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

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

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

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

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 omkost-
ninger 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 formid-
lingssalg direkte mellom selger og kjøper når dette 
er av interesse. I tillegg til våre auksjoner arrangerer 
vi salgsutstillinger, separatutstillinger, historiske 
utstillinger, 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.

Irina Khotko
Resepsjonist
irina.khotko@blomqvist.no
Tlf: 22 70 87 72

INGER SITTER
«Mellom morgen og regn» 1966
(utsnitt)
Kat. nr 21
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DAMIEN HIRST
«Can’t See the Wood for the Trees» 1996
(utsnitt)
Kat. nr 20
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Høsten i Norge har alltid vært en god sesong for kunstmarkedet, innen 
kjøp og salg av kunst og gode utstillinger. Høydepunkter å merke seg 
nå er den nyåpnede Edvard Munch utstillingen hos KODE i Bergen; 
Edvard Munch. I oss er verdener og Det eksperimentelle selvet. 
Edvard Munchs fotografier. Her vises verker fra Munchmuseet, 
Nasjonalmuseet og KODE som besitter de tre største Munch-
samlingene i verden. Og mens de to museene i Oslo er på flyttefot, 
har KODE fått låne flere sentrale verk av museene, sammen med inn-
lån fra private samlinger. Flere av verkene er sjelden eller aldri har vært 
vist sammen. 

En annen stor begivenhet er åpningen av `The Twist`. Kistefos nye 
spektakulære museumsbygning med åpningsutstillingen Hodgkin & 
Creed - Inside Out. Bygningen fremstår i form av både utstillings-
lokale, bro over Randselven og ikke minst som en skulptur. 
`The Twist` vil huse skiftende utstillinger av høyt internasjonalt nivå. 

Astrup Fearnley Museet viser for tiden den anerkjente britiske kunst-
nerduoen Gilbert & George. The great exhibition med verker gjennom 
40 års kunstnerskap. Selvportretter med aktualitet innen politikk, 
religion, seksualitet og skjønnhet.

Blomqvists Kunsthandel går inn i et begivenhetsrikt kunstsemester, 
og har gleden av å ønske velkommen til en ny auksjonssesong.  Etter 
en innholdsrik vår med mange høydepunkter, er vi spente på høstens 
resultater. I denne katalogen viet moderne og samtidskunst, finnes et 
bredt utvalg av anerkjente norske og internasjonale kunstnere. 

Blant mange gode verk kan vi gjerne fremheve den nederlandske 
kunstneren Guillaume Corneille (kat. 32) “Souvenir d’un un pays 
lointain ou l’écriture - lou”1959. Prisantydning 250.000 – 350.000 
kroner. Corneille var en av kunstnerne som var med å grunnlegge den 
kjente avantgarde gruppen Cobra. På 1950-tallet bosatte kunstneren 
seg i Paris og begynte å samle på afrikansk kunst. I auksjonens maleri er 
det primitive og fantasifulle synlig, et abstrakt landskap sett i 
fugleperspektiv.

Videre må Damien Hirst (kat. 20) fremheves. Kunstneren er sjelden å 
finne på det norske markedet. Tegningen ”Can’t See the Wood for the 
Trees” har en prisantydning på 1,2 -1,5 millioner kroner. Den omhandler 
kunstnerens berømte skulptur ”Mother and child divided” fra 1993, og 
dette hovedverket er en del av Astrup Fearnley Museets samling.

Andre internasjonale kunstnere i kommende auksjon er den 
amerikanske kunstneren Frank Stella (kat. 19) og franske Pierre Soulage 
(kat. 9 og 10), som i år fyller 100 år, og regnes for å være en av de nå-
levende mest innflytelsesrike kunstnere i Frankrike. Med ”Lithographie 
n° 32 B” og ”Lithographie n° 34” fra 1974 forventes et prisnivå for hver 
på 60.000-80.000 kroner. De samme kunstverkene ble solgt for rundt 
3.000 kroner hver hos Blomqvist Kunsthandel i 1993.  Det er interes-
sant å merke seg tendensen og ikke uvanlig å se at samme kunstverk 
kommer opp igjen for salg i våre auksjoner.  

Av norsk kvalitetskunst byr auksjonen på verker som Arne Ekeland, 
Anna-Eva Bergman, Inger Sitter, Jens Johannessen, Rolf Nesch, 
Knut Rose, Olav Christopher Jenssen og Vanessa Baird. Bjarne 
Melgaard og Sverre Bjertnæs med en nesten tre meter høy tegning, 
”Apha,Omega”. Den inngår i deres første samarbeidsprosjekt fra 2012, 
med utstillinger i Galleri K og Rod Bianco som fikk stor 
oppmerksomhet.

Med Blomqvists stadig økende fokus på fotokunst, finnes kjente 
motiver av henholdsvis Tom Sandberg, Per Maning, Vibeke Tandberg 
og Kåre Kivijärvi med i auksjonen. Allerede i 1971 stilte Kivijärvi ut 
fotografier hos Blomqvist. Debatten om kunstfotografiet var lang og 
krevende i norsk sammenheng. I så måte er det interessant å merke 
seg Edvard Munchs eksperimentering av det fotografiske selvportrett 
allerede helt tilbake til 1902. På nyåret planlegger vi en fotoutstilling 
med fokus på Street photography som tema.

Velkommen til kunsthøst hos Blomqvist Kunsthandel.

