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Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende, mest nytenkende og åpne 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i snart 150 år vært  en av de aller 
betydeligste 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 
formidlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av 
Blomqvist. Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgs-
utstillinger, 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 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 

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.

SAMTID & MODERNE
TIRSDAG 16.  OKTOBER 2018
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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 to 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

 V I S N I N G
Tirsdag 9. – fredag 12. oktober kl 11-17
Lørdag 13. – søndag 14. oktober kl 12-17
Mandag 15. oktober kl 11-17

Annen visningstid tilbys etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 16. oktober kl 18
Tordenskiolds gate 5

KJARTAN SLETTEMARK
«Selvportrett som Marilyn» 2007
Kat. nr. 51

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

Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert 
magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: 
«Rolf Nesch. The complete Graphic Works», Milano 2009
 
 
 
 
 

Forside: 
JOHS. RIAN
Komposisjon, 1970-tallet
Kat. nr. 27

SAMTID & MODERNE 
Foto: Trond Andersen 
Design: AM
Trykk/repro: Retail Production
Lakk benyttet på omslag er 100% nedbrytbar.
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Tordenskiolds gaTe 5, 0160 oslo
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ANNA-EVA BERGMAN
Landskap, 1958 (detalj)
Kat nr. 32
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Kunsthøsten er allerede godt i gang, og for Blomqvists del har 
tiden etter sommerferien vært preget av omfattende reise-
aktivitet over det ganske land. Blomqvist Kunsthandel og 
Blomqvist Nettauksjon har gjennomført en rekke ekspertreiser, og 
disse vil fortsette videre utover høsten med flere besøk, til blant 
annet Tromsø, en by vi ikke har besøkt på en stund.

I tillegg til de faste auksjoner presenterer vi en rekke utstillinger i 
våre lokaler i Tordenskiolds gate denne høsten. Først ut var grup-
peutstillingen «Norsk minimalisme?» som nettopp er avsluttet, og 
som viste 23 kunstnere med spørsmål om hvorvidt minimalisme-
begrepet kan ha nytteverdi i forhold til å se deler av norsk kunst-
historie fra nye perspektiver. Samtidig hadde vi i anledning Eivind 
Otto Hjelles nylig utgitte bok om Rolf Nesch gleden av å vise en 
omfattende samling av kunstnerens grafiske mesterverk.

Høstens utstillinger fortsetter innimellom auksjonene, først med 
en markering av 100-årsjubileet for Edvard Munchs presentasjon 
av «Livsfrisen» høsten 1918. Deretter følger en omfattende salgs- 
utstilling med arbeider av Andreas Schneider, en norsk pionér 
innen keramisk kunst. Schneiders kunst har vært av stor betydning 
for utviklingen og anerkjennelsen av verkstedkeramikk i Norge, 
men i dag kan det være på sin plass å gjenintrodusere hans 
kunstnerskap for et bredere publikum. Ikke minst er det en glede 
å kunne gjøre dette etter at keramisk kunst igjen har vært svært 
synlig i samtidskunsten de seneste årene.

To dager før denne katalogen sendes i trykken har New York 
Times nettopp publisert en artikkel om kunstmarkedet. Dersom 
du skal lykkes i å «bli rik på kunstinvesteringer», skriver avisen, skal 
du kjøpe kvinnelige kunstnere.. Grunnlaget for påstanden er det 
faktum at man det siste året har sett prisrekorder for hele 
femten kvinnelige kunstnere i det internasjonale auksjons-

markedet. Samtidig styrkes den institusjonelle anerkjennelsen av 
kvinner i kunsthistorien litt etter litt. Dette har også vi lagt merke 
til, og det siste året har vi sett rekordhøye tilslag for kunstnere 
som Charlotte Wankel og Anna-Eva Bergman. Blant kunstnerne i 
utstillingen «Norsk minimalisme?» er den relativt lite kjente 
maleren Mouche Thomsen den som kanskje har fått mest opp-
merksomhet blant publikum.

Først ut av høstens auksjoner dekker vi «Samtid og moderne», og 
auksjonen inneholder som alltid verk av flere av våre viktigste og 
mest interessante kunstnere. Blant høydepunktene finner vi ikke 
minst et svært spennende maleri av Odd Tandberg. 

Til slutt vil vi gratulere Astrup Fearnley Museet med deres 25-års-
jubileum! På Tjuvholmen er markeringen allerede godt i gang 
med en serie utstillinger som presenterer ulike kunstnerskap som 
er sterkt representert i museets omfattende og imponerende 
samling. Høstens to store utstillinger med  Fredrik Værslev og 
Jeff Koons er nettopp åpnet og kan varmt anbefales. Ikke minst 
vil Astrup Fearnley være av stor betydning for Oslo i tiden frem-
over, når samtlige av Nasjonalmuseets avdelinger vil være lukket 
fra og med januar.

Vi ønsker alle våre kunder velkommen til en spennende høst hos 
Blomqvist Kunsthandel!

Med vennlig hilsen,

ERLEND HAMMER
Senior kunstekspert

HELE NORGES BLOMQVIST
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1 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1998
Olje på lerret, 65x54 cm 
Signert og datert nede til høyre: Weidemann 98

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400
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2 GUNNVOR ADVOCAAT
Kristiania 1912 - Oslo 1997

«Gul morgen» 1969
Olje på lerret, 85x105 cm 
Signert og datert nede til høyre: Advocaat 69
Titulert, datert og nummerert verso: n. 5 

50 000 - 70 000 / €5 300 - 7 400
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3 OLAV STRØMME
Ørsta 1909 - Oslo 1978

By om natten, 1961
Olje på lerret, 70x150 cm 
Signert og datert nede til høyre: O Strømme 61

Olav Strømme kom fra en kunstnerisk familie, både 
innen billedkunst, scenekunst og litteratur. Han ble 

derfor sterkt påvirket og inspirert til å utdanne seg til 
kunstner. Da han kom til Oslo fikk han kontakt med det 
unge kunstmiljøet der, som dyrket det moderne uttrykk, 
som avvek fra f.eks. Matisse-elevenes formidling av det 
romantiske. Sammen med blant andre Erling Enger og 
Gert Gynge stilte han i 1935 ut i Kunstnernes Hus, en 
utstilling som ble møtt med sterk kritikk fra publikum. 
Krigsårene satt en demper for Strømmes kunst, både 
fysisk og psykisk. Rundt 1950 imidlertid, ble han inspirert 

til å male motiver fra scenekunsten, med skjebnedrama, 
livsutfoldelse og poesi. I 1975, i forbindelse med den 
retrospektive utstillingen ved Festspillene i Bergen og 
Henie-Onstad Kunstsenter, fikk Strømme endelig den 
offisielle anerkjennelse som sin generasjons fremste 
representant for det abstrakte billedspråk.      

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 200



7

4 IRMA SALO JÆGER
Soini, Finland 1928

«Kilden oppstår» 1961
Olje på lerret, 116x81 cm 
Signert og datert nede til høyre: Irma Salo Jæger -61

PROVENIENS Anne-Marie Hamsun og 
Jan Thurmann-Moe

UTSTILT Kunstnerforbundet, Oslo 1962 kat. nr 2

Irma Salo Jæger er født og oppvokst i Finland og 
bosatte seg i Norge etter å ha tatt en magistergrad i 
kunsthistorie i hjemlandet. Hun gikk ut av 
Kunstakademiet i Oslo 1961, og hadde sin første 
utstilling i UKS samme år. Siden har hun hatt en 
omfattende kunstnerkarriere, og hun ble hedret 
med en stor mønstring på Hennie Onstad Kunstsenter 
i 2017. Hun jobber med et nonfigurativt formspråk 
og er inspirert av kunstnere som Wassily Kandinsky, 
Paul Klee og Piet Mondrian. Det er først og fremst 
fargene som er Salo Jægers interesse, en interesse 
som har holdt seg sterk i over 60 år allerede.

