
ler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er norges mest 
tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

MODERNE, 
KLASSISK, MUNCH  

OG PRIVATSAMLING 
ELDRE GLASS

ONSDAG 11 .  MAI  2016
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Blomqvist er Norges ledende og mest engasjerende auksjonshus grunn-
lagt i 1870. Vi har i over 145 år vært en av de aller betydeligste og største 
aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle gjenstander. I alle 
år har ekspertise stått i sentrum for virksomheten og Blomqvist tilstre-
ber å ha de til enhver tid beste ekspertene på markedet. Virksomheten 
består av to datterselskaper i tett samarbeid. Blomqvist Kunsthandel AS 
i Tordenskiolds gate 5 sentralt i Oslo og Blomqvist Nettauksjon AS med 
beliggenhet på CCvest i Lilleakerveien 14 på Lysaker. 

Blomqvist Kunsthandel AS avholder auksjoner for kunst og antikviteter 
i høyere prisklasser innenfor alle tidsepoker fra eldre mestere til samtids-
kunst. Vi er eksperter på norsk kunst og spesielt Edvard Munch. Formid-
lingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også. Vi arrangerer 
separatutstillinger, salgsutstillinger, vinauksjoner og kunstkurs. Blomqvist 
eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje generasjon kunsthandler og auk-
sjonarius i firmaet i det som i dag er norges mest tradisjonsrike og mest 
innovative auksjonshus.

SAMTID,  MODERNE 
OG KLASSISK

SAMT ET EKSKLUSIVT 
UTVALG ELDRE NORSK SØLV

TIRSDAG 21 .  JUNI  2016
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SAMTID OG
MODERNE

TIRSDAG 11 .  OKTOBER

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 146 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

NESTE AUKSJON

13.  DESEMBER 2016
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Knut Forsberg
Senior kunstekspert   
knut.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 951 60 660

Elisabeth Vik Forsberg 
Senior kunstekspert
elisabeth@blomqvist.no
Tlf: 928 84 362

Birgitte Chr. Schiøth
Senior kunstekspert  
birgitte@blomqvist.no
Tlf:  913 35 155

Anna T. Hammer
Daglig leder
anna@blomqvist.no
Tlf: 922 49 248

Elin Forsberg
Prosjektleder
elin.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 413 59 050

Toril Winger Johnson  
Senior kunstekspert
toril@blomqvist.no
Tlf: 920 35 966

Benedicte Sunde
Programsjef
benedicte@blomqvist.no
Tlf: 450 49 307

Trond Andersen
Fotograf
trond.andersen@blomqvist.no
Tlf: 906 06 816

Erlend Hammer
Kunstekspert
erlend.hammer@blomqvist.no
Tlf: 917 46 702

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 146 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.

VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunsthandel 
har Norges mest kunnskapsrike og erfarne stab 
av eksperter med kunnskap om alt - fra Flintoe,    
I C Dahl gjennom Edvard Munch til Bjarne 
Melgaard og Fredrik Værslev. Vår ekspertise 
favner således om alle tidsepoker fra samtid, 
moderne og klassisk norsk kunst av høy kvalitet. 

Vi legger stor vekt på høy kvalitet på alt vi gjør 
for våre kunder, som personlig service og så lave 
omkostninger som mulig for kunden. Ekspertene 
foretar omfattende reisevirksomhet i inn- og ut-
land for vurdering av kunst, og har et stort norsk 
og internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- 
og selgersiden og deres oppgave er å dele sin 

kunnskap og entusiasme med deg. Du treffer oss 
i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre erfarne
eksperter kan også vurdere ut ifra innsendte 
fotografier, samt foreta vurdering online. Hjem-
mebesøk gjøres også.

