SAMTID, MODERNE
O G KLASSISK
17. MA RS 2020

S I DEN

1870

AU K SJ O N SK ATA LO G

N R .1

-

2 02 0

Edvard Munch
«Selvportrett med hatt I» 1927
Kat nr 75

SAMTID, MODERNE
OG KLASSISK
TIRSDAG 17. MA RS 2020
KL 18 .00

V ISNING

6. - 16. mars
Hverdager: 11-17
Helgedager: 11-16
Andre tidspunkt etter avtale

AU KSJON

17. mars kl 18
Tordenskiolds gate 5

KAT. NR 1- 7 5

1

Anna-Eva Bergman
«7X» 1961
Kat nr 11

2

VELKOMMEN TIL ÅRETS FØRSTE AUKSJON!
Denne auksjonen tilbyr foto av kunstnere som Per Barclay, Kåre
Kivijärvi, Per Maning, Vibeke Tandberg og Mette Tronvoll. Tandberg
og Tronvoll er også en del av en andre store trenden i kunstmarkedet
verden over, nemlig at verdien på kvinnelige kunstnere stiger
betraktelig. Blomqvist begynte i 2019 en foredragsserie, Kvinner og
Kunst, som setter fokus på karrierene til kvinner i kunstverden, som
kunstnere, kuratorer, gallerister og samlere. Ledet av Elisabeth Vik
Forsberg, som er Norges eneste kvinnelige auksjonarius, med over 30
års erfaring i bransjen, er vi stolte av å fortsette å sette fokus på kvinner
i kunsten også i 2020.

2020 kommer til å bli ett spennende år for det norske kunstmarkedet.
Blomqvist feirer 150 år med ekspertise på salg av kunst og verdifulle
gjenstander. Jubileumsåret handler for oss om å feire og å investere i
de neste 150 årene.
Blant annet satser vi for fullt i det norske markedet med nye
representanter i Bergen- og Ålesundområdet. Vestlandet er også
godt representert i denne katalogen med blant andre Lauritz Haaland,
Kjell Pahr-Iversen, Ole Jørgen Ness, Marianne Heske, Lars Hertervig,
Gunnar S. Gundersen, Nikolai Astrup og Per Christian Brown, en
kunstner som er innkjøpt til en rekke offentlige samlinger i Norge.

Det beste av det beste selger til stadig høyere priser. Det gjelder også
kunst fra 1800 og 1900-tallet. Vi ser at prisene for topp kvalitet av en
kunstner øker og prisforskjellen stiger mellom det beste og resten av
en produksjon fra kunstneren. Det er tøff konkurranse rundt de beste
verkene.

Aldri før har søkelyset internasjonalt vært rettet mer mot norsk kunst.
Utstillinger som Harald Sohlberg i England og Tyskland, en ny sal for
norsk og nordeuropeisk klassisk kunst på The Metropolitan Museum of
Art i New York, og Astrup-utstilling som åpner i USA og så går videre
til Bergen og Stockholm, gjør at flere får øynene opp for det som er
magisk med norsk kunst. En stor donasjon til Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris av verk av Anna-Eva Bergman har bidratt til ny
oppmerksomhet og flere internasjonale samlere på Bergmans verk og
en rask prisoppgang på hennes bilder. The Twist på Kistefos og det nye
Nasjonalmuseet er videre med på å sette Norge på det internasjonale
kunstkartet. Blomqvist solgte i 2019 norsk og internasjonal kunst, og
andre gjenstander til alle verdens hjørner og forventer å gjøre det
samme i år.

De første 20 årene av dette årtusen har vært noen av de mest
omveltende for Blomqvist. Vi har vokst fra 12 til over 40 ansatte og
doblet omsetningen vår flere ganger. Vi har gått fra 11 auksjoner i året
til seks klassiske auksjoner med topp kvalitet og cirka 200
auksjonskvelder på nett fem dager i uken og over 25.000 solgte
objekter. I 2019 så vi at 30 % av budgiverne på våre klassiske auksjoner
var nye kunder hos Blomqvist og vi forventer en lignende trend
i fremtidige år.

2020 blir et stort år for Munch, og vi forventer å se en fortsatt stigning i
prisene på hans kunstverk. Kunstneren er i fokus som et resultat av
utstillingen på KODE og åpningen av det nye Munchmuseet til
høsten. Blomqvist stilte ut Edvard Munch for første gang i 1895, og
siden har vi vært den som har solgt flest verk av Munch, nesten hvert
eneste år.

Til slutt ønsker vi å takke alle våre nye kunder, trofaste kunder,
samarbeidspartnere, kunnskapsrike eksperter og ansatte, for å ha
bidratt til at Blomqvist i 150 år har vært og fortsetter å være Norges
viktigste auksjonshus.

Interessen for fotokunst fortsetter å øke, selv om Norge ligger etter det
internasjonale fotokunstmarkedet. Den nye fototriennalen på Henie
Onstad Kunstsenter har også fått mye velfortjent oppmerksomhet.
Kun fem av de 31 kunstnerne norske, og det er gledelig at tre av disse
har stilt ut i vårt samtidskunstgalleri, QB Gallery.

Andrea Forsberg
Ekspertleder
Blomqvist

Vi ønsker velkommen til auksjon og kunståret 2020!
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HVO R DAN KJ Ø P E PÅ AU KSJ O N
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
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, eller
direkte i n ettkatalogen på www.blomqvist.no.
Under visningen er budskjemaer tilgjengelige i
resepsjonen, eller du kan benytte skjemaet bak i
katalogen.

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 foreligger bud (forhåndsbud).
Hvis du ønsker å by, holder du opp budspaden 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 budgivningen, 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 klubben 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.

3	Du kan delta per telefon. Dette må avtales med oss på
forhånd, senest to timer før auksjonsstart. En av Blomqvists
medarbeidere vil ringe deg opp før det aktuelle katalognummeret 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 25 % i tillegg til
tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift.
Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!
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1

ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

Lysglimt
Olje på lerret, 33 x 33 cm
Signert nede til høyre: Opdahl
40 000 - 60 000 / €4 000 - 6 000

2

ØRNULF OPDAHL

Ålesund 1944

Natt over Godøya
Olje på lerret, 35 x 40 cm
Signert nede til høyre: Opdahl
40 000 - 60 000 / €4 000 - 6 000
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3

KJELL PAHR-IVERSEN
Stavanger 1937

«Herbarium» 1995
Olje på lerret, 170 x 140 cm
Signert nede til høyre: Pahr-Iversen
Titulert og signert verso
70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000
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4

LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

UTSTILT
Galleri Dobloug, Oslo 1979, kat. 6

«Mørkt bilde» 1979
Olje på lerret, 98 x 80 cm
Signert og datert nede til venstre: LR 4 10 79
Titulert verso

50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000
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5

KNUT STEEN
Oslo 1924 - 2011

«Aurora» 2006
Marmor, HØYDE 73 cm
Signert og datert nede: KS 2006
LITTERATUR
Tom Lotherington: «Knut Steen» i Norsk biografisk
leksikon, nettutgaven, Oslo 2004

I 1976 tok Steen fast opphold i den italienske
marmorbyen Carrara. «Den velutviklede steinindustrien og de rike håndverkertradisjonene i
området virket sammen med den toscansk-liguriske
livsstilen befordrende på Steens skaperkraft. Herfra
stammer hans mange lett abstraherte marmorfigurer og relieffer med anatomisk motiv, ofte med
litterære eller mytologiske konnotasjoner (Aurora,
Sapfo m.fl.)» Lotherington
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Knut Steens gjennombrudd kom med «Hvalfangermonumentet» i Sandefjord som ble avduket i 1960.
Aurora ble et annet viktig monument da en stor
bronseversjon ble satt opp sentralt i Regjeringskvartalet i 1982.
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000

6

CHRISTIAN SKREDSVIG
Modum 1854 - Eggedal 1924

Elvelandskap, 1892
Olje på plate, 32 x 43 cm
Signert og datert nede til høyre: Skredsvig 92
Utydelig påskrift nede på midten
Figenschou/Sissener/Sjåstad nr 276

LITTERATUR
Anne Vira Figenschou, Kjersti Sundt Sissener,
Øystein Sjåstad: «Christian Skredsvig» Oslo 2018,
oevrekatalog side 369

PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel, 1993, kat 152, etikett verso
Privat eie, Bergen

60 000 - 80 000 / €6 000 - 8 000
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7

FRITS THAULOW

Christiania 1847 - Volendam, Nederland 1906
«Hvite hester ved inngangen til en landsby»,
nær Dieppe ca. 1897
Olje på lerret, 35 x 46 cm
Signert nede til høyre: Frits Thaulow
UTSTILT
«Exposition d’Œuvres de Frits Thaulow» Galerie Georges
Petit Paris, januar 1917, kat. 57 med tittel «Chevaux blancs
à l’entrée d’un village», etikett verso fra Galerie Georges
Petit der datert med feil årstall 1916