100 000 - 150 000 / €10 500 - 15 800



8

5  LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

«Vintermorgen I» 1995-96
Olje på plate, 50x60 cm 
Signert verso på platen: Leonard Rickhard 1995-96

UTSTILT Lillehammer Kunstmuseum 1996 kat. nr 35

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300



9

6 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Minne fra Odalen»
Olje på lerret, 97x137 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter

Tveter hverken malte, fotograferte eller tok skisser 
mens han var ute i naturen. Han samlet istedet sine 
inntrykk og hentet så disse frem da han kommer 
tilbake til sitt atelier. Tveters landskaper kjennetegnes 
ofte ved duse avtoninger og minimal fargebruk. 

100 000 - 120 000 / €10 500 - 12 600



10

7 RAINER FETTING
tysk 1949

«Barn and silo» 1986
Olje på lerret, 46x61 cm 
Signert, datert, titulert og merket verso: 
Fetting 86, 18/24 - A 298

Rainer Fetting er en av de viktigste kunstnerne fra miljøet 
i Berlin på 1970- og 80-tallet. Gruppen ble kalt «Neue 
Wilde» og bidro sterkt til å utvikle det tyske maleriet. Han 
var med på flere utstillinger i USA og Europa hvor hans 
«heftige maleri» har påvirket malere fra mange nasjoner. 
Her hjemme kan vi plassere bl.a. Bjørn Carlsen og 
Kjell Erik Killi Olsen i samme maleriske tradisjon. 

40 000 - 60 000 / €4 200 - 6 300



11

8 REIDAR SÄRESTÖNIEMI
finsk 1925 - 1981

Landskap
Olje på lerret, 61x81 cm 
Usignert

PROVENIENS Eva Heiskala, kunstnerens søster
Arv i familien

Reidar Särestöniemi var en finsk billedkunstner født i 
byen Kaukonen i Kittilä. Han studerte ved kunst-
akademiet i Helsingfors og ved Ilja Repin-institutet i 
daværende Leningrad. Utgangspunktet i Särestöniemis 
kunst er naturen i Lappland og de lapplandske mytene 

og fotellingene. Motivene er ofte myrer og fjell, ryper, 
gaupe og reinsdyr. Fargene er en viktig bestanddel i 
Särestöniemis arbeider og han tok inntrykk fra den euro-
peiske modernismen, den russiske kunsten og fortidens 
grottemalerier.

100 000 - 150 000 / €10 500 - 15 800



12

9 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

«Rød komposisjon» 1954
Olje på plate, 30x37 cm 
Signert nede til venstre: Gunnar S.G.

PROVENIENS Grete Prytz-Kittelsen, hang i Korsmo-villaen i Planetveien
Privat eie

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400
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10 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1945
Olje på plate, 100x80 cm
Signert og datert nede til venstre: Weidemann 45

LITTERATUR Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann» 
Høvik 1975
Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann» Oeuvre-
katalog 1939-1975, del II, upublisert 
magistergradsavhandling, Oslo 1977

Etter krigen møtte Weidemann igjen kunstsamler og 
mesen Rolf Stenersen som han var blitt kjent med i 
landflyktighet i Sverige. Stenersen hadde stor tro på 
Weidemanns kunst og skaffet ham utstillingsplass 
hos Blomqvist Kunsthandel. Weidemann forsto hvilke 
muligheter som her bød seg og han dro til 
Levanger for å forberede det som kom til å bli hans 
store gjennombruddsutstilling. Utstillingen åpnet 
den 10. juni 1946 i våre lokaler med katalog og forord 
av Rolf Stenersen. Utstillingen var en stor suksess 
med gode kritikker og samtlige malerier ble solgt. 
Weidemanns stil hadde nå forandret seg og bildene 
var i rene, klare, farger og ekspressive i uttrykket. 
Weidemann ble nå sett som landets mest lovende 
etterkrigsdebutant. Hans kreativitet og arbeidska-
pasitet var enorm. Weidemann viste seg etter hvert 
å være en kunstner som mestret mange og motstri-
dende stilarter og impulser. I sen-kubismen, som kan 
hevdes å være et gjennomgående tema i hans tidlige 
etterkrigsmalerier, drar han veksler på uttrykk som 
ekspresjonisme, surrealisme, det geometriske og det 
abstrakte.  

100 000 - 120 000 / €10 500 - 12 600



14

11 VIBEKE TANDBERG
Oslo 1967

«Living Together #7» 1996
C-print på aluminium, 26x39,5 cm 
Signert verso
Ed. 1/5

PROVENIENS Kunst i skolen

UTSTILT «Refleks», Vandreutstilling Nr. 108

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300

12 RUNE JOHANSEN
Bodø 1957

«I siste liten» 2008-12
C-print, 70x70 cm 
Signert på etikett verso: Rune Johansen
Ed. 2/6

LITTERATUR Rune Johansen, «Da æ var i Amerika», 
2007, et eksemplar omtalt og avbildet side 12-13

«Dette byggverket var i ferd med å bli revet da jeg 
passerte. Jeg oppdaget det tilfeldig da vi var på vei 
tilbake til Minneapolis fra en av våre utflukter. En siste 
rest av det gamle Amerika ble revet ned rett foran nesen 
på meg. Et slags reklameskilt med en hest på taket, og 
teksten ”Station II Right on 19” på langveggen. Jeg klarte 
å forevige det. Jeg kom i siste liten.» Rune Johansen, 
side 12.

Kunstfotografen Rune Johansen er aktuell med 
retrospektiv bok, Forlaget Press, høst 2018

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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13 VANESSA BAIRD
Oslo 1963

Uten tittel
Pastell på papir, 106x78 cm 

Fra serien «Uten å tro på ideer lever kuene 
fra dag til dag» 1994-1995

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 300
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14 ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Fisker» 1972
Fargemetalltrykk, Tiré par l’artist 
Trykkmål  445x570 mm
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Datert nede på midten: 4. III 1972
Stemplet verso: Rolf Nesch’s samling, 
registrerings nr 934,  25/11-79, signert EOHJ
Helliesen/Sørensen
Fra serien «Å svømme»

UTSTILT Kunstnerforbundet 1990, kat. nr 2

LITTERATUR Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: 
«Rolf Nesch - The Complete Graphic Works» side 472

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300

15 ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Fuglefanger» 1966
Fargemetalltrykk 2/3, variant tiré par l’artiste 
Trykkmål 580x450 mm
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Helliesen/Sørensen 788

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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16 JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Rød boomerang» (Amøbe), 1980
Olje på plate, 55x45 cm 
Signert nede til venstre JJ

UTSTILT «Jens Johannessen, Retrospektiv», 
Trondheim Kunstmuseum, 2014, avbildet kat side 113

150 000 - 180 000 / €15 800 - 18 900



18

17 JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Lady Bird’s Fortvilelse» 1968
Olje på lerret, 110x110 cm 
Signert og datert nede høyre: JJ 68

UTSTILT «Jens Johannessen, Retrospektiv», 
Museet for Samtidskunst, Oslo 1993
«Jens Johannessen», 
Trondhjems Kunstforening, 1969

LITTERATUR «Jens Johannessen, Retrospektiv», 
Museet for Samtidskunst, Oslo 1993, kat. nr 39
Hans-Jakob Brun: «Jens Johannessen Maleri», 
Oslo 1993 avbildet side 111