MODERNE, 
KLASSISK & MUNCH

TIRSDAG 15.  NOVEMBER

M
O

D
ERN

E, K
LA

SSISK
 &

 M
U

N
C

H
 20

16

http://www.kunstavgiften.no/
mailto:maria@blomqvist.no
mailto:NST@blomqvis.no
http://blomqvist.no/
mailto:knut.forsberg@blomqvist.no
mailto:elisabeth@blomqvist.no
mailto:birgitte@blomqvist.no
mailto:anna@blomqvist.no
mailto:elin.forsberg@blomqvist.no
mailto:toril@blomqvist.no
mailto:benedicte@blomqvist.no
mailto:trond.andersen@blomqvist.no
mailto:erlend.hammer@blomqvist.no
http://kunnskapogentusiasmemeddeg.du/


88

C O N D I T I O N S  O F  B U S I N E S S

BIDDING / BIDDING FROM ABROAD
Participant in the bidding should request in advance a 
numbered bidding paddle from the registration desk. Bids 
should be made with a loud voice or by clear signal, such as 
indicating with the bidding paddle. Any person bidding for 
another party will become liable as a debtor. The auctioneer is 
entitled to settle any dispute over the bidding.
If you would like to participate in our auction from abroad 
please contact us for registration in advance and no later 
than 48 hours before the auction starts.

ABSENTEE BIDS
Blomqvist accepts absentee bids. This service is free of charge. 
Written bids from bidder living outside of Norway can be 
submitted three hours before the auction starts at the latest. 
This can be done by mail, telefax to our office or via internet 
at www.blomqvist.no. A bidding form can be found in the 
catalogue and is also available at our office. Blomqvist treats 
absentee bids confidentially and bids as favourably as possible 
on behalf of the client. In the event of equal bids, the first 
incoming bid will confer the right of purchase.

TELEPHONE BIDS
Blomqvist can arrange for clients to bid by telephone. Bidders 
have to confirm by mail, letter or telefax before 3 PM on the 
day of the auction. As telephone lines are limited telephone 
bidders should have the intention to bid at least up to 90% of 
the estimate.

ESTIMATE
The estimated price of a lot is based on a market valuation 
of the lot made by Blomqvist. The estimate acts only as a 
guide and the price at which the lot is sold may vary from the 
estimate.

PAYMENT AND CHARGES
A premium of 22% on the hammer price is payable for lots 
staying in Norway. For lots to be exported, the premium is 
18,7% plus 25% VAT for art and 17,6% plus 25% VAT for other 
objects. The VAT will be refunded (see EXPORT). Payment 
can be made immediately after the hammer has fallen or made 
within one week of the purchase. We accept major credit 
cards.

DROIT DE SUITE AND ARTIST FEE 
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Det er to muligheter for å by på objektene i denne katalogen uten å være 
til stede under auksjonen, gjennom forhåndsbud eller telefonbud. 
forhåndsbud  Undertegnede gir Blomqvist Kunsthandel AS i oppdrag 
å by på nedenfor angitt(e) katalognummer. Det forutsettes at Blomqvist 
etterstreber å kjøpe nevnte kunstverk til lavest mulig pris. Omkostninger 
på til sammen 22% kommer i tillegg til klubbnedslag. Jeg er kjent med 
gjeldende auksjonsbetingelser for denne auksjonen og binder meg til å 
oppfylle mine forpliktelser i henhold til disse. Blomqvist er ikke ansvarlig 
for feil som gjøres i forbindelse med oppdraget. Forhåndsbud utføres 
kostnadsfritt og behandles konfidensielt. Hvis det foreligger to like 

forhåndsbud og tilslaget tilfaller disse, vil det budet som ble registrert først 
hos Blomqvist få tilslaget. Forhåndsbud må være oss i hende senest tre 
timer før auksjonen. Resultatet sendes skriftlig eller på e-post snarest etter 
auksjonen.
T E L E F O N B U D  Dette skjemaet kan også benyttes til å bestille telefonlinje 
for å avgi bud på telefonen under auksjonen. Felt for høyeste bud fylles da 
ikke ut. Vennligst oppgi fult navn, adresse og e-post, samt telefonnummer 
Blomqvist skal ringe under auksjonen. Vi ber om at telefon- og forhånds-
budblanketten sendes til oss per post, telefaks eller e-post. 