KUNST I HØST

BIRGITTE CHR. SCHIØTH
Senior kunstekspert 



4

HVORDAN KJØPE PÅ AUKSJON

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 bud-
spade 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 pre-
sentasjon av bildet og opplyser om hvilken sum budgivnin-
gen kan starte på. Hun vil enten be om et bud på startprisen, 
som normalt vil ligge noe under laveste vurdering, eller 
opplyse om at det allerede foreligger bud (forhåndsbud). 
Hvis du ønsker å by, holder du opp budspaden godt synlig 
for auksjonarius. Budintervallene avgjøres av auksjonarius, og 
skal normalt ikke øke med mer enn 10 %. Dette blir oppgitt 
tydelig underveis. Du vil normalt ha øyekontakt med auks-
jonarius 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 klubben har falt, slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis 
du ikke har mulighet til selv å komme på auksjonskvelden, 
finnes det andre måter å by på.

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

direkte i  nettkatalogen på www.blomqvist.no. 
Under visningen er budskjemaer 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 kata-
lognummeret 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 se-
nere, kan du få med deg faktura hjem, eller vi sender den på 
e-post eller i posten. Husk at det alltid kommer 25 % i tillegg til 
tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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 

http://www.blomqvist.no/
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IDA LORENTZEN
New York 1951

«Studio Corner I» 1987
Olje på lerret, 95 x 116 cm 
Signert nede til høyre: IML 87

1 UTSTILT 
Tibor de Nagy Gallery, New York 1987
Galleri Wang, Oslo 1987

Ida Lorentzen var småbarnsmor i 1987, og har i 
«Studio corner I» formidlet en tid der ting kunne gå 
litt av hengslene. Hun så seg selv i bordet som holdt 

på å tippe, i kaoset av møbler og i døren som hadde 
gått av hengslene. Maleriet var en forløper til 
det større bildet ”Corner Arrangement” som 
Nasjonalmuseet kjøpte et par år etter.

40 000 - 60 000 / €4 100 - 6 200
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HARITON PUSHWAGNER
Terje Brofos, Oslo 1940 - d.sst. 2018

Uten tittel, 1982
Tusj, akvarell, og collage, 59 x 51,5 cm 
Signert og datert nede til høyre: Pushwagner-82

Dedikasjon nede langs kanten: «Til Fritz med inter 
plane tarisk hilsen Pushwagner-82»

70 000 - 80 000 / €7 200 - 8 200

2 
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VIBEKE TANDBERG
Oslo 1967

«Beautiful No 46» 1999
C-print fra negativ, montert på plate, 72 x 72 cm 
Unik
Fotografiet inngår i en serie på 52 verk

UTSTILT 
«Beyond Paradise», National Art Gallery, Bangkok 
og Thailand, 2002 

LITTERATUR
«Beyond Paradise: Nordic artists travel east» 
Moderna Museet, Stockholm 2002 

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 100

3
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PER BARCLAY
Oslo 1955

«46 Quai le Gallo» 2011
Lambda print montert på aluminium,
120 x 83,5 cm 
Ed. 3, BAR06675
Alle opplysninger fra etiketter verso

UTSTILT 
Galerie Guy Bärtchi, Genève, Sveits 2011, 
galleriet skiftet navn til Wilde Galerie i år

De såkalte «oljerommene» utgjør en sentral 
motivkrets i Per Barclays kunstnerskap. Helt 
siden 1980-tallet har kunstneren fylt spektaku-
lære arkitektoniske rom med ulike væsker, som 
olje, blod og melk. Om prosjektet har Barclay 
uttalt at «olje gir det mest perfekte speilet, 
men dette er jo motorolje, så det stinker og 
det har en forurensende kvalitet. Det er en 
dobbelthet i det som jeg synes er interessant.» 

80 000 - 100 000 / €8 200 - 10 300

4
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INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

«Rød verden»
Olje på lerret, 85 x 70 cm 
Signert nede til høyre: Sitter
Påskrift verso ISM 212

5 

UTSTILT
Galleri Roenland, Jevnaker 2001, kat. 13

70 000 - 90 000 / €7 200 - 9 200
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ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

«Byge» 1993-94-95
Olje på lerret, 160 x 160 cm 
Signert, titulert og datert verso: Ørnulf Opdahl 
1993-94-95

LITTERATUR 
Holger Koefoed: «Fra en samtale om teknikk» 

utstillingskatalog Festspillutstillingen, Bergen 
Kunstforening 1998 
Marit Ingeborg Lange: «Dei gamle fjell i syningom - 
Ørnulf Opdahls malerier «utstillingskatalog 
Stiftelsen Modums Blaafarveværk 2006
«Det er lyset i landskapet, det lyset landskapet avgir 
på en måte, som er mitt prosjekt. Selv mine 
mørkeste bilder har dette lyset jeg vil ha frem.» - 
Ørnulf Opdahl

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

130 000 - 150 000 / €13 300 - 15 400

6
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ARNE EKELAND
Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

«Svart sol» 1972
Akryl på lerret, 145 x 174 cm 
Signert og datert nede til venstre: Arne Ekeland 72
Titulert verso: Svart sol

UTSTILT 
Veneziabiennalen 1972

LITTERATUR 
Øivind Storm Bjerke: «Arne Ekeland. Broen til 
Melkeveien» 2008, avbildet side 78 

«Ekelands presentasjon på biennalen i Venezia i 
1972 var dominert av det store kvadratiske maleriet 
»Katastrofe«, malt i blått og grått. Det er en kraftfull 
undergangsvisjon som bare har vært vist offentlig 
den ene gangen i Venezia. ... Pessimisme preget også 
»Sort sol«, der man aner at menneskene balanserer 

som sarte vesener på sine konstruksjoner i verdens-
rommet, mot en blendene gul bakgrunn der solen 
tegner seg i svart.» Storm Bjerke side 85

Arne Ekeland ble regnet som en av 1900-tallets 
største norske kunstnere. Særlig er han kjent for sine 
store, stiliserte figurbilder i et ekspressivt formspråk. 
Samfunnsomveltninger og revolusjon er temaer som 
går igjen i hans produksjon. I 1935 hadde han sin 
første separatutstilling i Kunstnerforbundet, noe som 
ga ham en posisjon som den fremste i sin generasjon. 
Fra 1943 ble han fokusert på krigen med temaer som 
motstandskamp, okkupasjon og krigshandlinger. Han 
jobbet alene med lite kontakt med andre kunstnere, 
dog hadde han noe kontakt med Kai Fjell, Reidar 
Aulie, Hannah Ryggen, Harald Kihle og Harald Dahl. I 
1970 og 80-årene ble ødeleggelse og forurenset natur 
et viktig tema for ham, noe han fokuserte på i en serie 
bilder. Den svarte solen står som symbol på at men-
neskene forårsaker jordens og naturens undergang. 