«Jens Johannessen» Trondhjems Kunstforening, 
1969, kat. 29

150 000 - 170 000 / €15 800 - 17 900



19

18 ODD TANDBERG
Oslo 1924 - Ås 2017

Komposisjon, 1964
Olje, sand, plastisk masse, strie og lerret på lerret, 
149x180 cm 
Signert og datert oppe til høyre: Odd Tandberg 64

UTSTILT Borås Konstmuseum 1965

Odd Tandberg har satt store spor etter seg i det offentlige 
rom i Norge og i Sverige. Som en av etterkrigs-
kunstnerne var han med på å utsmykke T-banestasjoner, 
kirker, sykehus, kontorbygg og ikke minst 
Regjeringsbygget. Han eksprimenterte med lydskulptur, 
lys, kinetikk, plast, betong, tre, maleri og grafikk. Under og 
etter krigen var han en del av den såkalte «dødsgjengen». 
Denne bestod ved siden av Tandberg, Tor Hoff, Gunnar 

S. Gundersen, Ludvig Eikaas og Egil Øyen. I tillegg til en 
livsførsel som tidvis viste forrakt for døden, ville de ta liv 
av den eldre kunstens dominans. Med inspirasjon fra Klee, 
Miro, Mondrian og Vasarely ble han en nonfigurativ 
kunstner som konsentrerte seg om form, flate, farge og 
tekstur. 

300 000 - 500 000 / €32 000 - 53 000



20

19 BERTIL GREGING
Oslo 1957

Uten tittel (Zen Drawing), 2012
Blandingsteknikk på papir, 152x170 cm 
Signert nede til venstre: Bertil Greging 2012

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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20 KJELL PAHR-IVERSEN
Stavanger 1937

«H.C. Andersens inntog i himmelen» 1990
Olje på lerret, 240x140 cm 
Titulert og datert på etikett verso

«Jeg har alltid vært fascinert av H.C. Andersen. 
Jeg gikk på det danske akademiet i min tid, sier 
Kjell Pahr-Iversen i sitt Hillevågs-atelier og viser oss 
ivrig Andersens kronglete ferd til himmelporten. 
Han møter ferjemannen, en hund med tre hoder, 
en guddommelig urmaker og ikke minst fuglene 
som han alltid var så opptatt av. Til slutt møter han 
St. Peter der han må argumentere for å slippe inn.» 
Intervju med Eldri Espedal Storhaug, Stavanger 
Aftenblad 21 april 2017 i forbindelse med 
utstillingsåpning 2017.

80 000 - 100 000 / €8 400 - 10 500



22

21 ERIK HARRY JOHANNESSEN
Stockholm 1902 - Oslo 1980

«Etter premieren» 1966
Olje på lerret, 100x120 cm 
Signert nede til høyre: EHJ
Titulert verso

I Erik Harry Johannessens etterkrigsbilder danner 
ofte figurkomposisjonene, interiørene og landskapene 
utgangspunkt for rene form- og fargekomposisjoner hvor 
stoffligheten er fremtredende og fargebruken kraftig. 

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 500
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22 KAI FJELL
Skoger 1907 - Bærum 1989

Mor og barn, 1952
Olje på lerret, 110x119 cm 
Signert og nede til venstre: Kai Fjell 52

LITTERATUR Oscar Thue: «Kai Fjell» i 
«Norsk Kunstnerleksikon» Oslo 1981, bind 1, side 649-653

Kai Fjells malerier fra etterkrigstiden er gjerne preget av en 
fastere og klarere utforming av figurene enn tidligere, noe 
som kan gi dem et preg av kjølig fjernhet.  Menneskene 
er objekter og søker sjelden interaksjon med betrakteren. 
Kvinnen er et hovedtema i hele Fjells produksjon. Hun 
skildres i alle livets stadier, avkledd og naken eller vakkert 
pyntet i rik skrud, fjern og utilnærmelig eller sensuell og 
lokkende. Av og til tankefull eller tynget av sorg. Som ung 
og forventningsfull pike, eller som mor med barnet ved 
brystet.

«Fjells bilder er ofte kompliserte og rike i utførelse, så vel 
som i det følelsesmessige innholdet. Dette er i tråd med 
hans egne uttalelser om at arbeidene hadde en indre ut-
forming, hvor ting foregikk på et indre plan. Bildene gir oss 
hans livsoppfatning samtidig som han ønsket at de stadig 
skal forundre og avdekke nye sider ved livet.» 
Thue side 651

320 000 - 360 000 / €34 000 - 38 000



24

23 KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952

«Kanarifuglens fortelling» 1993
Olje på lerret, 60x50 cm 
Signert og datert verso: Oslo 1993 Kjell Erik Killi 
Olsen

UTSTILT Galleri Ismene, Trondheim, 1993, kat. nr 25

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300

24 KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952

Uten tittel, 2006
Olje på lerret, 27x35 cm 
Signert og datert verso: Kjell Erik Killi Olsen

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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25 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

«Inntrykk fra Naturen» 1985
Olje på lerret, 90x90 cm 
Signert og datert verso på lerretet: Weidemann 85
Dedikasjon verso: Til Gunnar fra Jakob Ringsveen 
29/5-85

LITTERATUR Erik Egeland: «Jakob Weidemann 
portrett av en norsk modernist», Oslo 1995

«Vårens første hestehov, solens avbilde i grøftekant og 
sneslaps, akeleier ved grunnmuren som var blåslitt av 
regn og vind... Sine opplevelser av bare en slik uanselig 
Herrens gratisblomst har han transformert til farve-

symfonier over adskilige kvadratmeter. Undrende opp-
dager han gang på gang et årvåkent univers i dem.
»Undring« sa han engang, »det er et stort ord. tar du 
mysteriet bort, blir verden todimensjonal. Da mister man 
strekket.« Egeland side 72

120 000 - 150 000 / €12 600 - 15 800
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26 RYSZARD WARSINSKI
Gdynia, Polen 1937 - Oslo 1996

Komposisjon med figurer
Blandingsteknikk på papir, 120x200 cm 
Signert nede til høyre: Warsinski

LITTERATUR Hans-Jakob Brun: «Maleriet 1940-1980», 
Norges Kunsthistorie, Oslo 1983, bind 7, side 200-203

«Et helt desillusjonert perspektiv på tilværelsen kan nok 
også leses ut av Ryszard Warsinskis arbeider, så i det 

hører han naturlig hjemme i den sentrale gruppen av 
norske surrealister i 60- 70-årene. Men han har alltid 
vært et særtilfelle i norsk kunst. Han kom hit fra Polen i 
begynnelsen av 1960-årene, og brakte med seg direkte 
impulser fra en mellom-europeisk surrealisme. Warsinskis 
røtter er i en tradisjon hvor materialprakt og folkelig 
magi, solid formkultur og ukuelig opprørstrang har 
bygget opp en sterk egenart også i billedkunsten. Dette 
finnes som bakgrunn for Warsinskis kunst, og i tillegg 
gjør hans bilder bevisst bruk av mange slags drivgods fra 
vår kulturelle fellesarv. Det vesentlige er allikevel at dette 
er smeltet inn i en billedverden som helt ut har et tem

peramentsfullt personlig stempel. Warsinski er kanskje 
vår kunst mest kompromissløst kryptiske maler, fordi vi 
alltid bringes til å innse at det viktigste i bildene hans er 
utenfor vårt grep. I 1960-årene kunne dette gi en magisk 
karakter til figurer som vokste fram av tykke lag vinyl, 
hvor sprekker og avskallinger syntes å varsle om en delvis 
oppløsning. Figurene er aktører i en urgammel, men 
også helt privat fabel, hvor sensualitet og forgjengelighet 
er vokst sammen til en morbid poesi.» Brun side 201

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 300
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27 JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

Komposisjon, 1970-tallet
Olje på lerret, 100,5x81,5 cm 
Utydelig signert nede til høyre: J Rian