 R EG N R AU K SJ O N KO N T RO L L E RT M OT TAT T DATO  K L 
F Y L L E S U T AV B LO M qV I S T:

N AV N

A D R E S S E

T E L E F O N

 Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Blomqvist på e-post

E-P OS T

S I G N AT U R

Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo  Telefon 22 70 87 70  Faks 22 70 87 88  www.blomqvist.no  kunst@blomqvist.no

T E L E F O N B U D / F O R H Å N D S B U D

K ATA LO G N R K ATA LO GT E K S T  H øY E S T E B U D (o m kos t n i n g e r ko m m e r i  t i l l eg g)  

18VM

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/
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S E L G E S  H O S  O S S  I  V Å R

Axel Ender – Barn på kjelke

INNLEVERING PÅGÅR TIL VÅRE AUKSJONER 

kunst@blomqvist.no
telefon 22 70 87 70

mailto:kunst@blomqvist.no
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EDVARD MUNCH, Selvportrett II 1895

PLANLEGGER DU SALG ELLER KJØP AV KUNST?

Start forberedelsene nå med en kostnadsfri verdivurdering eller registrer et 
kunstsøk hos oss så hjelper vi med å finne kunstverket du drømmer om.

Vi søker kunst av høy kvalitet av anerkjente norske og utenlandske kunstne-
re fra alle epoker; eldre mestere, nasjonalromantikere, modernister til dagens 
samtidskunstnere.

Ring eller møt oss i Tordenskiolds gate 5 for råd om salg eller kjøp. Hjem-
mebesøk kan avtales.

 

Kontakt oss med en e-post til kunst@blomqvist.no eller ring oss på 
telefon 22 70 87 70.

Birgitte Chr. Schiøth 22 70 87 89

Erlend Hammer 22 70 87 75

Knut Forsberg 22 70 87 82

Elisabeth Vik Forsberg 22 70 87 76

Gunnar Krogh-Hansen 22 70 87 84

Toril Winger Johnson 22 70 87 77

mailto:kunst@blomqvist.no
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H V O R D A N  K J Ø P E  P Å  A U K S J O N

1   Ingenting er så spennende som en fullsatt auksjonssal. Hos 
Blomqvist er du velkommen til å delta på våre 

 auksjonskvelder i historiske omgivelser i Tordenskiolds gate 
5. Hvis du ønsker å by, trenger du en budspade med 
ditt budnummer. Denne får du ved å registrere deg i 
resepsjonen. Når auksjonen starter blir bildene båret 
frem ett og ett i den rekkefølgen de er  presentert i 

katalogen. Auksjonarius gir en kort presentasjon av bildet og 
opplyser om hvilken sum budgivningen kan starte på. Hun vil 
enten be om et bud på startprisen, som normalt vil ligge noe 
under laveste vurdering, eller opplyse om at det allerede forelig-
ger bud (forhåndsbud). Hvis du ønsker å by, holder du opp bud-
spaden godt synlig for auksjonarius. Budintervallene avgjøres av 
auksjonarius, og skal normalt ikke øke med mer enn 10 %. Dette 
blir oppgitt tydelig underveis. Du vil normalt ha øyekontakt med 
auksjonarius under bud givningen, og alt foregår i et tempo slik 
at alle får mulighet til å by. Budrunden er over når auksjonarius 

slår klubben i bordet. Før dette skjer, vil hun gi 
tre varsler som indikerer siste mulighet til å by: 
«første, andre og tredje gang». Auksjonarius 
gjentar spadenummer på kjøperen etter at klub-

ben har falt, slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis du ikke har 
mulighet til selv å komme på auksjonskvelden, finnes det andre 
måter å by på.

2   Du kan avgi et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist byr på dine 
vegne, om nødvendig opp til angitt høyeste beløp. 
Hvis ingen byr imot, vil du få kjøpe objektet til 
utropsprisen/minsteprisen. Forhåndsbud kan avgis 
pr. post, e-post, fax, eller direkte i  nettkatalogen på 

www.blomqvist.no. Under visningen er bud-
skjemaer tilgjengelige i resepsjonen, eller du kan 
benytte skjemaet bak i katalogen.

3  Du kan delta per telefon. Dette må avtales med oss på 
forhånd, senest tre timer før auksjonsstart. En av Blomqvists 
medarbeidere vil ringe deg opp før det aktuelle katalog-
nummeret ropes ut. Du vil få opplyst utropspris og utvikling 
underveis, og personen du snakker med vil avgi bud på dine 
vegne. 