PROVENIENS
Madame T. P. -1917Rester av eldre etikett på rammen verso fra Blomqvist,
etter 1924, kan antyde på at maleriet kom til Norge
gjennom Blomqvist, og kan ha blitt omsatt der på auksjon
i 1927 (Fransk landsbygade) og/eller 1931 (Fransk landsby)
Privat eie
LITTERATUR
Vidar Poulsson: «Frits Thaulow. En internasjonal maler»,
Oslo 2006, bilag 13 om utstillingen i 1917 side 177-178 og
kapitel 8, Dieppetiden 1894-98 side 20-21
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Ved siden av elvemotiver ble også landsbymotiver en
spesialitet for Thaulow i Frankrike. Hestene forekommer
først på et Salonbilde fra 1897, kat. 1181 «Déchargement
de charbon à Dieppe», reprodusert i den illustrerte katalogen. Bygningene er typiske normanniske bondehus, noe
som fører til at maleriet kan dateres til Dieppeperioden ca. 1897. Thaulows posisjon i Frankrike fremgår
av Roger-Milès’ forord i katalogen fra utstillingen hos
Georges Petit 1917. Takk til Vidar Poulsson (Mag.art.).
120 000 - 150 000 / €12 000 - 15 000

8

VANESSA BAIRD
Oslo 1963

Landskap med hytte og elg, 1994-95
Pastell på papir, 106,5 x 78 cm
Fra serien «Uten å tro på ideer lever kuene
fra dag til dag» 1994-1995
50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000
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9

SYNNØVE ANKER AURDAL
Kristiania 1908 - Oslo 2000
«Brev fra meg» 1970
Billedvev, 143 x 97 cm
Signert nede til venstre: SA
UTSTILT
Bryggens Museum, Bergen 1978 kat. 12

LITTERATUR
Utstillingskatalog Bryggen Museum, avbildet side 10
Hjørdis Danbolt: «Synnøve Anker Aurdal» 1991
Synnøve Anker Aurdal har flyttet grenser i norsk
tekstilkunst. Hun har hatt meget stor betydning for
senere tekstilkunstnere og hun har vært og er en
pioner i arbeidet med å heve vevnaden fra et
kunsthåndverksprodukt til selvstendig tekstilkunst,
som i dag har samme status som malerkunst og
skulptur.
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Hennes motiver er hentet fra skogen hvor dyrene bor
og der planter, trær og jordens grøde er gjennomgangsmotiver i en klar komposisjon. Anker Aurdal
er kjent for en rekke monumentale utsmykninger i
Norden og i 1961 ble hennes utsmykning til
Håkonshallen i Bergen fullført. Teppet «Rommet og
ordene» fra 1977 var Norges gave til Islands 1100årsjubileum og hennes billedvev «Mailys» fra 1984
henger på Det Kongelige Slott.
100 000 - 150 000 / €10 000 - 15 000

10 OLE JØRGEN NESS
Bergen 1961

«Transhistory no. 3» 2005-2006
Olje på lerret, 180 x 170 cm
Signert og datert verso: Ole Jørgen Ness
2005-2006
Opplysninger på etikett verso fra Galleri Riis, Oslo

PROVENIENS
Galleri Riis, Oslo
Privat samling
UTSTILT
«Ole Jørgen Ness - Realms of Sentiment»,
Festspillutstillingen, Bergen Kunsthall 2006
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LITTERATUR
«Ole Jørgen Ness - Realms of Sentiment»,
Bergen Kunsthall 2006, avbildet side 139
50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000

11

ANNA-EVA BERGMAN

Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987
«7X» 1961
Tempera og metallfolie på papir, 34,5 x 25 cm
Signert og datert nede til høyre: AEB 61
Titulert og datert verso: 7X-1961
LITTERATUR
Ole Henrik Moe: «Anna-Eva Bergman Malerier
og tegninger 1949-1987» Oslo 1996

«Jeg har ofte spurt meg selv: hvorfor benytter
Anna-Eva Bergman metallfolier i sitt maleri? Og
sikkert mange med meg. Blir det ikke da noe altfor
åpenbart smykkeaktig, overraffinert heftende ved
det? Bare når man dag etter dag har sittet foran en
vegg med hennes bilder er det at hemmeligheten
ved hennes metallfolieteknikk går opp for en med
full styrke. Man kan sitte en hel dag og merke hvordan bildene skifter karakter med lyset, ja, hvordan
lyset skapes i disse bildene, hvordan
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de blir selvlysende. Ikke bare gir variasjonen av
metallfolier hun benytter - sølv, gull, aluminium,
kobber, messing og andre legeringer - polykrome
virkninger, men hennes under- og overlaseringer,
avskrapninger og relieffbehandling av underlaget til
metallfoliene skaper romfølelse og ofte dramatiske
effekter.» Moe side 13
120 000 - 150 000 / €12 000 - 15 000

12 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon
Olje på lerret, 60 x 60 cm
Signert nede til høyre: Weidemann
60 000 - 80 000 / €6 000 - 8 000
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13 HÅKON GULLVÅG
Trondheim 1959

«Utflukten» 2001-2003
Olje på lerret, 140 x 140 cm
Signert nede til høyre: Gullvåg
UTSTILT
«Håkon Gullvåg», Galleri Dobloug, Oslo 2003

LITTERATUR
Håkon Gullvåg, Galleri Dobloug, 2003, avbildet
katalog side 8
Gunnar Sørensen, «Håkon Gullvåg» Oslo 1999
side 39

figuren som setter de billedmessige forløp i gang.
Den synes å være de første som materialiseres i hans
bilder, i den betydning at figuren utgjør en hovedforutsetning for billedrommet. Uten figurer oppstår
«Det kunne altså virke tilfeldig at Gullvåg begynte å
ikke rommet, og uten rommet er det få muligheter til
arbeide figurativt, men egentlig må dette ha fremstått å utvikle scener og handlinger. Derfor er det figuren
for ham som et svært nærliggende alternativ. For
som gjerne fanger betrakterens oppmerksomhet først
enten man ser Gullvågs maleri som rene billedi hans bilder.» Sørensen side 39
fantasier eller som formuleringer med utgangspunkt
i litterære eller psykologiske betonede temaer, er det 70 000 - 80 000 / €7 000 - 8 000
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14 MARI SLAATTELID

UTSTILT
«Ideelle problem» Galleri K, Oslo 2008

Notodden 1960

«Ideelle problem» 2008
Olje på lerret, 160 x 190 cm
Titulert, signert og datert verso: Mari Slaattelid 2008
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Mari Slaattelid er for tiden aktuell med utstilling på
Kunstnernes Hus
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000

15 ODD TANDBERG
Oslo 1924 - Ås 2017

«Komposisjon» 1958
Blandingsteknikk på lerret, 167 x 98 cm
Signert nede til høyre: Odd Tandberg
Signert verso på blindrammen
PROVENIENS
Kunstnerens eie -1988Privat eie, Oslo
UTSTILT
«Konkret i Norden 1907-1960»
Nordiskt Konstcentrum, Helsinki
Henie Onstad Kunstsenter
Kunsthallen Brandts klædefabrik,
Odense 1988, kat. 125
100 000 - 150 000 / €10 000 - 15 000
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16 KNUT RUMOHR

Frønningen, Lærdal 1916 - Oslo 2002
«To profiler» 1996
Tempera på lerret, 145 x 115 cm
Signert og datert nede til høyre:
Knut Rumohr -96
Titulert verso
UTSTILT
Knut Rumohr, Galleri Brandstrup,
Moss 1996, kat. 41
40 000 - 50 000 / €4 000 - 5 000
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17 AASE TEXMON RYGH

Langhamn, Troms 1925 - Oslo 2019
«Stabile III», 1974
Bronse, 29,5 x 32,5 x 33 cm
Ed. 4
Storm Bjerke nr 78
KODE har et eksemplar i samlingen

LITTERATUR
Øyvind Storm Bjerke «Aase Texmon Rygh»,
Oslo 2010
Randi E.V. Godø «Et stykke uendelig modernisme.
Aase Texmon Ryghs abstraksjon.» Nasjonalmuseet
2014, et eksemplar avbildet side 98
«Formalismen hos Texmon Rygh springer ut av en
vilje til å formulere seg med presisjon, klarhet og
tydelighet. Før det praktiske arbeidet tar til, må hun
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altså ha en ide å jobbe ut fra(...)Skulpturene som
oppstår, forstår hun som en egen kategori av avsluttede og avgrensede objekter. Dette gjør henne til
vår mest rendyrkede modernist innenfor skulpturen.
Det er derfor med en viss rett Texmon Rygh kan
si at modernismen i norsk skulptur begynner og
slutter med henne.» Storm Bjerke s. 153
320 000 - 350 000 / €32 000 - 35 000

18 JOHN DAVID NIELSEN
London 1938

«Piazza del Popolo Roma» 1990-tallet
Tempera på lerret, 130 x 100 cm
Signert nede til høyre: JDN
50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000
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19 SØREN ONSAGER

Holmestrand 1878 - Oslo 1946
«Toalett» 1927
Olje på lerret, 67 x 97 cm
Signert og datert oppe til venstre:
Søren Onsager -27
Titulert verso
PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel, etikett verso
Privat eie, Oslo
Privat eie, Bergen