UTSTILT «Johs. Rian», Blomqvist Kunsthandel 2014, 
kat. nr 89 

LITTERATUR «Johs. Rian» utstillingskatalog Blomqvist 
2014, avbildet side 56
Magne Malmanger: Johs Rian, Bergen 1966
Erik Dæhlin: Norsk Samtidskunst, Oslo 1990

«Johs. Rian senere arbeider er fengslende, men også 
gåtefulle, og de har iblant paradoksale egenskaper. De 
fremstår som rene visjoner fastholdt i kontemplativ klar-
het: men de maner også til engasjement, til bevissthet 
om den synlige verden i dens mest umiddelbare og 
elementære fremtredelsesformer. Når vi først har lært 
dem å kjenne, møter de oss med den selvfølgelighet som 
preger enhver fullbåren form.» Malmanger side 3

Rian var over 70 år da han utviklet sitt nonfigurative 
formspråk. Som Matisse var han først og fremst en far-
gedyrker og motivene føyer seg inn i (farge)harmoniene.  
Etter omskiftingen til nonfigurasjon, kan hans billedver

den 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

Johs Rian er særlig kjent som en av sin tids store 
kolorister. Han var også utpreget musikalsk, og disse to 
særtrekk, mente han selv, påvirket det formspråket han 
kom til å utvikle i sin kunst. Hans originalitet som 
kunstner kom ikke fullt ut til syne før i de siste 20 år 
av hans karriere, da han frigjorde seg fra det naturlige 
motivet for å vie seg helt og holdent til en nonfigurativ 
uttrykksform.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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28 HÅKON BLEKEN
Trondheim 1929

«Selvportrett som tagger» 1999
Olje på lerret, 80x70 cm 
Signert og datert nede til høyre: Håkon Bleken -99

Bakgrunnen for dette motivet var en protest mot at områ-
det Svartlamoen i Trondheim skulle saneres. Verket vi kan 
se i bakgrunnen på husfasaden var en gave fra kunstnerne 
Håkon Bleken og Håkon Gullvåg til Trondheim kommune 

i anledning byens 1000-årsjubileum i 1996. Kommunen 
var lite begeistret for gaven, og gav de to kunstnerne 
maleforbud flere ganger. Huset med maleriet ble fredet, de 
malte også små malerier på flere av de andre rivingstruede 
husene i området, som da ikke kunne rives. Resultatet av 
kampen mot kommunens saneringsplaner ble at området 
ble tatt vare på og i dag utgjør en levende og viktig del av 
Trondheim by.

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400
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29 LUDVIG KARSTEN
Christiania 1876 - Paris 1926

Forfatteren Sven Elvestad, 1916
Olje på lerret, 100x85 cm 
Signert og datert oppe til høyre: Karsten 16

PROVENIENS Arnbaks Kunsthandel, København
Grosserer og kunstsamler Erik Strøyberg, København
Privat eie

UTSTILT Kunstnernes Hus 1937, kat. nr 14
Retrospektiv utstilling Blomqvist, høsten 1919

LITTERATUR Nils Messel «Karsten - Ludvig Karsten», 
Oslo 1995 

«Karstens retrospektive utstilling i oktober var den stør-
ste separatutstilling som inntil da hadde vært arrangert i 
de fine lokalene til Blomqvist.» Messel side 148 

Sven Elvestad (1884-1934) var jorunalist og forfatter. Han 
fikk 98 bøker utgitt signert Sven Elvestad, samt alias 
Kristian F. Biller og Stein Riverton. Det er herfra den 
norske kriminallitterære foreningen har fått sitt navn. 

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400
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30 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Tåke i liene» 1980
Olje på lerret, 64x78 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Signert, titulert og datert verso

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 300

31 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Vinterkveld, Finnskogen» 1991
Olje på lerret, 65x80 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter

60 000 - 70 000 / €6 300 - 7 400
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32 ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

Landskap, 1958
Blandingsteknikk og bladgull på papir, 50x65 cm 
Signert og datert nede til venstre: AEB 1958

UTSTILT «Works on Paper», Gimpel Fils, London 1976

PROVENIENS Galerie de France, Paris

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 smykke-
aktig, 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 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 relieff-
behandling av underlaget til metallfoliene skaper 
romfølelse og ofte dramatiske effekter.» Moe side 13 

120 000 - 150 000 / €12 600 - 15 800
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33 LARS ELLING
Oslo 1966

«Ornitologens datter» 2013
Olje på lerret, 100x100 cm 
Signert og datert verso: Elling 2013

60 000 - 70 000 / €6 300 - 7 400
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34 KAI FJELL
Skoger 1907 - Bærum 1989

Skøytebane, 1937
Olje på lerret, 125x140 cm 
Signert og datert nede til høyre: Kai Fjell 37

PROVENIENS Auksjon Blomqvist Kunsthandel, de-
sember 1997 kat. nr 152 
Privat eie 

UTSTILT «Kai Fjell» Kunstnernes hus, 1937,  No. 41 
 
LITTERATUR Oscar Thue, «Kai Fjell», 
Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982, side 649-652

Kai Fjell debuterte sammen med Harald Kihle i 1932 i 
Oslo Kunstforening. «Det fremgår av avisanmeldelsene 
at Fjell stilte ut hele 50 arbeider. Tynget av selvransa

kelse, publikums og kritikernes harde dom gjemte han 
bildene bort etter utstillingen, og de har senere vært lite 
tilgjengelig for allmenheten. Mønstringen av moderne 
tysk kunst i Kunstnernes Hus, Oslo i januar 1932 har ofte 
vært nevnt som et klart forbilde for Fjells tidlige kunst. 
Han har også selv påpekt viktigheten av denne som 
inspirasjonskilde. 

100 000 - 150 000 / €10 500 - 15 800
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35 INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

Komposisjon, 2003
Olje på lerret, 100x81 cm 
Signert nede til høyre: Sitter
Påskrift verso: Villa F. Mai 2003

80 000 - 100 000 / €8 400 - 10 500
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36 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

«Tidløs blomst» 1979
Olje på lerret, 130x200 cm 
Signert og datert nede til høyre: Weidemann 79

UTSTILT Galleri Riis, Oslo 1983 kat. nr 10

LITTERATUR Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann», 
Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, side 436-439

Frem til 14. oktober kan man se Jakob Weidemanns 

store utstilling på Hennie Onstad Kunstsenter. I utstillin-
gen kan man la seg overaske av den store variasjonen i 
Weidemanns uttrykk innen maleriet. Han hentet inspira-
sjon fra de forskjellige strømninger innen etterkrigs-
kunsten , og prøvde seg frem i mange forskjellige 
retninger. Etter skogbunnperioden på 1960- tallet kom 
Weidemann frem til sitt endelige kunstneriske uttrykk. 
Med utgangspunkt i naturens livgivende og skapende 
kraft, lagde han variasjoner av blomstringsmotiver; etter 
vinteren kommer våren og alt våkner til liv. Dette er 
Weidemanns skapelsesberetning som han aldri gikk lei 
av. Hans store bidrag til nordmenns kunstforståelse er 
ubestridt, og hans kunst er blitt en del av vår felles 

kulturarv. «I 1968 bosatte Weidemann seg på Lilleham-
mer. På gjentatte mønstringer i inn- og utland og ved 
hans monumentale dekorasjoner som de til Maihaugen 
(1967) og  Alfaset kapell (1971), har formspråket vekslet 
fra nærmest eteriske gjengivelser i 1970 til kraftig  farge-
sprakende bilder over temaet »Hestehoven kommer«, 
laget til Festspillutstillingen i Bergen 1973, og så igjen til 
mer vare, sfæriske fremstillinger mot midten og slutten 
av 70-årene.» Hellandsjø side 438