250 000 - 300 000 / €26 000 - 31 000

7 
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KNUT ROSE
Trondheim 1936 - Oslo 2002

«Håkon Bs kål» 1985
Olje på lerret, 145 x 195 cm 
Signert nede til høyre: Knut Rose
Signert, datert og titulert verso
CMB 85.4

UTSTILT 
«Udøpt gruppe» Galleri F15, Moss 1985, kat. 53

LITTERATUR 
Cecilie Malm Brundtland: Fra flukt til konfrontasjon, 
Et bidrag til forståelse av Knut Roses Billedverden 
med hovedvekt på perioden 1973-1994, upublisert 
magistergradsavhandling, Oslo 1995, kat.nr CMB 85.4
Cecilie Malm Brundtland: «På flukt i strid mot 
forsoning Knut Rose», Oslo 1997

«Helt fra den menneskelige figur brøt gjennom rundt 
1970 var Knut Rose trofast mot sin egen billedverden. 
Hans malerier kjennetegnes av innkapslete skikkelser 
i en atmosfære preget av uro, angst og usikkerhet. 

Her er ingen gitte meninger eller forståelige hen-
delser. Snarere preges bildene av det uforklarlige og 
forvirrende. Her lever paradokser og ironi, skjønnhet 
og uhygge side om side. I en verden av selvransakelse 
tjener det absurde som redskap.» Malm Brundtland
Knut Rose står som en markant eksponent for det 
eksistensielle etterkrigsmaleri i Norge. Tematikken i 
hans billedverden er knyttet til mennesket og ulike 
mellommenneskelige relasjoner. Med en blanding 
av malerisk skjønnhet og dramatisk uhygge fremstår 
bildene som sinnbilder for menneskets søken og 
erkjennelse. Knut Rose var en meget synlig og sentral 
kunster på den norske kunstarena gjennom 1970-åre-
ne. Han var festspillutstiller i Bergen 1978 og Norges 
representant på Biennalen i Venezia 1981. Han er 
representert i en rekke norske museer og samlinger. 
Rose var viseformann i UKS 1964-65 og medlem av 
Nasjonalgalleriets styre 1978-81. Ved Kunstakademiet, 
der han var professor 1973-83 og rektor 1977-80, kom 
han til å få stor betydning for mange yngre malere. 
Etter at han gikk av som professor, trakk han seg 
tilbake og konsentrerte sine krefter om det å male.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000

8 

http://kat.nr/
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9 10 PIERRE SOULAGES
fransk 1919

«Lithographie n° 32 B» 1974
Fargelitografi, 61/95, 65 x 45 cm 
Signert nede til høyre: Soulages
Encrevé-Meissner 80
Trykket av Mourlot og utgitt av 
Galerie de France, Paris

PROVENIENS 
Blomqvist Kunsthandel, grafikkauksjon 1993, 
kat. 221

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 200

PIERRE SOULAGES
fransk 1919

«Lithographie n° 34» 1974
Fargelitografi, 65/95, 59 x 39 cm 
Signert nede til høyre: Soulages
Encrevé-Meissner 83
Trykket av Mourlot og utgitt av Galerie de France, 
Paris

PROVENIENS 
Blomqvist Kunsthandel, grafikkauksjon 1993, kat. 220

Pierre Soulages er en kunstner hvis tykke sorte strøk 
– kalt outrenoir (utover sort) – mot en lys bakgrunn, 

har karakterisert hans malerier og trykk siden sent på 
1940-tallet Han utviklet dette formspråket parallelt 
med Amerikansk abstrakt ekspresjonisme i Paris, 
hvor han sammen med Jean Fautrier og Hans Har-
tung drev frem den kunstneriske bevegelsen mot 
abstraksjon. Han hentet inspirasjon fra forhistorisk 
og romansk kunst som fantes nær hans barndoms-
hjem. Soulages var den første samtidskunstner 
som ble vist på Hermitagen i St. Petersburg i 2001. 
Musée Soulages åpnet i 2014 i hans hjemby Rodez i 
Frankrike med 500 kunstverk donert av kunstneren 
selv.

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 200
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ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

Uten tittel, 1959
Blandingsteknikk på papir, 27 x 37,5 cm 
Signert og datert nede til høyre: AEB 1959
Påskrift verso: no 32 1959

UTSTILT 
Kaare Berntsen, Oslo 1961 kat. 7

100 000 - 150 000 / €10 300 - 15 400

11 ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

Liten stele, 1959
Blandingsteknikk på papir, 37,5 x 27 cm 
Signert og datert nede til høyre: AEB 1959
Påskrift verso: no 33 1959

UTSTILT
Kaare Berntsen, Oslo ca 1960

100 000 - 150 000 / €10 300 - 15 400

12 
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ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

Uten tittel
Blandingsteknikk på papir, 50 x 65 cm 
Signert og datert nede til høyre: AEB 1958
Påskrift verso: no 63 1958