LITTERATUR
Nils Messel: «Søren Onsager», Norsk
Kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind III, side 152-155
«Maleren Onsager» Minneutstilling, Holmestrand
Kunstforening, 1992 avbildet og omtalt side 12
«Et av hans foretrukne motiver var unge piker i
sødmefylte budoarer, ... Onsager tilstrebet «sødme»
og «dæmpet musikalitet» i bildene sine. Han lot seg
inspirere av de franske impresjonistene som arbeidet med en lignende sensuell forfinelse i uttrykket,
for eksempel Renoir, Degas og Sisley.» Messel side
153
200 000 - 250 000 / €20 000 - 25 000
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20 NIKOLAI ASTRUP

Bremanger 1880 - Førde 1928
UTSTILT
«Nikolai Astrup» Minneutstilling,
Bergens Kunstforening og Kristiania Kunstforening,
1928 kat. 111
«Nikolai Astrup», Kunstnernes Hus, 1955 kat. 116

«Fra Sandalsstrand»
Olje på lerret, 50 x 70 cm
Usignert
PROVENIENS
Nils Christian Astrup
Sogneprest P.C. Astrup, Nordstrand, Oslo

250 000 - 300 000 / €25 000 - 30 000
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21 NIKOLAI ASTRUP

Bremanger 1880 - Førde 1928
«Astrupgaarden» 1911
Olje på plate, 49 x 69 cm
Signert nede til høyre: N. Astrup
PROVENIENS
Hans Jacob Meyer, Bergen
Arv innen familien

UTSTILT
«Nikolai Astrup», Kunstnernes Hus 1955 kat. 58
Da Nikolai Astrup i 1911 var på stipendreise til
Tyskland og Berlin besøkte han også Astrupgården
i Skærbæk på Jylland, i det tidligere Schleswig.
Dette er gården der navnet Astrup opprinnelig
kom fra, og slekten kom til Norge med fogd Niels
Astrup i 1707.

25

Under besøket i Danmark utførte Astrup etter hva
som er kjent fire malerier med gårdsbygningen som
motiv. Av disse ble tre, deriblant det vi her
presenterer, vist under den store Astrup-utstillingen
på Kunstnernes Hus i 1955.
250 000 - 300 000 / €25 000 - 30 000

22 KJELL NUPEN

Kristiansand 1955 - d.sst. 2014
«Meridian» 2000
Olje på lerret, 77 x 57 cm
Signert nede til høyre: K. Nupen
Signert, titulert og datert verso: K. Nupen
Meridian 2000
100 000 - 120 000 / €10 000 - 12 000
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23 KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952

PROVENIENS
Boet etter Kaare Norum

«Kjærlig hilsen» 2009
Olje på lerret, 100 x 120 cm
Signert og datert verso: Chateau de Fontareches
Kjell Erik Killi Olsen

UTSTILT
Galleri Erik Steen, Oslo 2009 kat. 17
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000
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24 OTTO MUELLER
tysk 1874 - 1930

Karsch I, 3
Tresnittet er ett av ti fra det sjeldne førsteopplaget
av Otto Muellers tredje tresnitt.
Takk til Galerie Ritthaler, Hamburg, for hjelp til å
katalogisere trykket.

«Madchen Zwischen Blattpflanzen»
(Naken pike blant planter) 1912
Tresnitt trykket i svart
Papirmål 36 x 48 cm
Trykkmål 28 x 37 cm
Signert nede til høyre: Otto Mueller
Påskrift nede til venstre: 38

50 000 - 70 000 / €5 000 - 7 000
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25 KAI FJELL

Skoger 1907 - Bærum 1989
Interiør med kvinner
Olje på lerret, 55 x 70 cm
Signert nede til høyre: Kai Fjell

PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel, 1970-tallet
Privat eie, Bergen
LITTERATUR
Oscar Thue: «Kai Fjell», Norsk Kunstnerleksikon,
Oslo 1981, bind 1, side 649-653

Et av Kai Fjells grunntemaer er kvinnen, symbolet
på naturen og fruktbarheten. «Han skildrer henne i
alle livets stadier. Hun kan være naken eller kledd i
praktfullt skrud, trone fjern og utilnærmelig, svinge
seg i dansen eller sitte nedbøyd i sorg. Oftest er
hun den unge forventningsfulle kvinne som
drømmer om livets lykke.» Thue side 650
200 000 - 300 000 / €20 000 - 30 000
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26 METTE TRONVOLL

UTSTILT
The Conversation, Murray Guy, New York 2000

Trondheim 1965

«Isortoq Unartoq # 20» 1999
C-print
Motivmål 73,7 x 89,9 cm
Signert på etikett verso: Mette Tronvoll
Ed. # 4/5
Alle opplysninger fra etikett verso fra Murray Guy,
New York

30

Mette Tronvoll besøkte Grønland sommermånedene
1998 og 1999. Individuelle og gruppeportretter av
inuitter, som slapper av i varme kilder, har en enorm
intensitet og et preg av paradis.
40 000 - 50 000 / €4 000 - 5 000

27 VIBEKE TANDBERG
Oslo 1967

«Faces» 1998
Åtte stk c-print computermontage, à 36,5 x 45,5 cm
Singert på etikett verso: VT
# VT 1, # VT 2, # VT 4, # VT 5, # VT 6, # VT 8, #
VT10, # VT 11
Ed. 4/5 + II
PROVENIENS
Atle Gerhardsen samling, Berlin
UTSTILT (eksemplarer utstilt)
Vibeke Tandberg ”Faces 1998”, Martin Klosterfelde,
Berlin 1998
Künstlerhaus Bethanien, Berlin 1998
«Dexter Buell, John Coplans, Vibeke Tandberg,
Wolfgang Tillmans», Andrea Rosen Gallery,
New York 1998
«Pakkhus», Momentum Nordic Festival of
Contemporary Art, Moss 1998
MonteVideo/TBA, Nederlands Instituut voor
Mediakunst, Amsterdam 1999
Körperinszenierungen, Oper Frankfurt 1999

«Can You Hear Me?» 2 Ars Baltica Triennial of Photographic Art. Gruppeutstilling vist i Stadgalerie im
Sophienhof, Kiel, Kunsthalle Rostock, Contempoary
Art Center, Vilnius, Kunsthaus Dresen, Bergen
Kunsthall, Galleria OTSO, Espoo, Finland, 1999-2001
Azerty, Un abécédaire autour des collection du
FRAC Limousin, Centre Pompidou, Paris, 2001
Cruce de caminos / Cross Roads, Comunidad de
Mardid, Sala de Espana, Madrid, 2001
«The Eye of the Beholder», Dundee Contemporary
Arts, Dundee, 2002
LITTERATUR
«Vibeke Tandberg», c/o-Atle Gerhardsen, Berlin og
Yvonne Lambert, Paris, eksemplarer avbildet s 56-60
Vibeke Tandbergs kunstnerskap har fra midten av
90-tallet reflektert spørsmål knyttet til subjektposisjonen. Manipulerte og iscenesatte selvportretter
problematiserer subjektforestillinger på et sosialt,
psykologisk og politisk plan. Med en ofte komisk innfallsvinkel, som refererer til tradisjonen fra kunstnere
som Cindy Sherman, tematiseres ideen om et «selv»,
avgrensninger mellom «jeg’et» og «den andre», og
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det kulturelle rammeverket som skaper, beveger og
opprettholder subjektets mange representasjoner.
I fotoserien «Faces» skaper Tandberg hybride sammenstillinger av sitt eget ansikt ved å innlemme trekk
fra venner og kjente, og gjør sannheten om hennes
selvportrett til en serie med flere identiteter. Serien
består av 12 ulike portretter.
Vibeke Tandbergs utstilling hos c/o - Atle Gerhardsen, Oslo i 1998 innledet en internasjonal karriere
for kunstneren, med galleriutstillinger fortløpende
hos Klosterfelde, Berlin, Andrea Rosen Gallery og
Gagosian Gallery, New York, Yvon Lambert, Paris,
Tomio Koyama Gallery, Tokyo. Tidens beste gallerier.
Mange av Tandberg viktigste kunstverk er representert internasjonale samlinger som MoMA og
Guggenheim i New York, Musée d’Art Moderne de la
Ville Paris, Stedelijk Museum, Amsterdam, Moderna
Museet, Stockholm og Astrup Fearnley Museet og
Nasjonalmuseet for Kunst.
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000

28 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

29 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Norsk landskap» 1908
Radering trykket svart
Papirmål 240 x 370 mm
Trykkmål 103 x 150 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 298, Sch 268

«Ottilie Schiefler» 1907
Radering trykket i svart
Papirmål 390 x 268 mm
Trykkmål 230 x 155 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch
Woll 293, Sch 264

30 000 - 40 000 / €3 000 - 4 000

50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000
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30 EDVARD MUNCH

Woll 457, Sch 383
«Opplag nummerert av trykkeren inntil i alle fall:
”Tryk 20”» Woll side 309

Løten 1863 - Oslo 1944

«Snikende panter» 1913
Litografi trykket i svart
Papirmål 322 x 455 mm
Trykkmål 175 x 366 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch
Nummerert nede til venstre: No 2