300 000 - 350 000 / €32 000 - 37 000
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37 KÅRE KIVIJÄRVI
Hammerfest 1938 - Oslo 1991

«Hav» 1962
Silver gelatin, 22,5x30,5 cm 
Fotografens eget stempel verso: 
Photo and copyright: Kåre Kivijärvi
Hammerfest, Norway

UTSTILT (eksemplarer i utvalg)
Høvikodden kunstsenter, 1985
Kåre Kivijärvi, 175-årsjubileet for fotografiets opprinnelse, 
Høvikodden kunstsenter,1989
Kåre Kivijärvi, 200-årsjubileet for grunnleggelsen av 
Hammerfest, Hammerfest Kunstforening 
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen» 
Blomqvist Kunsthandel, 2016
Kåre Kivijärvi, Henie Onstad Kunstsenter, 2018
 
LITTERATUR Vikkosanomat, 1962, Bonytt, 1964 og
Prismanytt , 1987  eksemplarer avbildet
Eli Høydalsnes, «Kåre Kivijärvi Fotografier», 2001, 
avbildet og omtalt side 72-73
Kristin Aasbø «Kåre Kivijärvi Fotografier 1956-1991», 2011, 
avbildet og omtalt side 130
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen» 
Blomqvist Kunsthandel, 2016, et eksemplar avbildet side 66

35 000 - 45 000 / €3 700 - 4 700

38 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Untitled» (Jakob Weidemann) 1993
Silver gelatin print, 31x20 cm 
Signert verso på fotografiet: Tom Sandberg 1993
Nummerert verso: Nr 3/30

UTSTILT «Diptych /Tom Sandberg», Kunstnernes Hus, 2015, 
et eksemplar utstilt
«Tom Sandberg, collectors choice», Ole Buengets samling, 
Shoot gallery Oslo 2015, et eksemplar utstilt

LITTERATUR Cecilie Malm Brundtland, 
«Norske Kunstfotografier 1970-2007»
«Tom Sandberg, collectors choice», Ole Buengets samling, 
Shoot gallery Oslo, 2015, et eksemplar 
avbildet i katalog side 15
«Jakob Weidemann retrospektiv 1959-1998 malerier», 
Trondheim Kunstmuseum 1998, et eksemplar avbildet side 2

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 200
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39 TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

«Untitled» 2004
Silver gelatin print, 150x120 cm 
Ed. 6

Astrup Fearnley Museets samling, et 
eksemplar

UTSTILT «Tom Sandberg - Nyere arbeider», 
Lillehammer Kunstmuseum, 2011, et 
eksemplar utstilt
«Tom Sandberg Photographs», 
OSL Contemporary, 2014, 
et eksemplar utstilt
«Tom Sandberg Nye arbeider» 2004, 
et eksemplar utstilt

LITTERATUR «Tom Sandberg - Nyere 
arbeider», utstillingskatalog Lillehammer 
Kunstmuseum, 2011, avbildet side 81
Astrup Fearnleys Museets samling, avblidet 
side 230 
Cecilie Malm Brundtland «Norske 
Kunstfotografer 1970-2007», Oslo 2007, 
avbildet side 96

130 000 - 150 000 / €13 700 - 15 800
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40 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 utstil-
lingskatalog, «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

140 000 - 160 000 / €14 700 - 16 800
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41 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

250 000 - 300 000 / €26 000 - 32 000
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42 KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952
Uten tittel, første del av 1990-tallet
Patinert polyester og pappmasjé, 
HØYDE 70 cm 

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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43 HARRY BERTOIA
Italia 1915 - USA 1978

«Spray»
Rustfritt stål på stenplint, HØYDE 160 cm 

UTSTILT «Harry Bertoia» Galleri Kaare Berntsen, 
Oslo 1972, avbildet side 15  
Privat eie

LITTERATUR Stig Andersen: «Harry Bertoia, 
Amerikansk billedhugger med et utvidet 
skulpturbegrep», Kunsten i dag nr 1, 1973
Kaare Berntsen jr, Galleri KB Oslo, 
utstillingskatalog 1976

Harry Bertoia var født i Italia og reiste til Detroit i 
USA for å studere allerede som 15-åring. Han ble 
først utdannet gullsmed. Fra 1937 studerte han 
ved Cranbrook Academy of Art, Michigan, der 
designere og arkitekter som Charles Eames, 
Eero Saarinen, Walter Gropius var elever. Sist 
nevnte ble en svært viktig inspirator for Bertoia. 
Etter endt utdanning ble Bertoia utnevnt av 
arkitekt Eliel Saarinen til å lede metallavdelingen 
ved dette akademiet.

Bertoia skapte store offentlige skulptur provisjoner
 i USA, 

samt dekorative organiske skulpturer. De gir 
uttrykk for Bertoias tidligere erfaring fra smykker 
og metallhåndverket. Bertoia er særlig kjent for sine 
musikkskulpturer som for kunstneren skaper relasjon 
mellom mennesker. De innbyr til berøring, der lyd 
og bevegelsen som oppstår bringer oss inn i et 
forventningsfullt forhold til skulpturene. Bertoia 
gjorde seg bemerket i Norge allerede på 1970-
tallet, da han blant annet hadde en større utstilling 
på Henie-Onstad Kunstsenter og viste i 1976 
«musikkskulpturer» i Grieghallens foaje under 
Festspillene i Bergen. 

250 000 - 300 000 / €26 000 - 32 000
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44 ARNOLD HAUKELAND
Verdal 1920 - Oslo 1983

«Eleonoras blomst» 1970
Syrefast stål, HØYDE 193 cm inkludert sokkel på 129 cm 

Aamold B125

PROVENIENS Niels Onstad
Randi Haukeland fra 1978

UTSTILT «Jakob Weidemann. Arnold Haukeland» 
Høvikodden 1970 kat. nr 7
Veneziabiennalen 1970 (i Niels Onstads eie)
Festspillutstillingen Bergens Kunstforening 1972 og 
Stavanger Kunstforening 1972 kat. nr 10
«Skulpturfestival» Samlaren i det fria, Stockholm 1972
«Kunst i Bærum» Høvikodden 1978 kat. nr 34
«Nordisk Skulptur» Nordisk konst-sentrum, Sveaborg, 
Helsingfors 1978 kat. nr 13
«Utraditionelle materialer» Nikolaj Kirke, København 1978
«15de Biennale Middelheim. Beeldhouwkunst uit Scandinavie» 
Antwerpen 1979 kat. nr 113
«Kultur og Minne 50 år - jubileumsutstilling» Sarpsborg 
Kunstforening 1981 kat. nr 38

«Kontraster» Oslo Kunstforening 1982 kat. nr 56
«Profiler 1983» Kunstnerforbundet 1983 kat. nr 63
«Arnold Haukeland og Arne Haugens Sørensen» Galleri F15, 
Moss 1988 kat. nr 5

LITTERATUR Erik Dæhlin «Arnold Haukeland» 1980, 
avbildet side 52
Arild Haaland «Arnold Haukeland» 1971, avbildet side 146,147 
og 150

Eleonoras blomst ble utført med restmaterialer fra arbeidet 
med «Solskulptur». Sveisingen er Haukelands mesterstykke 
rent håndverksmessig, et komplisert arbeid fordi stålet er 
krummet i to plan. I 1970 ble Haukeland 50 år, og kunst-
nerisk ble dette ett av hans viktigste. Både «Fugl Fønix» i Vika, 
«Solskulptur» på Høvikodden og «Integrasjon» ved Freia ble 
utplassert. Tittelen «Eleonoras blomst» er Haukelands egen. 
Forklaringen er enkel, han likte navnet Eleonora så godt. 
Sammen med «Kjærlighetsblomst» er dette den mest erotiske 
skulpturen fra Haukeland. Skulpturen er kun laget i dette ene 
eksemplaret, Niels Onstad kjøpte den før åpning av 
Veneziabiennalen i 1970. Ved hans død ble den tilbakeført til 
kunstneren.