UTSTILT
Kaare Berntsen, Oslo 1959 kat. 16

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000

13 
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ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

«Petit montagne d’argent (horisontale)» 1958
Blandingsteknikk på papir, 50 x 64 cm 
Signert og datert nede til høyre: AEB 1958
Merket verso: no 65 1958

UTSTILT
Kaare Berntsen, Oslo 1961 kat. 12

LITTERATUR 
Ole Henrik Moe: «Anna-Eva Bergman Malerier og 
tegninger 1949-1987», Oslo 1996

«Jeg har ofte spurt meg selv: hvorfor benytter An-
na-Eva Bergman metallfolier i sitt maleri? Og sikkert 
mange med meg. Blir det ikke da noe altfor åpenbart 
smykkeaktig, overraffinert heftende ved det? Bare 
når man dag etter dag har sittet foran en vegg med 
hennes bilder er det at hemmeligheten ved hennes 
metallfolieteknikk går opp for en med full styrke. 

Man kan sitte en hel dag og merke hvordan bildene 
skifter karakter med lyset, ja, hvordan lyset skapes i 
disse bildene, hvordan de blir selvlysende. Ikke bare 
gir variasjonen av metallfolier hun benytter - sølv, gull, 
aluminium, kobber, messing og andre 
legeringer - polykrome virkninger, men hennes under- 
og overlaseringer, avskrapninger og relieffbehandling 
av underlaget til metallfoliene skaper romfølelse og 
ofte dramatiske effekter.» Moe side 13 

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000

14 
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PER KLEIVA
Torsken, Troms 1933 - Nesodden 2017

«Kniven» 1965
Akryl og aluminiumsmaling på lerret, 100 x 100 cm 
Signert og datert nede til høyre: Per Kleiva 65
Titulert verso: Kniven

UTSTILT 
«Siri Aurdal, Ørnulf Opdahl, Per Kleiva» 
Oslo Kunstforening 1966, kat nr 14
«Pop-etc-Norsk popkunst 1964-1974» 
Henie Onstad Kunstsenter 2015, kat nr 22

LITTERATUR 
Red. Lars Mørch Finborud og Thomas Flor: 
«Pop-Etc- Norsk Popkunst 1964-1974.» 2015, avbildet 
og omtalt på side 26-27 
Red. Line Uleklev, Thomas Flor, Kåre Bulie og Thure 
Erik Lund: «Per Kleiva - maleri og skulptur» 2018, 
avbildet på side 57
 
Utstillingen med Siri Aurdal, Ørnulf Opdahl og Per 
Kleiva i Oslo Kunstforening våren 1966 er regnet som 
den første norske popkunst-utstillingen. Av de tre 
var dette tydeligst hos Opdahl, som nettopp hadde 
vært i London og latt seg inspirere av britiske utøvere 
som Allen Jones, Richard Smith og David Hockney. 
I kontrast til disse fargerike maleriene sto Kleiva frem 
med en helt særegen tilnærming til det nye estetiske 
landskapet, med dystopiske og treffsikre assemblager 

og bilder utførte i industriell aluminiumsmaling eller 
med objekter funnet på dynga. I en anmeldelse skrev 
Magne Malmanger:
«Kleivas uforskammede bilder har en egen snert og 
en kunstnerisk nerve man må lete forgjeves etter hos 
de pop-influerte malerne i Skandinavia!» - 
Magne Malmanger
Ifølge Malmanger var det Per Kleivas avdeling i de 
innerste salene som stjal showet på utstillingen i Oslo 
Kunstforening. Flere med han trakk frem ett spesielt 
bilde som vekket både forundring og avsky. Dette 
verket tok utgangspunkt i en kvadratisk assemblage 
i sort og i sølv fra 1965, med et sentrert beslag fra en 
vaskemaskin hvor det gikk et pumpende solformet 
hard-edge-bølget sølvbånd. I sentrum av denne 
«solformørkelsen» hadde Kleiva senere festet en 
sprikende sølvmalt hånd som en gang hadde tilhørt 
en kvinnelig utstillingsdukke. Nederst på det rektan-
gulære bildet hadde han til slutt hengt på en bulkete 
bilradiator hvor spraymalte plastblomster stakk opp 
og strakte seg opp mot hånden. Tittelen «Softly as 
in a Morning Sunrise» var hentet fra en amerikansk 
jazzstandard (…..) Dette sølvinnrammede verket 
befant seg i materialmessig tilknytning til både «Softly 
as in a Morning Sunrise» og to andre sølvbilder. 
«Kniven» blottla et hard edge-aktig malt sort felt i 
sølvflaten, fylt med ekspressive brede penselstrøk som 
minnet om Roy Lichtensteins samtidige Brushstrokes, 
eller om en kul refleksjon i ett solbrilleglass.

80 000 - 100 000 / €8 200 - 10 300

15 



21



22

ERLING ENGER
Fåberg 1899 - Oslo 1990

«Gårdstun» 1935
Pulver på lerret montert på plate, 92 x 95 cm 
Signert nede til venstre: Enger
Titulert og datert på etikett verso
Lorck P4

UTSTILT
Bjarne Engebret - Erling Enger - Gert Jynge - Olav 
Strømme - Sigurd Winge. Kunstnernes Hus 1935 kat 
nr 92 med tittel «Gård»
«30-års modernistene» Henie Onstad Kunstsenter og 
Trondhjems Kunstforening 1972-73, kat. 6

LITTERATUR
Anne Marie Lorck: «Erling Enger. Humoristen i norsk 
malerkunst» upublisert magistergradsavhandling, 
Universitetet i Oslo 1996 
Anne Marie Lorck: «Erling Enger» Oslo 2008