Det er 15 eksemplarer i Munchmuseets samling,
samt fire i andre museer.
100 000 - 120 000 / €10 000 - 12 000
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31 LAURITZ HAALAND
Kvitsøy 1855 - d. sst. 1938

Sildefiske, 1901
Olje på lerret, 55 x 80 cm
Signert og datert nede til høyre:
Lauritz Haaland 1901

LITTERATUR
Sonja Hagemann «Lauritz Haaland», Norsk Kunstnerleksikon, bind 2, Oslo 1983, side 315
«Haaland synes å ha hatt en meget nært forhold til
havet i alle dets skiftende belysninger, helst
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frådende, stormfullt hav, men også det stille hav
som avspeiler himmelen. I stor utstrekning brukte
han fiskebåter, dampskip og sjøfugl som staffasje og
samlende midtpunkt». Hagemann side 315
70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000

32 HANS FREDRIK GUDE
Christiania 1825 - Berlin 1903

Fiskere ved kysten, 1873
Olje på lerret, 58 x 87 cm
Signert og datert nede til venstre: HF Gude 1873
Gudes gjennombrudd i utlandet så vel som her
hjemme var hans norske høyfjellsmotiver, men for
mange står hans skildringer fra kyststrøkene med

småbåter og seilskuter som de mest kjente. Hans
kunstneriske modning kan sees og hans avdempede
realistiske fremstilling av kystbefolkningens virkelighet
førte til motivenes enorme popularitet. Under sitt
opphold som underviser i Düsseldorf gikk Gude
under navnet ’Der Luftdoktor’. Dette skyldtes at han
hjalp kollegaer med fremstillingen av atmosfæren. Hans balanse av lys og skygge i form av kraftig
lysvirkning satt mot mørke billedelementer som
robåter og mennesker, er gjort så virkelig og overbe-
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visende at iscenesettelser sjelden oppfattes. Gude var
alltid av den oppfatning at de ferdige arbeidene skulle
være et resultat av erindringer og ikke en direkte
reproduksjon. Fiskere ved kysten fra 1873 er et godt
eksempel på Gudes komposisjonelle grep med forgrunnen: Fiskeren og gutten, mellomgrunnen: sjøen
med de krappe bølgene og skyggene, og bakgrunnen: holmer, hav og himmel.
500 000 - 600 000 / €50 000 - 60 000

33 JOHAN FREDRIK ECKERSBERG
Drammen 1822 - Sandvika 1870

Landskap fra Nordmarka, 1863
Olje på lerret, 30,5 x 45 cm
Signert nede til venstre: J. F Eckersberg
50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000

34 JOHAN FREDRIK ECKERSBERG
Drammen 1822 - Sandvika 1870

Kronborg Gård i Land, 1862
Olje på lerret, 42 x 63 cm
Signert og datert nede til høyre:
J. F. Eckersberg 1862
Gården var i familien Meinichs eie fra 1805
Eckersberg var først elev av Johannes Flintoe
i Christiania, senere fikk han korreksjon av H.F.
Gude. Eckersberg var også en tid i Düsseldorf
elev hos J.W. Schirmer. På grunn av sin helse ble
Eckersberg boende i Norge og ikke i Tyskland
som de aller fleste andre norske kunstnere. I
1859 startet han malerskole i Lille Grensen.
Dette ble sett på som en viktig motvekt mot
den fortyskning som norsk kunst led under i
denne perioden. En stor del av den kommende
malergenerasjon fikk sin første undervisning på
Eckersbergs malerskole, som lenge fungerte som
et kunstakademi. «For sin samtid ble Eckersberg
stående som den utholdende, trofaste kunstneren
som i de små forhold ville bygge sin kunst på
norsk grunn.» Willoch side 527
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000
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35 FRITS THAULOW

Christiania 1847 - Volendam, Nederland 1906
«Kornmark. Pas de Calais» 1893
Olje på lerret, 60 x 98 cm
Signert nede til høyre: Frits Thaulow 93
UTSTILT
Exposition de 1892, Etaples, kat. 76
Høstutstillingen, Kristiania kat. 128
Grosse Berliner Kunstausstellung 1893, kat. 1520
«Frits Thaulow» Kunstnernes Hus 1933, kat. 52
«Frits Thaulow - Fra Aften i Audenarde til
Sommeraften i Hokksund»,

Vestfossen Kunstlaboratorium 2019, Vestfossen
PROVENIENS
Ingeniør Otmar Egenæs, Oslo
Privat eie
LITTERATUR
Vidar Poulsson «Frits Thaulow - en internasjonal
maler» Oslo 2006
Vidar Poulsson: «Frits Thaulow un norvégien francais» Paris 1994
«Alexandra Thaulow beretter i sine memoarer fra
1929 at familien i 1892 tok et lokaltog fra Calais,
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som stoppet på alle stasjoner langs kysten. Det som
begge nevner er imidlertid at de falt for det lille
stedet Camiers litt syd for Boulogne, og kanskje mest
på grunn av de maleriske kvaliteter stedet hadde.»
Poulsson side 50
Etter at Thaulow kom til Frankrike for en tid viste det
seg at oppholdet i landet skulle bli varig. I juli 1892
valgte han seg den lille franske landsbyen
Camiers, som ligger mellom sanddynene lengst nord
på Frankrikes vestkyst like nord for Etaples. Takk til
Vidar Poulsson (Mag.art.).
300 000 - 350 000 / €30 000 - 35 000

36 SVERRE BJERTNÆS
Trondheim 1976

«Territory I / Revir I» 2014-15
Olje på lerret, 150 x 120 cm
Signert og datert verso: S. Bjertnæs 2015

UTSTILT
«Silent Conditions», Beers London, London 2017
«Sverre Bjertnæs», Galleri Brandstrup, Oslo 2015
LITTERATUR Joakim Borda-Pedreira og Knut
Ljøgodt (red) «Sverre Bjertnes» Stuttgart 2019
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80 000 - 90 000 / €8 000 - 9 000

37 HARITON PUSHWAGNER
Terje Brofos, Oslo 1940 - d.sst. 2018

«Badeliv» 1989
Akryl på plate, 125 x 80 cm
Signert nede til høyre: Rita Rubens & Pushwagner
Signert, titulert og datert verso:
Rita Rubens & Pushwagner 1989
200 000 - 220 000 / €20 000 - 22 000
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38 GERHARD MUNTHE
Elverum 1849 - Bærum 1929

Vinteren 1876-77 og frem til høsten 1877 malte
Gerhard Munthe åtte store og tre små bilder med
tanke på salg for å finansiere sitt opphold i München.
Disse ble solgt til kunstforeninger og velstående
samlere blant datidens elite. Münchenoppholdet kom
til å strekke seg over årene 1877-82. Mange av
PROVENIENS
Munthes venner var allerede på plass i byen, og
Arkitekt Henrik Thrap-Meyer (1833-1910)
talte varmt om byen. Det var også billigere å leve i
Fru von Tangen, Bergen
München enn i Paris.
Privat eie, Oslo
Som kunstner definerer Munthe seg som en moderne
naturalist, som til tross for oppholdet hos slektningen
UTSTILT
Ludvig Munthe i Düsseldorf nå står på egne ben
«Gerhard Munthe 1849-1929» Stiftelsen Modums
estetisk. I et brev til foreldrene fra Kristiania 2/2-1877
Blaafarveværk 1988 kat. 10 med tittel
taler han om å ofre seg for «større Arbeider, som er
«Høststemning fra Gjøsgården»
langt lærerigere og som jeg ogsaa tror ligger mere
«Vårutstillingen» Galleri Kaare Berntsen,
for mig». Han peker på at det er kollegenes dom han
Oslo 2008, kat. 29
«Gerhard Munthe - en radikal stilskaper» Lillehammer setter mest pris på og nevner at «Naar blot Enkelte
Kunstmuseum 2011, avbildet i utstillingskatalog side 15 vil indrømme Billedet Berettigelse, saa er jeg tilfreds.»
Mag. art. Vidar Poulsson i utstillingskatalog fra Galleri
Kaare Berntsen, Oslo 2008
Gerhard Munthe hadde opprinnelig tenkt å bli
figurmaler, endringen til en større fokus på landskaps- «Det er et udtryk om kunst, som heder «monumental»,
og naar i taler om monumental kunst, saa mener vi
maleriet skjedde gradvis og var basert på hans egne
dermed ikke netop den kunst, som er udført i holdbart
studier snarere enn direkte innflytelse fra enkelt lærer.
Utstillingens bilde er en velberegnet komposisjon med materiale, eller som gaar bent du paa at trodse tidens
tand, men det bruges ogsaa billedlig om den kunst,
realistiske detaljer, slik han hadde studert under
som gjennom sit inhold, gjennem ydre eller indre
utdannelsen hjemme i Norge (1870-74) og i
Düsseldorf (1874-76), der traktene fra oppveksten ved egenskaper har evnen til aandelig talt at «holde sig»,
til at leve videre, fordi menneskeheden i den finder en
Elverum danner grunnlaget for naturbetraktningen.
blivende værdi.» Gerhard Munthe
I Munthes egen katalog over sin produksjon frem til
1885 har det fått nummer 22 og teksten: «Høst, ‘Regn i
300 000 - 400 000 / €30 000 - 40 000
Solskin’ stor. Malet i Christiania samme Vinter…».
«Høst. Regn i Solskin» 1877
Olje på lerret, 65 x 135 cm
Signert og datert nede til høyre:
Gerh. Munthe Xania – 1877
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39 CHRISTIAN MEYER ROSS
Flekkefjord 1843 - Roma 1904