500 000 - 600 000 / €53 000 - 63 000
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44

45 VIBEKE SLYNGSTAD
Ålesund 1968

«White holes» 2006
Olje på lerret, 52x64 cm 
Signert og datert verso

UTSTILT «Vibeke Slyngstad. Color Me Gone»,  
Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2017

LITTERATUR  «Vibeke Slyngstad Modern Classics» 2009, 
avbildet og omtalt side 48-49 
Demetrio Paparoni «Vibeke Slyngstad, paintings. 1992-
2017», Italia 2017, avbildet og omtalt side 18 

25 000 - 35 000 / €2 600 - 3 700

46 VIBEKE SLYNGSTAD
Ålesund 1968

«Beach house» 2007
Olje på lerret, 70x90 cm 
Signert og titulert verso

UTSTILT «Vibeke Slyngstad. Color Me Gone»,  
Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2017

LITTERATUR Demetrio Paparoni «Vibeke Slyngstad, 
paintings. 1992-2017», Italia 2017, avbildet side 84 

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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47 KJELL TORRISET
Ålesund 1950

«Godnatt» 1994
Olje på lerret, 220x200 cm 
Signert, titulert og datert verso: 
Kjell Torriset St. Leonardo 1994

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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49 KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

«Selvportrett som Marilyn» 2004
Akryl og serigrafi på lerret, 85x85 cm 
Signert nede til høyre: KjARTan

PROVENIENS Svensk privat samling, kjøpt direkte av kunstneren 
ved Galerie Bel’Art, Stockholm

UTSTILT Galerie Bel’Art, Stockholm: «Kjartan himself as Marilyn» 2007

LITTERATUR: Jan Åke Petterson «Kjartan himself as Marilyn» 2007, 
avbildet side 18
Stina Högkvist m.fl: KjARTan Slettemark. Kunsten å være kunst. 
Utstillingskatalog Nasjonalmuseet 2013. Avbildet side 128

45 000 - 55 000 / €4 700 - 5 800

48 KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

«Selvportrett som Marilyn» 2007
Akryl og serigrafi på lerret, 49x49 cm 
Signert nede til høyre: KjARTan

PROVENIENS Svensk privat samling, kjøpt direkte av kunstneren 
ved Galerie Bel’Art, Stockholm

UTSTILT Galerie Bel’Art, Stockholm: «Kjartan himself as Marilyn» 2007

LITTERATUR: Jan Åke Petterson «Kjartan himself as Marilyn» 2007, 
avbildet side 31

Slettemarks portrettserie tar utgangspunkt i Andy Warhols berømte serie 
fra 1967, der Marilyn Monroes ansikt ble trykket som silketrykk i 10 forskjellige 
fargevarianter. Warhols idé var delvis å lage noe som gav en effekt av samle-
bånds-produksjon, han synes dette gav styrke, dels å vise sin beundring for 
idol-dyrkelsen og kjendiseriet. For kjARTan var innfallsvinkelen en annen. 
Marilyns idol levde videre, det var noe han kunne bruke, han som selv var 
et kunstverk.

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 200

http://m.fl/
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51 KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

«Selvportrett som Marilyn» 2007
Akryl og serigrafi på lerret, 49x49 cm 
Signert nede til høyre: KjARTan

PROVENIENS Svensk privat samling, kjøpt direkte av kunstneren 
ved Galerie Bel’Art, Stockholm

UTSTILT Galerie Bel’Art, Stockholm: «Kjartan himself as Marilyn» 2007

LITTERATUR: Jan Åke Petterson «Kjartan himself as Marilyn» 2007, 
avbildet side 30

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 200

50 KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

«Selvportrett som Marilyn» 2004
Akryl og serigrafi på lerret, 85x85 cm 
Signert nede til høyre: KjARTan

PROVENIENS Svensk privat samling, kjøpt direkte av kunstneren 
ved Galerie Bel’Art, Stockholm

UTSTILT Galerie Bel’Art, Stockholm: «Kjartan himself as Marilyn» 2007

LITTERATUR: Jan Åke Petterson «Kjartan himself as Marilyn» 2007, 
avbildet side 16

45 000 - 55 000 / €4 700 - 5 800
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53 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Uten tittel» 2008
Olje på lerret, 55x46 cm 
Signert og datert verso: Melgaard 2008

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300

52 SVERRE KOREN BJERTNÆS 
OG BJARNE MELGAARD

«Uten tittel (Alissa is beautiful)» 2011
Tusj og fettstift på papir, 68x49 cm 
Signert nede til venstre Bjarne Melgaard 2011
Signert nede til høyre: S Bjertnes

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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54 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Uten tittel (Rome)»
Olje på lerret, 240x300 cm 

PROVENIENS «Høstens Moderne», 
Blomqvist Kunsthandel 2010, kat. nr. 121
Privat samling

Tematikken i Melgaards bilder kan være kraftig og 
realistisk, 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 pro

voserende tekster. Den vekten kunstneren legger 
på formen i bildet gjør det mulig å oppleve den 
nødvendige avstand mellom virkelighet og fantasi.

250 000 - 300 000 / €26 000 - 32 000
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56 NILS AAS
Inderøy 1933 - Oslo 2004

«Haakon VII»
Bronse, HØYDE 32 cm 
Signert verso: NAA

LITTERATUR Bernhard Rostad: 
«Nils Aas et billedhuggerportrett» Oslo 1987

I 1970 arbeidet Aas med utkast i bronse til statuen 
av kong Haakon VII. Statuen ble reist i 1972 på 
7. juni-plassen i Oslo. 

40 000 - 60 000 / €4 200 - 6 300

55 ROGER BISSIERE
fransk 1886 - 1964

Uten tittel, 1952
Olje på papp, 30x24 cm 
Signert og datert nede til høyre: Bissiere 52

PROVENIENS Anne-Marie Hamsun og Jan Thurmann-Moe

UTSTILT Nasjonalgalleriet, Oslo 1958

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 200
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57 ARNE EKELAND
Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

«Skisse» 1940
Olje på plate, 50x61 cm 
Signert nede til høyre: Arne Ekeland

UTSTILT «Arene Ekeland - malerier» 
Kunstnernes Hus 1940 kat. nr 123 

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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58 HÅKON GULLVÅG
Trondheim 1959

Uten tittel, trolig 2008
Olje på lerret, 190x190 cm 

UTSTILT «Håkon Gullvåg» 
Formuesforvaltning, Oslo 2008

LITTERATUR Gunnar Sørensen: 
«Håkon Gullvåg» Oslo 1999 side 39

«Det kunne altså virke tilfeldig at Gullvåg 
begynte å arbeide figurativt, men egentlig må dette ha 
fremstått for ham som et svært nærliggende alternativ. For 
enten man ser Gullvågs maleri som rene billedfantasier 
eller som formuleringer med utgangspunkt i litterære eller 
psykologiske betonede temaer, er det 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 ikke rommet, og uten rommet er det få muligheter 
til å utvikle scener og handlinger. Derfor er det figuren som 
gjerne fanger betrakterens oppmerksomhet først i hans 
bilder.» Sørensen side 39 

150 000 - 180 000 / €15 800 - 18 900
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59 ARNE KAVLI
Bergen 1878 - Oslo 1970

Sommerdag ved Rønnes
Olje på lerret, 70x81 cm 
Signert nede til venstre: A-Kavli

LITTERATUR Nils Messel, «Arne Kavli», 
Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2 side 483-485