Enger begynte i 1930 ved Kunstakademiet under 
Axel Revold. Han var i mange år opptatt av og 
eksperimentere med materiale og teknikk. Han ble 
etter hvert sterkt inspirert av den ekspresjonistiske, 
primitive uttrykkskraft. I 1933 reiste han sammen 
med Gert Gynge og Sigurd Winge på studietur til 
Hamburg og Berlin, hvor han lot seg inspirere av de 
tyske ekspresjonistene, en innflytelse som er påtagelig 
i flere av hans arbeider. Spesielt etter at Rolf Nesch 

kom og i 33 ble det satt fart i utprøving av forskjellige 
teknikker. Han begynte å arbeide med pulverteknikk. 
Tørt fargepulver ble drysset på en klebende flate. 
Med denne teknikken var det kun plass til en begren-
set fargeskala. Sammen med bl.a. kunstnerne Olav 
Strømme, Gert Jynge og Sigurd Winge, var Enger 
representert på utstillingen i Kunstnernes Hus i 1935 
med hele 20 pulvermalerier. Motivene var enkle, raf-
finerte figurkomposisjoner, gårdsinteriører, skog- og 
blomstermotiver. I «Gårdstun» ser vi at han har lagt 
flere lag med pulver på hverandre, og skrapt seg ned. 
Skrapingen virker delvis som konturlinjer for motivet, 
men har også en selvstendig ekspressiv effekt i bildet.

80 000 - 100 000 / €8 200 - 10 300

16 
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WILLI MIDELFART
Oslo 1904 - d. sst. 1975

«(Royalist) Optöier i Paris» 1931
Olje på lerret, 118 x 108 cm 
Signert og datert nede til høyre: W. Midelfart 31
Titulert og datert verso 

PROVENIENS 
Bukowskis Oslo, mars 1990 kat. 70
Privat eie

LITTERATUR 
Harald Flor og Oscar Thue: «Willi Midelfart» i Norsk 
Kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2

Midelfart foretok flere studiereiser til Tyskland og 
Frankrike på 1930-tallet. Fra denne tiden med protest-
marsjer, streiker, lockout og rett før Hitlers maktover-
takelse, har Midelfart malt flere bilder med tolkninger 
av de inntrykk han fikk på disse studiereisene. De 
samfunnsmessige motsetningene og klassekampen 

var særdeles skjerpet. Han så på nært hold hvordan 
sosiale skjevheter, solidaritetsaksjoner, hungersmarsjer 
og streiker ble møtt med lockout, politiovergrep, 
borgerbevæpning og fascistisk terror. Midelfart ble 
opprørt over forholdene, og det var disse opplevelse-
ne han kom til å formidle i sitt maleri utover i tretti-
årene. Den avgjørende styrken ligger også i at situa-
sjonene ikke er konstruert, men fremstilt i sitt eget lys. 

50 000 - 60 000 / €5 100 - 6 200

17 
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FERNAND LEGER
fransk 1881 - 1955

«Les danseuses (Fond jaune)» 1954
Fargelitografi, 2/75, 56 x 46 cm 

Signert nede til høyre: F Leger
Signert og datert i platen: F.L 53
Saphire 137

50 000 - 60 000 / €5 100 - 6 200

18 
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FRANK STELLA
amerikansk 1936

«Swoonarie» 1994
Etsning med relieff, akvatint, litografi og serigrafi, 
16/30, 107 x 126 cm 
Signert og datert nede til venstre: F. Stella ’94

Trykket kommer fra «Imaginary Places serien» og er 
trykket og utgitt av Tyler Graphics, New York

Trykkene fra serien «Imaginary Places 1994-1999» 
skildrer fiktive steder og land, hentet fra boken «The 
Dictionary of Imaginary Places» av Alberto Manguel 

og Gianni Guadalupi. Titlene som er hentet fra 
verdenslitteraturen er selv fantastisk fantasifulle og 
fengende. Noen eksempler er Figlefia, Limanora, 
Swoonarie, Spectralia eller East Eurelia.

70 000 - 90 000 / €7 200 - 9 200

19 
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DAMIEN HIRST
engelsk 1965

«Can’t See the Wood for the Trees» 1996
Blyant på papir, 75 x 109 cm 
Signert nede til venstre: Damien Hirst

PROVENIENS 
Gave fra kunstneren til tidligere eier
Privat salg - Sothebys London, etter 2006
Privat eie

UTSTILT 
«Corpus: Drawings 1981 - 2006» 14. september - 28. 
oktober 2006, separatutstilling Gagosian Gallery, 
Madison Avenue, New York

LITTERATUR 
Damien Hirst «Corpus: Drawings 1981 - 2006»
Therese Möllenhoff: «Damien Hirst i Astrup Fearnley 
samlingen» 2015

Skissen viser en plan for en ku dissekert i kvart-deler, 
med tittelen «Can’t See the Wood for the Trees». 
Hirsts påskrifter peker mot tegningens sentrale 

betydning i hans kreative prosess, også hans ut-
prøving av forskjellige titler på verket. Tegningen 
ligger nær det berømte verket «Mother and child 
divided» fra 1993, som har vært en sentral skulptur 
på Astrup Fearnley Museet siden den ble innkjøpt til 
samlingen. 

Hirsts «Natural History-serie» består av ulike kunst-
verk der forskjellige dyr er plassert i store formalinfylte 
tanker. Hirst har selv omtalt serien som «a zoo of dead 
animals». Det første store verket i «Natural His-
tory-serien var »The Physical Impossibility of Death 
in the Mind of Someone Living« 1991 - en fire meter 
lang og 23 tonn tung tigerhai i en tredelt formalintank. 
Dette verket utløste en storm av reaksjoner i kunst-
verdenen og har blitt stående som et ikon i vår samti-
dige kunsthistorie. »Mother and child (Divided)« er et 
av de tidlige og mest betydningsfulle verkene i denne 
serien. Verket ble først vist i 1993 på Venezia-bienna-
lens utstilling »Aperto« 93, og det var hovedverket da 
Hirst vant den prestisjefylte kunstprisen Turner Prize 
i 1995.