Pike med pære, 1870
Olje på lerret, 68 x 56 cm
Signert og datert nede til høyre:
CM Ross 1870
70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000

42

40 AXEL ENDER

Asker 1853 - Kristiania 1920
Interiør med mor og barn
Olje på lerret, 70 x 50 cm
Signert nede til høyre: Axel Ender
PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel
Privat eie

LITTERATUR
Ole Rønning Johannesen: «Axel Ender», Norsk
Kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982, side 567-568

videre i Stockholm. Det var genremaleriet som ble
Enders hovedbeskjeftigelse». Rønning Johannesen
side 567

«Ender vakte allerede i elevtiden oppmerksomhet
ved sin eminente og mangesidige tegnebegavelse. Under kong Carl XV besøk på Tegne
skolen i november 1871 var det fremfor alt Ender og
Peters som vakte Hans Majestets beundring, og de
fikk begge to stipendier for å kunne utdanne seg

Axel Ender var en maler med sans for det norske
og nasjonalromantiske. Han var en hyppig utstiller
i Christiania Kunstforening og arbeidene hans var
meget etterspurte.
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50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000

41 PER CHRISTIAN BROWN
Stavanger 1976

«Snow and Fire 1-3» 2005
Tre stk c-print på papir, à 157 x 125 cm
Ed. 4+2 AP
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000
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42 PER BARCLAY
Oslo 1955

«Ophelia (Åshild)» 2009
C-print på pleksiglass, 125 x 125 cm
Artist proof
Signert og datert verso: Per Barclay 2009
60 000 - 80 000 / €6 000 - 8 000
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43 LARS HERTERVIG

Tysvær 1830 - Stavanger 1902
Utsikt fra Stranden, trolig 1870/90-årene
Akvarell og gouache på papir,
12 x 9 cm og 12 x 10 cm
Usignert
To landskap montert i én ramme
Skissebok IV
Kofoed 276 / 277

Tekst verso på platen:
«Kifi - jeg sender dig to Udsigter fra din Barndom ser du Clasa-Skjæret? Og gamle «Souverain» - eller
er det «Freia»? - Ak Herregud - Herregud - som
Jacob Middelthon sagde til din Moder.
I Dag har vi faaet en ny Konge, og jeg har mistet to
Fortænder. En ulykke kommer sjeldent alene.»
Molde Søndag 19. Nov. 1905. Alexander L. Kielland

46

PROVENIENS
Alexander Kielland, Stavanger
Frederik Hansen, Stavanger
Bjarne Uldal, Stavanger
Privat eie, Stavanger
UTSTILT
«Lars Hertervig» Kunstnerforbundet, 1981 kat. 129
og 130
70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000

44 THEODOR KITTELSEN

UTSTILT
Th. Kittelsen, Kunstforeningen, 1911, kat. 56
Norges Jubilæumsutstilling 1914, avbildet katalog
side 410

Kragerø 1857 - Jeløy 1914

«Kvæld»
Akvarell og blyant på papir, 41,5 x 54 cm
Signert nede til venstre: Th. Kittelsen
Titulert verso: «Kvæld»

220 000 - 250 000 / €22 000 - 25 000
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45 ARNOLD HAUKELAND
Verdal 1920 - Oslo 1983

Uten tittel, ca 1970
Sortmalt og rustpatinert stål, 59 x 120 x 28 cm
Usignert
Sekundær tre-sokkel 53 cm høy medfølger
Skulpturen er høyst sannsynlig et forarbeid til
«Fugleflukt»
Fotoramme laget av Haukeland medfølger
PROVENIENS
Gyldendal Norsk Forlag, solgt etter flytting
Privat eie
LITTERATUR
Arild Haaland: «Arnold Haukeland», Oslo 1971, en
variant av skulpturen avbildet side 135-139
Erik Dæhlin: «Arnold Haukeland», Oslo 1980, en
variant av skulpturen avbildet side 58 og omtalt side
51 og 57
Erik Dæhlin: «Arnold Haukeland», Norsk Kunstnerleksikon, bind 2 Oslo 1983, side 121-124, skulpturen
«Fugleflukt» omtalt side 122
«Ideen til Fugleflukt var oppstått på Tenerife på
Kanariøyene (...) Da de kom var det lite turisme.
Nærmeste nabo var en gammel kone som holdt duer.
Hun matet og stelte dem før de havnet i hennes
kjøttgryte. En dag lå Arnold og solte seg og
betraktet dem. De fløy samlet i en krets, foretok
krappe manøvrer som på kommando, stupte og
svingte brått. Dermed var det bare utførelsen av
skulpturen tilbake. Mye fra «Air», «Dynamikk» og
Sjøfartsmonumentet lever videre - skulpturen står på
en forholdsvis høy søyle og peker utover og oppover.
Likevel - tonen er nå blitt annerledes - mer vibrerende
enn kraftutgytende, mer lyrisk enn dramatisk.» Dæhlin
side 57
80 000 - 120 000 / €8 000 - 12 000
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46 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1950-tallet
Olje på plate, 76 x 137 cm
Signert nede til høyre: Gunnar S G
LITTERATUR
Hellandsjø, Hoff og Sæthre-McGuirk:
«Gunnar S. Gundersen»,
Henie Onstad Kunstsenter 2006

«Selv om Gundersen nå utviklet et gjenstandsløst
billedspråk og alle broer til naturalismen kunne synes
brent, så slapp han aldri helt taket i den norske natur.
Hans beundring for de ville fjell og de svimlende stup
fornemmer man helt klart selv i de mest presise,
metallaktige, konstruktivistiske bilder fra 60- og
70-årene (...) Om maleprosessen sa han selv: Når jeg
begynner å male, går jeg ut fra en første opplevelse.
Det er gjerne et rytmisk fragment som har
utkrystallisert seg fra noe jeg har betraktet, enten en
naturopplevelse eller en opplevelse av en annens
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malerier. Dette fragmentet utløser så en organisk
sammenhengende rekke av formuttrykk, så en etter
hvert får mer og mer tak på hele bildet, som er en
sammenstilling av alle disse inntrykkene. Så kutter jeg
ut og legger til inntil relasjonene virker som jeg vil.
Da skal elementene danne en levende og harmonisk
helhet.» Hellandsjø, Hoff og Sæthre-McGuirk side
11 og 14
250 000 - 300 000 / €25 000 - 30 000

47 BJARNE MELGAARD OG
SVERRE BJERTNÆS

UTSTILT
«Sverre Bjertnæs / Bjarne Melgaard,
Climate Confusion Assistance» tegning/installasjon,
Galleri K, Oslo 2012

Untitled (Erik Gill Fuckin his Dog)
Tegning på papir, 76 x 105 cm
Signert og datert oppe til høyre: Bjarne Melgaard 2011
Signert nede til høyre: S Bjertnæs

60 000 - 70 000 / €6 000 - 7 000
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48 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

Untitled (Hey, let’s fuck up totally) 2002
Olje på lerret, 160 x 120 cm
150 000 - 200 000 / €15 000 - 20 000
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49 ROLF NESCH

Württemberg 1893 - Oslo 1975

50 ROLF NESCH

Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Hommage a Dürer» 1971
Fargemetalltrykk, tiré par l’artiste
Papirmål 647 x 497 mm
Trykkmål 580 x 450 mm
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Påskrift nede: 10 mars 1971
Helliesen/ Sørensen nr 840

«Dans» 1956
Fargemetalltrykk, tire par l’artiste
Papirmål 640 x 502 mm
Trykkmål 572 x 410 mm
Signert nede til høyre: Nesch
Helliesen/Sørensen nr 729

70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000

60 000 - 80 000 / €6 000 - 8 000
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51 JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

PROVENIENS
Privat samling

«Mars» 1998-99
Olje på lerret, 120 x 100 cm
Signert nede til høyre: JJ

LITTERATUR
Jens Johannessen: «Allegori, utvalgte arbeider
1962-2002», avbildet kat. 208-209
220 000 - 250 000 / €22 000 - 25 000
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52 HÅKON GULLVÅG

LITTERATUR
Håkon Gullvåg, Galleri Dobloug, 1990 avbildet i
utstillingskatalogens midtsider.