«Hans første bilder var ikke, som det gjerne hevdes, 

nyromantiske, men naturalistisk oppfattede landskapsstu-
dier i en grov, impresjonistisk teknikk (...) Under inntrykk 
av fransk impresjonisme, fauvisme, og antagelig også av 
Edvard Munch og Ludvig Karsten, lysnet koloritten (...) 
Synsfeltet var ikke lenger romantikkens uendelige, blikket 
stenges inne i hverdagslig omgivelser, avgrenset av bus-
ker, trær og hustak (...) Kavli befester nå sitt ry som de 
elegante løsningers mester. Han ble de sorgløse stunders 
fortolker impresjonistisk lett både i form og innhold (...) 
Fra begynnelsen av 1930-årene og fram til sin død hentet 
Kavli sine motiver nesten utelukkende fra 

Sørlandet. Det var, ifølge ham selv, ikke naturen i seg selv 
som virket fascinerende, men lyset på Sørlandet var det 
derimot noe helt spesielt ved. Derfor kunne han male de 
samme motivene om og om igjen. Han holdt seg til sitt 
eget sommerhus på Rønnes utenfor Grimstad, og gikk 
knapt utenfor den hvitmalte hageporten.» Messel side 
483-485

100 000 - 120 000 / €10 500 - 12 600
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60 JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

Komposisjon, 1977
Olje på lerret, 92x65 cm 
Signert og datert nede til høyre: J. Rian 77

LITTERATUR Erik Dæhlin: Norsk Samtidskunst, 
Oslo 1990
«Johs Rian» Groven, Malmanger og Johanssen, 
Oslo 1994 
«Johs. Rian - Tema med variasjoner» Vibeke Hurum, 
Oslo 2002
Vibeke Hurum: «J Rian Tema med variasjoner 
Johs. Rians billedspråk 1950-1981», upublisert 
magistergradsavhandling, Oslo 1996 

«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 formasjo-
ner som svever i et ubegrenset rom.» Dæhlin side 102

Johs Rian er særlig kjent som en av sin tids store 
kolorister. Han var også utpreget musikalsk, og disse to 
særtrekk, mente han selv, påvirket det formspråket han 
kom til å utvikle i sin kunst. Hans originalitet som kunst-
ner kom ikke fullt ut til syne før i de siste 20 år av hans 
karriere, da han frigjorde seg fra det naturlige motivet for 
å vie seg helt og holdent til en nonfigurativ uttrykksform.

120 000 - 150 000 / €12 600 - 15 800
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61 JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Hjemmesitteren» 1967
Olje på lerret, 100x80 cm 
Signert nede til høyre: JJ
Signert, datert verso: 
Jens Johannessen, 1967

UTSTILT Stavanger Kunstforening, 
Bergen Kunstforening, 1968 

PROVENIENS Galleri Haaken, 
Oslo
Privat samling

LITTERATUR Stavanger Kunstforening, 
Bergen Kunstforening, 
1968 kat. nr 39 avbildet side 4

100 000 - 150 000 / €10 500 - 15 800
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UTSTILT «Arne Ekeland. Et 100 års jubileum» Galleri 
Festiviteten, Eidsvold Verk 2008, kat. nr 2
Avbildet i katalogen side 19

Ekeland var autodidakt med unntak av et kort opphold som 
hospitant under Axel Revold ved akademiet i Oslo høsten 
1926. Han deltok første gang på Høstutstillingen i 1930, 
men det var først i 1934 at publikum ble oppmerksom på 

hans kunst. Blant annet kjøpte Nasjonalgalleriet sitt første 
maleri dette året «Vi arbeidsløse», og allerede året etter 
kjøpte de sitt andre maleri. Ekelands virkelig store gjen-
nombrudd kom med utstillingen i Kunstnernes Hus våren 
1940. Utstillingen inneholdt ca 125 malerier hvorav Ekeland 
solgte nærmere 60 bilder på åpningen.

300 000 - 350 000 / €32 000 - 37 000

ARNE EKELAND
Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

«Angst» 1933
Olje på lerret, 65x75 cm 
Signert nede til høyre: A. Ekeland

62 
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63 SVERRE BJERTNÆS
Trondheim 1976

«Reductio No 1» 2011
Olje på lerret, 180x166 cm 
Signert verso: S Bjertnæs 2011

PROVENIENS Galleri K, Oslo 2011

100 000 - 150 000 / €10 500 - 15 800
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64 HARALD FENN
Oslo 1963

«Stjerner og Kors» 1998/99
Olje på plate, 150x160 cm 
Signert, titulert og datert verso: H Fenn 1998/99

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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65 KNUT ROSE
Trondheim 1936 - Oslo 2002

«Gjemt pensel»
Olje på lerret, 198x126 cm 
Signert nede til venstre: Knut Rose
Signatur og tittel verso 
Maleriet er trolig utført sent i Roses kunstnerkarriere

100 000 - 120 000 / €10 500 - 12 600
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66 ETTER PABLO PICASSO
spansk 1881 - 1973

«Le verre d’absinthe» 1965
Etsning og kollotypi i farger, 67/300 
Trykkmål 495 x 606 mm
Signert nede til høyre: Picasso
Utgitt av Atelier Crommelynck Editeur, Paris, 
med deres blindstempel. 

70 000 - 80 000 / €7 400 - 8 400

67 LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

Uten tittel, 1986
Olje på lerret, 45,5x56 cm 
Signert og datert verso

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 300
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68 KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Outremer» 1998
Olje på lerret i fire deler, 200x170 cm 
Signert og datert bak på lerretet: K. Nupen 1998
Titulert og stedsbestemt verso på lerretet: 
«Outremer», Tvedestrand

UTSTILT «Outremer» Galleri Wang, Oslo 1998
Galleri Christian Dam, København 1998

LITTERATUR Galleri Christian Dam, København 1998, 
avbildet i katalog side 11
Kjell Nupen sammenstiller ofte forskjellige 
elementer og teknikker innenfor ett og samme verk. 
Etter 1970-tallet, med sin radikale og samfunnskritiske 
holdning, beveger han seg i retning av det abstrakte. Han 
bruker krukkemotivet hyppig, og hans spesielle blåfarge 
«Nupen-blå» går igjen i mange av hans arbeider. 

180 000 - 200 000 / €18 900 - 21 000
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69 BJØRN CARLSEN
Oslo 1945

«Albinoens hjerte» 1989
Olje på lerret, 170x222 cm (med ramme) 
Signert nede til høyre: Bj Carlsen

UTSTILT «Bjørn Carlsen» 
Kunstnernes Hus 1991, kat. nr 24

LITTERATUR Holger Kofoed: 
«Bjørn Carlsen - Undring over tingenes tilstand» 
Oslo 1995, avbildet side 84

«Det finnes mange paradokser i Carlsens kunst. Det er 
påpekt fellestrekk med Max Ernsts (1891-1976) 
surrealistiske bilder og Nicolas de Staëls (1914-1955) 
fargepoetiske maleri. Ofte føles hans bilder kryptisk 
provoserende. Vi reagerer på dem, vet ikke helt hvorfor 
eller på hva, men vi reagerer. Hans stil er særpreget 

ny og med mange sitater til kunsthistorien, ofte vridd i 
retning av det makabre. Det kan handle om livets 
smertelige opphør, formidlet gjennom et malerisk 
oppbud av spontan vitalitet og styrke. Det irrasjonelle 
med malerisk bevissthet, med malerens verktøy, og en 
eksistensialists hjerte.» Koefoed side 16-17 

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400



63

70 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Uten tittel» 2013
Olje på lerret, 120x100 cm 
Signert og datert verso på lerretet: B. Melgaard 2013