1 200 000 - 1 500 000 / €123 000 - 154 000
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Tekst fra Damien Hirsts hjemmeside: damienhirst.com
«Hirst plays out his ideas through image as well as text with 
the urgency and immediacy of a child whose irrepressible, 
exhaustive imagination is engaged in a constant, passi-
onate pursuit to describe, demarcate, question, invent, 
discover and even divine. In Can’t See the Wood for the 
Trees (1996), he gives poetic 
insight into the conceptual basis of his drawings, chro-
nicling their importance in the developmental process of 
his work, »constructing spaces, drawings for sculptures, 
ideas become reality, making spaces, ideas made real, in 
search of reality, looking for Mr. Goodsex, nothing is a 
problem for me, he tried to internalize everything, from 
head to paper.« 

Through the drawings, »we can explore his preoccupations 
and passions which centre on the ambiguity at the heart of 
human experience,« as described in Hirst’s catalogue From 
the Cradle to the Grave, »the confusing relations between 
art and life, life and death and image and reality, change 
and stasis, communion and isolation, entrapment and es-
cape, love and relationships.« The corpus, or body of work 
contained in this exhibition reveals the breadth and depth 
of thought at the heart of Hirst’s creative output.»  

http://damienhirst.com/


30

INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

«Mellom morgen og regn» 1966
Olje på lerret, 147 x 114 cm 
Signert nede til høyre: Sitter
Påskrift verso: ISM 212

PROVENIENS 
Egil Monn-Iversen
Privat eie

UTSTILT
Bergen Kunstforening Festspillutstillingen 1966 kat. 86
Trondheim Kunstmuseum 1979 kat. 28
Amos Andersons Konstmuseum, Helsinki 1979
Trondheim Kunstmuseum 2004 kat. 66

På Festspillutstillingen i Bergen 1966 var bildenes for-
mater gjennomgående store og demonstrerte evne til 
å organisere kompliserte komposisjoner basert på et 
oppløst formspråk. Dristigheten i fargebruk, form og 
rytme var påtagelig, samtidig som utnyttelsen av 

collage og materialeffekt var oppgitt. En transparent, 
luftig koloritt sammen med noe i selve komposisjone-
ne antydet at kunstneren igjen bygget noe mer 
direkte på natur-observasjoner, for eksempel «Svart 
sol» (Göteborgs Konstmuseum, 1965). Norsk 
Kunstnerleksikon nettutgaven ved Hanne 
Holm-Johnsen.

Naturen har vært inspirasjon for det meste av norsk 
kunst. Etter krigen ser vi dette hos Inger Sitter, Jakob 
Weidemann og Knut Rumohr. Det var imidlertid 
ikke naturmaleriet som var målet, heller å formidle 
fornemmelsen av natur, den subjektive opplevelsen. 
Hos Sitter er det fargene som er mediet, fargene og 
penselføring, strøk og struktur. I ”Mellom morgen og 
regn” er motivet arrangert nesten som et tradisjonelt 
landskapsmaleri, med himmel over fjell, og med grønn 
vegetasjon.

220 000 - 250 000 / €23 000 - 26 000
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TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Untitled, 1987
Silver gelatin 
Signert, datert og nummerert verso: A/P 
Tom Sandberg 1987
Motiv 45 x 85,5 cm
Ark 72,5 x 95 cm
Preus Fotomuseum har et større eksemplar 
i sin samling

55 000 - 60 000 / €5 600 - 6 200

22 

TOM SANDBERG
Narvik 1953 - Oslo 2014

Untitled, 2007
Palladium print 
Signert nede midt på: Tom Sandberg
Motiv 37 x 56 cm
Ark 56,5 x 76 cm

LITTERATUR 
«Diptych /Tom Sandberg», 
Kunstnernes Hus, 2015, 
et eksemplar avbildet i katalog
Kristiane Larsen: «Under en grå himmel», 
D2, 2015, 
et eksemplar avbildet side 15

25 000 - 35 000 / €2 600 - 3 600

23 
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PER MANING
Oslo 1943

«Pict.05» 1992
Silver gelatin, 134 x 134 cm 
Ed. 1/3, PMf304
Alle opplysninger fra etikett verso fra Galleri Riis, 
Oslo 

PROVENIES 
Galleri Riis, Oslo
Privat eie

LITTERATUR 
Eva Klerck Gange / Per Maning - «Per Maning»: 
Museet for samtidskunst, Oslo 2002, et eksemplar 
avbildet side 204, varianter avbildet side 202, 203 
og 205

Utdrag fra Per Manings samtale med Timo Valjakka 
hvor Maning sier: «Det å være sammen med dyr 
har vist meg hvor utrolig forskjellige uttrykksmåter 
de har. De bruker øynene, ørene, munnen, halen, lyd 
... ørsmå nyanser forteller mye om humøret deres. 