Trondheim 1959

«Hovedpersonen» 1988
Olje på lerret, 190 x 260 cm
Signert og datert nede til høyre: Gullvåg 1988
Signert og datert verso: Håkon Gullvåg 1988
Serie på flere malerier fra denne tiden

UTSTILT
Galleri Dobloug, 1990
160 000 - 190 000 / €16 000 - 19 000
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53 JAKOB WEIDEMANN

PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel Juleauksjon 1995, kat. 39
Privat eie

Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Gul komposisjon, 1980-tallet
Olje på lerret, 150 x 170 cm
Signert og datert nede til høyre: Weidemann

230 000 - 250 000 / €23 000 - 25 000
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54 KNUT STEEN
Oslo 1924 - 2011

«Passagio»
Patinert bronse, HØYDE 46 cm
Signert på plinten: KS
Stemplet: Fonderia M - Italy
60 000 - 70 000 / €6 000 - 7 000
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55 HARALD FENN
Oslo 1963

«Pastorale (Sapgreen Lake Extra)» 2000
Akryl på plate, 100 x 210 cm
Titulert, signert og datert verso: Pastorale
Sapgreen Lake Extra. H. Fenn 2000
70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000
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56 PER MANING
Oslo 1943

«Seal-20» 1995
Sølvgelatin, baryttpapir
Signert og datert verso
Motivmål 43 x 43 cm
PMf 128
PROVENIENS
Galleri Riis, Oslo
Privat samling
LITTERATUR
Eva Klerck Gange / Per Maning: «Per Maning»,
Museet for samtidskunst, Oslo 2002, et eksemplar
avbildet side 138. Serien omtalt side 246-247
Fra serien «Seals» 1988-1994 som består av 22 motiver.
Motivet er også omtalt under tittelen «Seals
Dancing». Selene er fotografert med stramt komponerte utsnitt av bassenget. Noen ganger tett på. Et
utvalg i større format fra denne serien ble utstilt på
Venezia Biennalen i 1995.
Nasjonalmuseet har eksemplarer fra serien i samlingen
35 000 - 45 000 / €3 500 - 4 500

57 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Uten tittel (horisont ), 1994
Sølvgelatin
Signert, datert og nummerert verso : Nr. 1 – 20
Tom Sandberg 94
Motivmål 35,5 x 53 cm
Papirmål 46,8 x 60,5 cm
Informasjon om verket på etikett verso fra
Galleri Riis, Oslo
Nasjonalmuseet har et eksemplar i samlingen
PROVENIENS
Galleri Riis , Oslo
UTSTILLING
«Diptych/Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 2015,
et eksemplar utstilt
LITTERATUR
«Diptych/Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 2015,
et eksemplar avbildet kat. side 7
40 000 - 50 000 / €4 000 - 5 000
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58 KÅRE KIVIJÄRVI

Hammerfest 1938 - Oslo 1991
«Solon med torsk» Gjesvær 1965-66
Sølvgelatin, 30 x 40 cm
Fotografens eget stempel verso:
Photo and copyright: Kåre Kivijärvi
Hammerfest Norway
Vintage
Opptaket er tatt utenfor Gjesvær i 1965
Samlinger i utvalg: Henie Onstad Kunstsenter,
Nasjonalbiblioteket,
Nordnorsk Kunstmuseum, Universitetet i Tromsø,
Tromsø Fylkeskommune

UTSTILT
(eksemplarer utstilt)
«Kåre Kivijärvi» Henie Onstad kunstsenter, 175 års
jubileet for fotografiets oppfinnelse, 1989
«Kåre Kivijärvi Fotografier» 1956-1991,
Nasjonalbiblioteket, 2011
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen», Blomqvist
Kunsthandel, 2016
LITTERATUR
«Kåre Kivijärvi» utstillingskatalog, Henie Onstad
Kunstsenter, 1989 et eksemplar avbildet side 28
Eli Høydalsnes: «Kåre Kivijärvi Fotografier» 1989 et
eksemplar omtalt og avbildet side 70-71

59

Kristin Aasbø: «Kåre Kivijärvi. Fotografier 1956-1991»
2011, omtalt og avbildet side 144-145, samt avbildet
på cover av boken
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen» Blomqvist
Kunsthandel, 2016 et eksemplar avbildet side 66
Cecilie Malm Brundtland, «Norske kunstfotografer
1970-2007», et eksemplar avbildet side 58
40 000 - 50 000 / €4 000 - 5 000

Fra Marianne Heskes utstilling «Voyage Pittoresque» ved
Galerie J & J Donguy i Paris i 1984. Her møtte Heske den
amerikanske kunstneren Nam June Paik som lot seg inspirere
av Heskes videomalerier.

59 MARIANNE HESKE
Ålesund 1946

«Fra Storfjord» 1984
Videomaleri på lerret, 169 x 222 cm
Signert og datert nede til høyre:
Marianne Heske – 84
UTSTILT
«Voyage Pittoresque» Galerie J & J Donguy,
Paris 1984
LITTERATUR
Jorunn Veiteberg: «To whom it may concern:
Marianne Heske», utstillingskatalog Museet for
samtidskunst 2002
https://kunstnerforbundet.no/kunstnere/141Marianne-Heske
https://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/
MS-03906-1996
I perioden mellom 1983 til 1984 utvikler Heske det
som senere har blitt kalt videomaleriene, der hun
kombinerer landskapsgenren med video gjennom
en særegen overføringsteknikk. Den første serien av

denne typen het Voyage Pittoresque. Utgangspunktet for videomaleriene var naturen, U-matictaper og en bærbar U-matic lowband-spiller. Når
Heske hadde funnet motivene hun ville ha,
manipulerte hun fargebalansen direkte i kameraet.
Slik «malte» hun med lys. Når riktig balanse var
funnet, avfotograferte hun skjermen med et
Nikon-kamera. Motivet endte på en dias. Men i 1984
fantes det bare én datamaskin i Europa som kunne
«avlese» dias til inkjet printer på en tilfredsstillende
måte for Heske.
Marianne Heske: «Jeg anser naturfenomen, naturen,
som avspeiling av menneskesinnet og av elementer
som vi alle består av rent fysisk og psykisk. Menneske
og natur er to sider av samme sak». «Naturen er der,
men det er elektronikken også. Jeg vil gjerne gjøre
landskapstolkninger for og i min egen tid».
Marianne Heske har siden 1970-tallet arbeidet med
en rekke ulike teknikker og medier: fotografi,
assemblage, «environmental art», land art, lydkunst,
mixed media, installasjoner og video. Spesielt fremtredende er hennes arbeid med videomanipulerte landskaper, såkalte videomalerier. Det er
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også denne teknikken som har vakt størst oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Dette er malerier
som har sitt utgangspunkt i videoopptak av norsk
landskap, den mektige og uberørte Vestlandsnaturen
som omkranset Heske i barndommen. Opptakene er
av fjord, fjell og ras filmet på lokasjon, som så digitaliseres og overføres datamaskinelt med tusj på lerret.
Denne overføringsteknikken fra video via datamaskin
og til lerret, har Heske selv utviklet og er i stor grad
alene om.
Heskes maleriske landskapstolkninger følger det
tradisjonelle norske landskapsmaleriet ved at de formidler en nærhet til naturen og dens storslagenhet.
Det er samspillet mellom menneske og natur som
utforskes. Konkret natur transformeres til metaforer
for menneskenatur, og videokameraet fungerer her
som et tredje øye. Kameraet gjengir det Heske ser
og sanser, et medium som opererer parallelt med
det menneskelige sanseapparatet. Ved å kombinere
ny videoteknologi og tradisjonelle norske motiver,
etablerer Heske et viktig filosofisk og intellektuelt
møte med bildet av norsk natur.
70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000
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60 MARIANNE HESKE
Ålesund 1946

«Avalanche 1» 1993
Videomaleri på sandblåst messing montert på
mdf-plate, triptykon
Totalmål 100 x 150 cm
Signert verso: Marianne Heske
UTSTILT
Festspillutstillingen, Bergen 1993
Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrenhof, 1993
Künstlerhaus Bethanien, Berlin 1993
80 000 - 90 000 / €8 000 - 9 000
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63

61 GERT JYNGE

Kristiania 1904 - Oslo 1994
Tre arbeidere
Olje på lerret, 110 x 95 cm
Signert nede til høyre: Jynge
LITTERATUR
Steinar Gjessing: «Norsk kunst og tysk.
Posisjoner-paralleller-paradokser.» artikkel i

utstillingskatalogen «1905-1935 Ekspresjon!» fra
Munch-museet 2005
Gert Jynge studerte ved Statens Kunstakademi fra
1929 til 1931 under Axel Revold. Det er ikke mange
malerier bevart fra Jynge, og de aller fleste befinner
seg i offentlige samlinger. Jynge var en viktig person
for sin generasjon kunstnere. I motsetning til
Matisse-elevene, som orienterte seg mot Frankrike,
så Jynge og Sigurd Winge mot Tyskland og de
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radikale tyske kunstnerne, og hentet mye inspirasjon
fra tysk ekspresjonisme. Jynge holdt seg godt oppdatert om retningene og «ismene» på kontinentet,
og ble et midtpunkt på akademiet, hvor han holdt
kurs for sine medstudenter i malertekniske disipliner
og retninger innen kunsten. Særlig viktig inspirator
var Karl Schmidt-Rottluff, vi finner igjen mye av hans
kraftige fargebruk og forenklingen av motivet.
60 000 - 80 000 / €6 000 - 8 000

62 LENA CRONQVIST
svensk 1938

«Den autistiska» 1984
Tempera og olje på lerret, 169 x 135 cm
Signert og datert nede til høyre: L. Cronqvist 1984
UTSTILT
Retrospektiv, Galleri F 15, Moss 1988, kat. 40
«Lena Cronqvist», Värmlands Museum, Karlstad,
Sverige 1992, kat. 5

LITTERATUR
Sune Nordgren: «Lena Cronqvist», 1990, avbildet og
omtalt side 34-35
1984 ser Cronqvist danseforestillinger med den
tyske koreografen Pina Bausch og dansekompaniet
Wuppertal Tanztheater i Stockholm. Møtet med
dansen og den opplevelse det innebar for Cronqvist
ble avgjørende for en serie nye malerier. Cronqvist
malte en hel rekke bilder som hentet motiver fra flere
av forestillingene til Bausch. De to første maleriene
etter det første møtet i 1984 var «Kyssen I» og
«Den autistiska».