Når du får tilslaget, har du mulighet til å ta med deg 
kunstverket hjem på auksjonskvelden. Du må betale 
i resepsjonen før du går. Vi hjelper deg med å pakke 
det inn. Ønsker du å betale og hente senere, kan du 

få med deg faktura hjem, eller vi sender den på e-post eller i 
posten. Husk at det alltid kommer 22 % i tillegg til tilslags-
summen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

Det er enkelt å kjøpe kunst på Blomqvists auksjoner, og du kan selv velge den fremgangsmåten som passer deg best:

1. Budgivning i salen   2. Budgivning via forhåndsbud    3.Budgivning via telefon 

 

M Å L ,  F O R K O R T  E L S E R
Alle oppgitte mål er omtrentlige. 

Signert  Verket er signert av kunstneren. Der verket ikke er signert skriver vi

ingenting, det er mer og mer   vanlig at kunstnere velger å ikke signere sine verk.

Blomqvist står allikevel inne for at bildet er malt av angitte kunstner. 

d. sst. Død samme sted

Å P N I N G
 

V I S N I N G
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 20. mars kl 18
Tordenskiolds gate 5

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SAMTID & MODERNE 2018/1
Foto: Trond Andersen 
Design: AM
Trykk/repro: Retail Production

Torsdag 8. mars kl 18-20

Forside 
Vibeke Tandberg
Utsnitt «Untitled» 2008
Kat nr. 37

kl 11-17
kl 12-17
kl 12-17
kl 11-17
kl 11-17 
kl 11-17
kl 11-17
kl 11-17
kl 12-17
kl 12-17
kl 11-17

mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars

R E F E R A N S E L I T T E R A T U R

Øyvind Storm Bjerke «Aase Texmon Rygh», Oslo 2010

Karin Hellandsjø «Jakob Weidemann», Henie Onstad Kunstsenter 1975
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Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 147 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.
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VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunsthandel har 
Norges mest kunnskapsrike og erfarne stab av 
eksperter med kunnskap om alt fra Flintoe og 
I C Dahl til Edvard Munch, Anna-Eva Bergman 
og Bjarne Melgaard. Vår ekspertise favner således 
alle tidsepoker fra klassisk og moderne til samtid 
innen norsk og internasjonal kunst av høy kvalitet.
Vi legger stor vekt på høy kvalitet på alt vi gjør 
for våre kunder, fra personlig service og så lave 
omkostninger som mulig for kunden. Ekspertene 
foretar omfattende reisevirksomhet for vurdering 
av kunst i inn- og utland og har et stort norsk og 
internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- og 
selgersiden. Deres oppgave er å dele av sin     
erfaring, kunnskap og entusiasme med deg. Du 

treffer oss i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre 
erfarne eksperter kan også vurdere kunstverk 
basert på innsendte fotografier. Hjemmebesøk 
utføres også. 

Blomqvist Kunsthandel ble grunnlagt i 1870 og 
er i dag Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus. I 147 år har vi vært en av de største 
og viktigste aktørene i det norske markedet for 
kunst av høy kvalitet og verdifulle gjenstander fra 
alle epoker og i alle år har ekspertise stått i 
sentrum for virksomheten, og Blomqvist tilstreber 
å ha de til enhver tid beste ekspertene. I våre 
lokaler i Tordenskiolds gate avholder vi 
auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor 

alle tidsepoker fra eldre mestere til samtidskunst. 
Vi er eksperter på Edvard Munch, og norsk 
klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Vi 
tilbyr dessuten fortrolig formidlingssalg direkte 
mellom selger og kjøper når dette er av interesse. 
I tillegg til våre auksjoner arrangerer vi salgsut-
stillinger, separatutstillinger, historiske utstillnger, 
vinauksjoner og kurs i våre historiske lokaler 
hvor vi har vært i over 103 år. Blomqvist eies av 
Elisabeth Vik Forsberg, som er tredjegenerasjons 
kunsthandler og auksjonarius i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative 
auksjonshus.
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Vi er eksperter på Edvard Munch, og norsk 
klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Vi 
tilbyr dessuten fortrolig formidlingssalg direkte 
mellom selger og kjøper når dette er av interesse. 
I tillegg til våre auksjoner arrangerer vi salgsut-
stillinger, separatutstillinger, historiske utstillnger, 
vinauksjoner og kurs i våre historiske lokaler 
hvor vi har vært i over 103 år. Blomqvist eies av 
Elisabeth Vik Forsberg, som er tredjegenerasjons 
kunsthandler og auksjonarius i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative 
auksjonshus.
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Knut Forsberg
Senior kunstekspert   
knut.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 951 60 660