Mennesket, på den andre siden, har nesten gjort 
det til sin profesjon å skjule signalene og følelsene 
sine. Vi tar på oss et ansikt vi tror det er forventet at 
vi skal ha: intelligent, klokt, følsomt, åpenhjertig, trist 
... men kan vi stole på det vi ser? Eller er alt sammen 
»kopierte følelser«?  Maning side 65

70 000 - 80 000 / €7 200 - 8 200

24 
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KÅRE KIVIJÄRVI
Hammerfest 1938 - Oslo 1991

«Fra de store banker» 1960 (1960-tallet)
Silver gelatin, 24 x 30 cm 
Vintage
Fotografens eget stempel verso: Photo and 
copyright: Kåre Kivijärvi
Hammerfest Norway
Foto-opptaket er gjort på fisketråleren Gargia på 
Svalbardbanken. Fotografiet er en speilvendt versjon 
av ”Fra de store banker” 1960.
Samlinger i utvalg: Nasjonalmuseet, Henie Onstad 
Kunstsenter, Nasjonalbiblioteket og 
Preus Fotomuseum

UTSTILT 
Eksemplar utstilt:
«Kåre Kivijärvi» Festspillene i Nord-Norge, 25 års 
jubileum, 1989
«Kåre Kivijärvi» Hammerfest kunstforening, 200-års 
jubileum for grunnleggelsen av Hammerfest. 1989 
«Kåre Kivijärvi» Henie Onstad kunstsenter, 175 års 

jubileet for fotografiets oppfinnelse, 1989
«Kåre Kivijärvi Fotografier» 1956-1991, 
Nasjonalbiblioteket, 2011
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen», 
Blomqvist Kunsthandel, 2016

LITTERATUR 
«Kåre Kivijärvi» utstillingskatalog, Henie Onstad 
Kunstsenter, 1989 et eksemplar avbildet side 13
Eli Høydalsnes, «Kåre Kivijärvi Fotografier» 1989 et 
eksemplar omtalt og avbildet side 64-65
Kristin Aasbø, «Kåre Kivijärvi. Fotografier 1956-1991» 
2011, side 100-101
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen» Blomqvist 
Kunsthandel, 2016 et eksemplar avbildet side 66
Cecilie Malm Brundtland, ”Norske kunstfotografer 
1970-2007”, et eksemplar avbildet side 59

35 000 - 40 000 / €3 600 - 4 100

25 

KÅRE KIVIJÄRVI
Hammerfest 1938 - Oslo 1991

«Trålefiske» 1959
Silver gelatin, 17,5 x 23,5 cm 
Vintage
Fotografens eget stempel verso: Photo and copyright, 
Kåre Kivijärvi Hammerfest Norway
Motivet også omtalt som ”Om bord på fisketråler” og 
”Storfangst”. Fotografiet er tatt på oppdrag for fiske-
industribedriften Findus. Nasjonalbiblioteket og 
Henie Onstad Kunstsenter har et eksemplar i samlingen.

UTSTILT 
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen», 
Blomqvist Kunsthandel, 2016, ett eksemplar utstilt

LITTERATUR 
«Kåre Kivijärvi - Min verden er en annen», utstillingskatalog 
Blomqvist Kunsthandel, 2016, avbildet side 20
Kristin Aasbø: «Kåre Kivijärvi Fotografier 1956-1991», side 42
Eli Høydalsnes: «Kåre Kivijärvi Fotografier», 1989 et 
eksemplar omtalt og avbildet side 69
Billedbladet NÅ, nr 49, 1962, avbildet

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100

26 
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OLAV CHRISTOPHER JENSSEN
Sortland 1954

«Palindrome No.07» 2000-03
Akryl og olje på lerret, 302 x 312 cm 
Signert og datert på etikett verso: OIav Christopher 
Jenssen Berlin 2000
Datert verso: Berlin 2000

PROVENIENS
Privat samling, Frankrike

UTSTILT 
«Some Sectrets some Thinking Bells some Late 
Palindromes some Time Paintings some brown 
Paintings No. 2» Galleri Susanne Ottersen, 

København, 2003
«Time paintings», Kunstmuseum Bonn, 2003

Verket er utstilt på Blomqvist Nettauksjon i 
Rolfsbuktveien 4 e-f på Fornebu.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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JAN GROTH
Stavanger 1938

Uten tittel, 1988
Fettstift på papir, 63 x 88 cm 
Signert og datert nede til venstre: Groth 1988

UTSTILT 
Galleri S E, Bergen 

Jan Groths tegninger er innkjøpt i viktige samlinger, 
der i blant MoMA, New York og Metropolitan 
Museum of Art, New York, samt Nasjonalmuseet

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 100
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VANESSA BAIRD
Oslo 1963

«Nevermore» 2006
Akvarell og gouache på papir, 154 x 103 cm 
Titulert, signert og datert nede midt på: 
Nevermore Vanessa Baird 2006
Alle opplysninger fra etikett verso fra c/o Atle 
Gerhardsen 

PROVENIENS 
Gerhardsen Gerner, Berlin

UTSTILT 
«Vanessa Baird, Me myself and the other one», 
c/o- Atle Gerhardsen, Berlin 2006
Art Basel Miami Beach, 2006

50 000 - 60 000 / €5 100 - 6 200
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JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

«Komposisjon kontrapunkt» 1976
Olje på lerret, 100 x 80 cm 
Signert og datert nede til venstre: J Rian 76

LITTERATUR 
Erik Dæhlin: Norsk Samtidskunst, Oslo 1990
 «Johs. Rian - Tema med variasjoner» Vibeke Hurum, 
Oslo 2002
«Johs. Rian» utstillingskatalog, Blomqvist Kunsthandel 
2014

Rian var over 70 år da han utviklet sitt nonfigurative 
formspråk. Som Matisse var han først og fremst en 
fargedyrker og 
motivene føyer seg inn i (farge)harmoniene. Etter 
omskiftingen til nonfigurasjon, kan hans billedverden 
minne om det vi opplever når vi en klar dag lukker 
øyene og ser «efterbilder»- diffuse formasjoner som 
svever i et ubegrenset rom. 
Dæhlin side 102

”Johs. Rian senere arbeider er fengslende, men også 
gåtefulle, og de har i blant paradoksale egenskaper. 
De fremstår som rene visjoner fastholdt i kontem-
plativ klarhet: men de maner også til engasjement, til 
bevissthet om den synlige verden i dens mest umid-
delbare 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
 