65

«I Den autistiska er rollene ombyttet. Her er kvinnen
innesluttet i seg selv og de tre mennene, som på en
gang berører, kniper eller stryker henne over hele
kroppen, lykkes ikke med å bryte denne isoleringen.
Hun stirrer bare tomt og innholdsløst med armene
hengende langs siden.» «Den autistiska kan like
gjerne være Lena selv før »befrielsen«, men i så fall
innebærer det at hun nå helt og holdent har løftet
det personlige til en rent generell attityde »Jeg er
ikke ensom, men jeg har medsøstre... og brødre.«
Nordgren side 35
300 000 - 320 000 / €30 000 - 32 000

63 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Markblomst, 1998
OIje på lerret, 55 x 46 cm
Signert nede til høyre: Weidemann 98
Dedikasjon nede til høyre: Til Randi....
60 000 - 70 000 / €6 000 - 7 000
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64 FRANS WIDERBERG
Oslo 1934 - 2017

Uten tittel, 1991
Olje på lerret, 103 x 92 cm
Signert nede til venstre: F W 91
80 000 - 90 000 / €8 000 - 9 000
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65 JOHS. RIAN

Overhalla 1891 - Oslo 1981
Komposisjon, 1975
Olje på lerret, 100 x 80 cm
Signert og datert nede til venstre: J. Rian 75
PROVENIENS
Moderne, Contemporary & Eldre, Blomqvist
Kunsthandel, 2015 kat 51
Privat eie

LITTERATUR
Erik Dæhlin: Norsk Samtidskunst, Oslo 1990
Groven, Malmanger og Johanssen: «Johs. Rian»
Oslo 1994
Vibeke Hurum: «Johs. Rian - Tema med
variasjoner» Oslo 2002
Vibeke Hurum: JRian Tema med variasjoner
Johs. Rians billedspråk 1950-1981, upublisert
magistergradsavhandling, Oslo 1996
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«Rian var over 70 år da han utviklet sitt nonfigurative formspråk. Som Matisse var han først
og fremst en fargedyrker og motivene føyer seg
inn i (farge)harmoniene. Etter omskiftingen til
nonfigurasjon, kan hans billedverden minne om det
vi opplever når vi en klar dag lukker øyene og ser
»efterbilder«- diffuse formasjoner som svever i et
ubegrenset rom.» Dæhlin side 102
190 000 - 200 000 / €19 000 - 20 000

66 OLAV CHRISTOPHER JENSSEN
Sortland 1954

«Biographie» 1999-2001
Olje og akryl på lerret, 220 x 200 cm
Signert, titulert og datert verso:
Olav Christopher Jenssen Berlin 2000-2001
PROVENIENS
Kleinheinrich Verlag, Münster, Tyskland
Privat kunstsamling, Tyskland

Hachmeister Galerie, Münster, Tyskland
UTSTILT
«Olav Christopher Jenssen»,
Hachmeister Galerie, Münster, Tyskland,
2012 – 2013
«Malerei Abstract - Breder Erben Falke Jenssen»,
Hachmeister Galerie Münster 2019
Olav Christopher Jenssen har siden debuten vært
blant våre absolutt mest betydningsfulle malere. I
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1992 deltok han på Documenta i Kassel, som andre
norske kunstner noensinne. Han stiller jevnlig ut ved
de viktigste institusjonene i Norge, senest i år på
Astrup Fearnley Museet. I Jenssens kunstnerskap
benyttes maleriet til kunstnerens refleksjoner over
spørsmål knyttet til forholdet mellom språk og bilde
samt ikke minst den menneskelige erfaringen av
hukommelse og tidens gang.
250 000 - 300 000 / €25 000 - 30 000

67 MARI SLAATTELID
Notodden 1960

«Promesse de Bonheur 2» 2010
Olje på pleksiglass, 160 x 160 cm
Signert, titulert og datert verso: Mari Slaattelid 2010
Mari Slaattelid er for tiden aktuell med utstilling på
Kunstnernes Hus
80 000 - 100 000 / €8 000 - 10 000
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68 LEONARD RICKHARD

PROVENIENS
Blomqvist Kunsthandel, 2008 kat. 145
Blomqvist Kunsthandel, 2004 kat. 4
Privat eie

Tvedestrand 1945

Komposisjon, 1992
Olje på lerret, 86 x 91 cm inkludert ramme
Signert nede til venstre: LR
Signert og datert verso: Leonard Rickhard 1992
LR I

UTSTILT
Trolig Galleri Dobloug, Oslo 1992, kat. 9
70 000 - 80 000 / €7 000 - 8 000
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69 OLIVIER DEBRÉ

UTSTILT
Centre de Creation Contemporaine
Olivier Debre CCC OD 2017, i forbindelse med
åpningen av senteret.
Per Barclay var en viktig gjesteutstiller, dette bildet av
Debré var det som inspirerte Barclay til å starte på sin
kunstnerkarriere.

fransk 1920 - 1999

«Petit Lysne gris» 1974
Olje på lerret, 45 x 56 cm
Signert og datert nede til høyre: O Debré 74

70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000
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70 ERIK WERENSKIOLD
Vinger 1855 - Oslo 1938

«Werner med den røde blusen» 1887
Olje på plate, 46 x 23 cm
Signert og datert nede til venstre: EW 1887
Påskrift nede til høyre: Werner
PROVENIENS
Kunstnerens eie
Werner og Ingeborg Werenskiold
Arv i familien

UTSTILT
«Erik Werenskiold», Oslo Kunstforening 1927 kat. 15
«Erik Werenskiold - Malerier og tegninger»
Kunstnernes Hus 1955 kat. 48
«Erik Werenskiold» Blaafarveværket 1985 kat. 35
LITTERATUR
Leif Østby: «Maleren og tegneren Erik Werenskiold
1855-1938», utstillingskatalog Stiftelsen Modums
Blaafarveværk 1985
«Werner er blitt fire år og fremdeles enebarn i
familien. En yngre bror, Erik, døde knapt ettårig en av
de første dagene av februar 1887. »Det har vært en
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slem tid«, skriver Werenskiold til Jonas Lie 11. februar,
»enda den andre, som er sund og frisk, holder alt
det leven, han kan«. Det er da også en freidig liten
guttepjokk som møter vårt blikk. Hodet med det
mattgule hår og hudens fine grårosa tone står mot
en svartbrun fond og danner sammen med blusens
dempede røde og den hvite krave en vel avstemt
fargeklang. En lavert tegning eller akvarell er datert
samme år og er vel malt i forbindelse med
oljeportrettet.» Østby side 40
180 000 - 200 000 / €18 000 - 20 000

71 ROAR WOLD

Strinda 1926 - Trondheim 2001
«Sentralt tema»
Olje på lerret, 120 x 110 cm
Signert nede til høyre: Roar Wold
Titulert bak på blindrammen
50 000 - 70 000 / €5 000 - 7 000
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72 HENRIK SØRENSEN

Värmland, Sverige 1882 - Oslo 1962
«Morgen over Norge» 1943
Olje på plate, 77 x 87 cm
Monogramsignert og datert nede til høyre:
HS 1943
Titulert, signert og datert bak på platen

Dedikasjon bak på rammen skrevet med blyant:
Hilsen til mit kjære Danmark fra Eders HS 1943
Dedikasjon bak på platen: Til Otto Andrup med
tak fra norske venner. 1943
PROVENIENS
Otto Andrup
Privat eie

Otto Andrup (1885-1953) var museumsdirektør og
mag. art. Han ble ansatt først som hjelper for Ny
Carlsbergfondets bestyrelse, siden som den første
museumsinspektør, og deretter som museumsdirektør for Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slott.
60 000 - 80 000 / €6 000 - 8 000
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74 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Studiehode» 1905
Radering trykket i brunsvart
Papirmål 350 x 270 mm
Trykkmål 218 x 160 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Påskrift av trykkeren nede til venstre: O Felsing Berlin gr
Woll 253, Sch 219

73 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Bruden, 1953
Olje på plate, 73 x 60 cm
Signert og datert nede til høyre: Weidemann 53

I følge Schiefler er modellen fru Giebfried, som sammen med sin
mann drev Giebfrieds hotell nær Hamburg, hvor Munch bodde i
mars 1905. Munch fortalte Schiefler at hennes røde nese skyldtes at
hun drakk en del, og de omtalte henne derfor seg imellom som
«die Schnaps-Madame» (Munch/Schiefler, bind 1: 127).