Elisabeth Vik Forsberg 
Auksjonarius og kunstekspert
elisabeth@blomqvist.no
Tlf: 928 84 362

Birgitte Chr. Schiøth
Senior kunstekspert  
birgitte@blomqvist.no
Tlf:  913 35 155

Anna T. Hammer
Daglig leder
anna@blomqvist.no
Tlf: 922 49 248

Toril Winger Johnson  
Senior kunstekspert
toril@blomqvist.no
Tlf: 920 35 966

Gunnar Krogh-Hansen
Senior kunstekspert
gunnar@blomqvist.no
Tlf: 408 79 959

Elin Forsberg
Prosjektleder
elin.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 413 59 050

Trond Andersen
Fotograf
trond.andersen@blomqvist.no
Tlf: 906 06 816

Erlend Hammer
Kunstekspert
erlend.hammer@blomqvist.no
Tlf: 917 46 702

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i 147 år vært en av de aller betyde-
ligste og største aktører i markedet for kunst av høy kvalitet og verdifulle 
gjenstander fra alle epoker. I alle år har ekspertise stått i sentrum for 
virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhver tid beste 
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i 
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor alle tids-

epoker fra eldre mestere til samtidskunst. Vi er eksperter på Edvard 
Munch, og norsk klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Fortrolig for-
midlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av Blomqvist. 
Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgsutstillinger, 
vinauksjoner og kurs. Blomqvist eies av Elisabeth Vik Forsberg, tredje 
generasjon kunsthandler og auksjonarius i firmaet i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative auksjonshus.
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VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunsthandel har 
Norges mest kunnskapsrike og erfarne stab av 
eksperter med kunnskap om alt fra Flintoe og 
I C Dahl til Edvard Munch, Anna-Eva Bergman 
og Bjarne Melgaard. Vår ekspertise favner således 
alle tidsepoker fra klassisk og moderne til samtid 
innen norsk og internasjonal kunst av høy kvalitet.
Vi legger stor vekt på høy kvalitet på alt vi gjør 
for våre kunder, fra personlig service og så lave 
omkostninger som mulig for kunden. Ekspertene 
foretar omfattende reisevirksomhet for vurdering 
av kunst i inn- og utland og har et stort norsk og 
internasjonalt kontaktnett, både på kjøper- og 
selgersiden. Deres oppgave er å dele av sin     
erfaring, kunnskap og entusiasme med deg. Du 

treffer oss i Tordenskiolds gate 5 i Oslo. Våre 
erfarne eksperter kan også vurdere kunstverk 
basert på innsendte fotografier. Hjemmebesøk 
utføres også. 

Blomqvist Kunsthandel ble grunnlagt i 1870 og 
er i dag Norges ledende og mest engasjerende 
auksjonshus. I 147 år har vi vært en av de største 
og viktigste aktørene i det norske markedet for 
kunst av høy kvalitet og verdifulle gjenstander fra 
alle epoker og i alle år har ekspertise stått i 
sentrum for virksomheten, og Blomqvist tilstreber 
å ha de til enhver tid beste ekspertene. I våre 
lokaler i Tordenskiolds gate avholder vi 
auksjoner for kunst i høyere prisklasser innenfor 

alle tidsepoker fra eldre mestere til samtidskunst. 
Vi er eksperter på Edvard Munch, og norsk 
klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Vi 
tilbyr dessuten fortrolig formidlingssalg direkte 
mellom selger og kjøper når dette er av interesse. 
I tillegg til våre auksjoner arrangerer vi salgsut-
stillinger, separatutstillinger, historiske utstillnger, 
vinauksjoner og kurs i våre historiske lokaler 
hvor vi har vært i over 103 år. Blomqvist eies av 
Elisabeth Vik Forsberg, som er tredjegenerasjons 
kunsthandler og auksjonarius i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative 
auksjonshus.
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