150 000 - 170 000 / €15 800 - 17 900
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71 VANESSA BAIRD
Oslo 1963

Uten tittel, 1992
Pastell på papir, 105x77cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Vanessa Baird 1992

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 300

72 KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

Komposisjon, 1964
Akryl på lerret, 102x71 cm 
Signert og datert nede til høyre: Kjartan S. 64

PROVENIENS Privat samling, Stockholm

60 000 - 70 000 / €6 300 - 7 400
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73 JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1983
Olje på lerret, 90x90 cm 
Signert og utydelig datert nede til høyre: Weidemann 83

LITTERATUR Erik Egeland: «Jakob Weidemann portrett av 
en norsk modernist», Oslo 1995

«Vårens første hestehov, solens avbilde i grøftekant og sneslaps, 
akeleier ved grunnmuren som var blåslitt av regn og vind...
Sine opplevelser av bare en slik uanselig Herrens gratisblomst har 
han transformert til farvesymfonier over adskilige kvadratmeter. 
Undrende oppdager han gang på gang et årvåkent univers i dem.
”Undring” sa han engang, »det er et stort ord. tar du mysteriet 
bort, blir verden todimensjonal. Da mister man strekket.»
Egeland side 72

100 000 - 120 000 / €10 500 - 12 600
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74 ZAO WOU-KI
kinesisk/fransk 1921 - 2013

«Le soleil rouge (Den røde solen)» 1950
Fargelitografi, 77/200 
Trykkmål 51x36,5 cm
Signert nede til venstre: Zao Wou-Ki

LITTERATUR Jørgen Ågerup, ed., Zao Wou-Ki: 
The Graphic Work, A Catalogue Raisonné 1937-1995, 
Edition Heede & Moestrup, Copenhagen, 1995

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400

75 REIDAR SÄRESTÖNIEMI
finsk 1925 - 1981

«Veli» kunstnerens nevø
Olje på lerret, 100x81 cm 
Usignert

PROVENIENS Eva Heiskala, kunstnerens søster
Arv i familien

60 000 - 80 000 / €6 300 - 8 400
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76 REIDAR SÄRESTÖNIEMI
finsk 1925 - 1981

Pan blåser i hornet
Olje på lerret, 91x97 cm 
Usignert

PROVENIENS Eva Heiskala, 
kunstnerens søster Arv i familien

150 000 - 200 000 / €15 800 - 21 000
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77 ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Hommage a Picasso» 1972
Fargemetalltrykk, I/VII 
Trykkmål 235x530 mm
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Helliesen/Sørensen 860
Fra serien «Hommage a Picasso» og Nasjonalmuseet 
har et eksemplar i samlingen

UTSTILT Kunstnerforbundet 1990, kat. nr 5

LITTERATUR Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: 
«Rolf Nesch - The Complete Graphic Works» side 477

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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78 HALVDAN LJØSNE
Vågå 1929 - Oslo 2006

Komposisjon, 1956
Olje på lerret, 100x81 cm 
Signert og datert nede til venstre: 
Halvdan Ljøsne - 56

Halvdan Ljøsne gikk på Kunstakademiet fra 1950-53 
under Aage Storstein og Jean Heiberg, senere i 1953-54 
under Gustave Singier i Paris. I tillegg tok han magister-
grad i kunsthistorie i 1956.

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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79 RUNE JOHANSEN
Bodø 1957

«Lukten av Amerika» 2007-08
C-print, 69x69 cm 
Signert på etikett verso: Rune Johansen
Ed. 1/6

LITTERATUR Rune Johansen, «Da æ var i Amerika», 
2007, et eksemplar avbildet på forsiden av boken

Kunstfotografen Rune Johansen er aktuell med 
retrospektiv bok, Forlaget Press, høst 2018

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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80 ROAR WOLD
Strinda 1926 - Trondheim 2001

«Arkitektonisk landskap» 1976-77
Olje på lerret, 129x200 cm 
Signert nede til høyre: Roar Wold
Signert, titulert og datert verso: Roar Wold, 
Arkitektonisk landskap 1976-77

PROVENIENS Bergens Tidendes Kunstsamling

UTSTILT «Roar Wold, Retrospektiv», 
Trondheim Kunstmuseum 1986 

100 000 - 130 000 / €10 500 - 13 700
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81 TERJE YTHJALL
Larvik 1943

«Haveselskapet» 1996
Olje på lerret, 83x54 cm 
Signert nede til høyre: Terje Ythjall - 96

UTSTILT Galleri Haaken, Oslo 1996, kat. nr 6

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 200



73

82 JØRLEIF UTHAUG
Ørlandet 1911 - Oslo 1990

«Kortspillersken» 1948
Olje på lerret, 66x54 cm
Signert og datert nede til høyre: 
Jørleif Uthaug 1948

Uthaug hadde sin første utstilling i Trondheim 
1948, der han viste dekorative, lett abstraherte 
figurative malerier, inspirert av europeiske 
modernister som Picasso og Braque.

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 300
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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 = 9,60 NOK. I vår 
online katalog vil valutakursen være oppdatert med 
svingningene i valutamarkedet

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 25.09.2018

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/


76

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 
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 work 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. After 70 years of the artist’s death there will be a 
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 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.
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 = 9,60 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 
25.09.2018

http://www.blomqvist.no/
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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)  

18HM

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/


78

S E L G E S  H O S  O S S  I  N O V E M B E R

INNLEVERING PÅGÅR TIL VÅRE AUKSJONER 

kunst@blomqvist.no
telefon 22 70 87 70

Axel Ender - Sledefart på isen

mailto:kunst@blomqvist.no
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Edvard Munch “Vampyr II” / “Vampire II” 1895/1902

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. 

Hjemmebesøk 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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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 to 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

 V I S N I N G
Tirsdag 9. – fredag 12. oktober kl 11-17
Lørdag 13. – søndag 14. oktober kl 12-17
Mandag 15. oktober kl 11-17

Annen visningstid tilbys etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 16. oktober kl 18
Tordenskiolds gate 5

KJARTAN SLETTEMARK
«Selvportrett som Marilyn» 2007
Kat. nr. 51

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

Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert 
magistergradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
 
Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: 
«Rolf Nesch. The complete Graphic Works», Milano 2009
 
 
 
 
 

Forside: 
JOHS. RIAN
Komposisjon, 1970-tallet
Kat. nr. 27

SAMTID & MODERNE 
Foto: Trond Andersen 
Design: AM
Trykk/repro: Retail Production
Lakk benyttet på omslag er 100% nedbrytbar.

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

kunsT@blomqvisT.no

TeleFon 22 70 87 70
www.blomqvisT.no

http://f.nr/
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NESTE AUKSJON
20.  NOVEMBER 2018

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
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Tlf:  913 35 155
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Fotograf
trond.andersen@blomqvist.no
Tlf: 906 06 816

Erlend Hammer
Senior kunstekspert
erlend.hammer@blomqvist.no
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Blomqvist Kunsthandel er Norges ledende, mest nytenkende og åpne 
auksjonshus grunnlagt i 1870. Vi har i snart 150 år vært  en av de aller 
betydeligste 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 
formidlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av 
Blomqvist. Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgs-
utstillinger, 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 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 

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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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 
formidlingssalg direkte mellom selger og kjøper besørges også av 
Blomqvist. Vi arrangerer separatutstillinger, historiske utstillinger, salgs-
utstillinger, 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 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 

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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Senior kunstekspert   
knut.forsberg@blomqvist.no
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Auksjonarius og kunstekspert
elisabeth@blomqvist.no
Tlf: 928 84 362
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Senior kunstekspert  
birgitte@blomqvist.no
Tlf:  913 35 155

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

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