70 000 - 90 000 / €7 000 - 9 000

50 000 - 60 000 / €5 000 - 6 000
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75 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Selvportrett med hatt I» 1927
Litografi trykket i rødt
Papirmål 497 x 348 mm
Trykkmål 202 x 185 mm
Usignert
Sekundær påskrift nede til høyre:
«Selvportret av Edvard Munch.»
Woll 681
100 000 - 120 000 / €10 000 - 12 000
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B LO M Q V I S T S A U K S J O N S V I L K Å R
KATALOG
Blomqvist står inne for katalogens utforming og riktighet. Kunstverkene og gjenstandene har en viss alder, og
kjøper oppfordres til å undersøke kunstverket før
auksjonen. Tilstand er som regel ikke beskrevet i
katalogen. Kjøper har selv ansvaret for å besiktige
tilstanden. 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
innramming 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 tilstand når det gjelder skader, fargegjengivelse, reparasjoner, etc.
VISNING
I dagene før auksjon er alle kunstverk utstilt i våre lokaler,
og vi anbefaler budgiver om å undersøke verkene 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 forventes å oppnå på auksjon. Våre
eksperter er behjelpelige med besiktigelsesrapporter,
dersom det er ønsket mer dyptgående informasjon. Alt
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 ethvert katalognummer kan trekkes fra auksjon før og under budrunden helt frem til klubbnedslag.
Ønsker man å delta i budgivning har man tre fremgangsmåter:

– 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
budnummer. 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 auksjonarius angir som
kjøper. Kommer det bud etter klubbnedslag, 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
auksjonen 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 forhåndsbud 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.
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– 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 intensjon 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 selger 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 mangel 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.

TRANSPORT
Ønsker man transport kan Blomqvist anbefale firmaer
som arrangerer pakking, forsikring og transport. Verdifulle og store, tunge objekter anbefaler vi transportert
av profesjonelle transportører. Forsendelser vil først bli
håndtert uken etter auksjonen. Vennligst ta kontakt med
oss for mer informasjon.
N E S T E AU K SJ O N
1 5 . O K TO B E R 201 9

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 snart 150 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

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 26.02.2020
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Euro kurs brukt i katalogen er 1 Euro = 10 NOK. I vår
online katalog vil valutakursen være oppdatert med
svingningene i valutamarkedet.

SAM T I D, M OD E R N E
OG KL AS S I S K

SIDE N

BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS. TORDENSKIOLDS GATE 5. 0160 OSLO. TELEFON 22 70 87 70. BLOMQVIST.NO KUNST@BLOMQVIST.NO

MO D E R N E, KL AS S I S K & MUN CH 2 01 9 / 2

I tillegg til tilslagsbeløpet skal kjøper betale 25% omkostninger, 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.
For mer informasjon se www.kunstavgiften.no

EKSPORT
Blomqvist gjør oppmerksom på at det kreves eksporttillatelse 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.

SAMTID, MODER NE OG KL ASSISK 2 019/3

BETALING OG HENTING
Kjøp på auksjon kan betales og hentes etter
klubbnedslag. Risikoen går deretter over på kjøperen.
Vi gjør oppmerksom 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. Lagerleie vil påløpe med kr 140 pr
påbegynt uke.
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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 salgsutstillinger, 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.

BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS. TORDENSKIOLDS GATE 5. 0160 OSLO. TELEFON 22 70 87 70. BLOMQVIST.NO KUNST@BLOMQVIST.NO

Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende, mest nytenk
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i snart 150 år vært
betydeligste og største aktører i markedet for kunst av h
verdifulle gjenstander fra alle epoker. I alle år har eksper
for virksomheten og Blomqvist tilstreber å ha de til enhv
ekspertene på markedet. Blomqvist Kunsthandel i Torde
Oslo avholder auksjoner for kunst i høyere prisklasser in
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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: kunst@blomqvist.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
førstegangskjøper 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.
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CONDITIONS OF BUSINESS
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 two 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 two hours before the auction
starts at the latest. This can be done by mail 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 or letter before 4 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 25% on the hammer price is payable
for lots staying in Norway. For lots to be exported, the
premium is 21,2% plus 25% VAT for artwork
20% 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
The artist resale law (Droit de suite) covers the purchase
of art by living artists and is applicable up to 70 years
after the artist’s death. For more expensive artwork the
royalty is reduced as follows:
50.000,01-200.000 Euro: 3%,
200.000,01-350.000 Euro: 1%,
350.000,01-500.000 Euro: 0,5%
above 500.000 Euro: 0,25% and the maximum royalty
on any work is 12.500 Euro. For the lots in question the
invoice will be reduced accordingly.
70 years after the artist’s death there will be an art tax
fee of 5% on the sale price plus the premium.
COLLECTION
Please note that all lots bought at the auction not
collected or transport arranged for within 30 days after
the auction will be transported to an external warehouse
at the buyers expense. Special terms apply for buyers
outside of Norway.
CLAIMS
All lots are sold in the state and condition in which they
are found when sold. The catalogue is produced to the
best of Blomqvist’s knowledge. Should any doubt arise
about the genuineness of any lot, Blomqvist must be
informed immediately and in any event no later than 30
days after the auction. Given adequate proof that the
purchased lot is not according to the catalogue text, the
buyer is entitled to return the lot in the same condition
as sold against repayment of the purchase price. The
buyer is not entitled to receive any payment for cost
or loss of profit beyond repayment of the purchase
price. No warranty what so ever is given by Blomqvist’s
employees, its servants or agents to any buyer in respect
of any lot. Any expressed or implied conditions or
warranties are hereby excluded.
DEFECTS AND CONDITION
Defects and conditions are usually not indicated in the
catalogue. It should not be possible to claim cancellation
of a purchase in pursuit of the above provisions if:
a) The catalogue description on the day the lot was sold
to the buyer was in accordance with the then generally
accepted opinion of scholars and experts.
b) The only way of establishing whether the lot was a
forgery at the time of the publication of the catalogue
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was the implementation of scientific process, the validity
of which was only acknowledged after the time, and
required a disproportionate amount of cost or would
have been impossible to carry out without damaging the
lot in question.
EXPORT
a) Exemption from the Norwegian VAT when exported
by a forwarding agent. Lots exported within one month
from the auction through a forwarding agent approved
by us are exempted from Norwegian VAT. Let us know
if you need more details.
The rules apply to a buyer with a permanent address
abroad who wishes to take a purchased lot along as
luggage. The lot must have been paid in full and the
Norwegian VAT of 25% must be deposited with us.
The VAT will be refunded as soon as we have
received the export papers with the official custom
clearance stamps.
b) Exemption from the Norwegian VAT when exported
by the buyer personally as luggage.
The following rules apply to a buyer with a permanent
address abroad who wishes to take his/hers purchased
lot along as luggage. The lot must have been paid in
full and the Norwegian VAT of 25% must be deposited
with us. The VAT will be refunded as soon as we have
received the export papers with the official custom
clearance stamps.
EXPORT LIMITATION
Please note that lots covered by the provisions of the
Cultural Heritage Act of 9th of June 1978, no. 50 with
changes latest 3rd of March 2000 no. 14, need a written
export permission before being exported. Blomqvist will
help with the application free of charge, but any charge
by the institutions will be added to the purchase price.
The exchange rate used in this catalogue is 1 Euro = 10
NOK. In our online catalogue the exchange rate will be
updated with the fluctuation in the market.
These conditions of business from Blomqvist are valid
from 26th February 2020

TELEFONBUD/FORHÅNDSBUD
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 25% 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
katalognr

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
to timer før auksjonen. Resultatet sendes skriftlig eller på e-post
snarest etter auksjonen.
TELEFONBUD 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 forhåndsbudblanketten sendes til oss per
post eller e-post.

katalogtekst 		

h øyeste bud

( o m ko s t n i n g e r

ko m m e r i t i l l eg g )

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

navn
adresse

e - post

telefon

signatur

fylles ut av blom qvist :
reg nr

auksjon

20VM

kontrollert

mottatt dato

Tordenskiolds gate 5, 0160 Oslo Telefon 22 70 87 70 www.blomqvist.no kunst@blomqvist.no
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M Å L , F O R K O R TE 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
(L) lysmål

Forside:
Marianne Heske
«Fra Storfjord» 1984
Kat 59
Foto: Trond Andersen
Design: AM
Trykk/repro: Retail Production
Lakk benyttet på omslag er 100% nedbrytbar
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JUBILEUMSAUKSJONEN «BLOMQVIST 150 ÅR» AVHOLDES 12. MAI 2020
Bli med på feiringen og lever inn kunstverk til Jubileumsauksjon
Vi søker kunst av høyeste kvalitet og du er velkommen til å kontakte oss på
kunst@blomqvist.no - telefon 22 70 87 70
for en samtale om det du ønsker å selge og få en kostnadsfri forhåndsvurdering.
Du møter våre kunnskapsrike eksperter på våre to lokasjoner:
Blomqvist Kunsthandel, Tordenskiolds gate 5, Oslo / kunst@blomqvist.no / 22 70 87 70
Blomqvist Nettauksjon, Rolfsbuktveien 4e-f, Fornebu / nettauksjon@blomqvist.no / 45 93 92 00
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