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 nonfigura-
tiv uttrykksform.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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PABLO PICASSO
spansk 1881 - 1973

«Le Peintre et Son Modèle» 1954
Fargelitografi, 20/50, 50 x 63 cm 
Signert nede til høyre: Picasso
Bloch 765

80 000 - 120 000 / €8 200 - 12 300
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GUILLAUME CORNEILLE
nederlandsk 1922 - 2010

«Souvenir d’un un pays lointain ou l’écriture - clou» 
1959
Olje på lerret, 60 x 120 cm 
Signert og datert nede til høyre: Corneille ’59
Titulert, signert og datert verso

PROVENIENS 
Kaare Berntsen, Oslo 1961
Privat eie

Guillaume Cornelis van Beverloo kjent under navnet 
Corneille, studerte ved Kunstakademiet i Amster-
dam. Han var en av grunnleggerne av REFLEX-
bevegelsen i 1948, og i 1949 var han også en av 
grunnleggerne av COBRA-bevegelsen i 
Danmark. Han var også med på å danne bevegel-
sen Experimentele Groep Holland. Han var aktiv 
i COBRA-gruppen fra begynnelsen, ikke bare 
innenfor maleri, men også ved å publisere poesien 
i COBRA-magasinet. Den poetiske Corneille ble 
sterkt påvirket av Joan Miró (1893-1983) og Paul Klee 

(1879-1940). Etter COBRA-gruppen ble oppløst i 
1951 flyttet Corneille til Paris og begynte 
å samle afrikansk kunst. Denne primitive kunsten 
inspirerte og ga seg tydelig utslag i hans verker, som 
tok en mer fantasifull og fabulerende retning, som 
landskap sett fra et fugleperspektiv, eksotiske fugler 
og stiliserte former. Den franske tittelen på verket kan 
oversettes til ”Minne om et fjernt land eller forfatter-
skap - et høydepunkt”.Corneille reiste rundt i Afrika 
på 1950-tallet og hentet motiver fra reisene sine der.

250 000 - 350 000 / €26 000 - 36 000
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JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

Kvinne ved piano
Olje på lerret, 50 x 58 cm 
Signert nede til høyre: J R

LITTERATUR 
Inge Torheim: «Johannes Rian», Norsk Kunstnerlek-
sikon, Oslo 1986, bind 3

«I de første årene etter 2. verdenskrig tok Rian opp 
igjen tråden fra sine utstillinger like etter akademiti-
den. De rene landskaper forsvant fra hans motivver-
den. I et stort antall tegninger gjennomførte han 

et intensivert akt- og figurstudium, som snart skulle 
lede frem til en mer konsekvent arbeidsmetode 
også innen maleriet. Modellen og dens plassering 
i rommet ble gjengitt og utforsket, blant annet ved 
små variasjoner i kroppsholdning og sittestilling.» 
Torheim side 322

225 000 - 275 000 / €23 000 - 28 000
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HENRIK LUND
Bergen 1879 - Oslo 1935

Skjærgårdslandskap fra Skåtøy, 1935
Olje på lerret, 122 x 154 cm 
Signert og datert nede til høyre: Henrik Lund 35

LITTERATUR 
Nils Messel: «Henrik Lund», 
Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2

«Lund ble raskt en sentral skikkelse i den løse 
grupperingen som alle var født i siste halvpart av 
1870-årene og som etter hvert fikk tilnavnet ny-
impresjonistene. (...) De opponerte mot fargefattig 
stilkunst og ny-romantikk og arbeidet i et fritt, kolo-
ristisk sterkt formspråk ikke minst influert av Edvard 
Munch. (...) I årene før 1. verdenskrig begynte han å 

interessere seg for rene landskapsbilder, åpne og 
luftige naturimpresjoner. Han malte fra Oslofjorden, 
Son, Holmsbu, Hankø og fra Nordland, men først 
og fremst fra sitt kjære sommerparadis Espevika på 
Skåtøy utenfor Kragerø.» Messel side 809

180 000 - 220 000 / €18 500 - 23 000

34 



44

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

«En dag i familien Manns liv» 1980
Fargeserigrafi, 30 stk, varierende opplag og mål, 
ca 40 x 57 og 57 x 49 cm 
Uten rammer
Følgende nummer inngår i samlingen: 1-Mor’n, 2-Her 
kommer jeg, 3-Mamma & pappa, 4-Nam-nam I 
(usignert), 5-Dæ-Dæ, 6-På plass I, 7-På plass II, 
8-Heng i, 9-Goddag herr Mann, 10-Goddag alle 
sammen (med dedikasjon), 12-På vei I, 13-Nesten 
fremme, 14-På plass III, 15-På plass IV, 16-Produksjon, 
17-Aksjon, 18-På vei II, 19-Frihet, 21-Musikk II (usig-
nert), 23-Hjemover, 25-Fremme, 26-Sov godt I, 27-Sov 
godt II, 28-3DI, 29-3DII (usignert), 30-3DIII 31-3DIV, 
32-Sov godt III, 33-Nam-nam II, 34-God natt

«En dag i familien Manns liv» utgjør en serie på 34 
serigrafier trykket i 1980. Serien ble første gang vist på 
Henie-Onstad Kunstsenter samme år. Serien bygger 
på tegneserieromanen «Soft City» som Pushwagner 
laget i samarbeid med forfatteren Axel Jensen, og 
som ble ferdig i 1977. Tegningene til Soft City ble borte 
og dukket ikke opp igjen før i 2002. «Soft City» ble 
først utgitt i 2008.
Pushwagner har vært en av de mest markante kunst-
nerne i Norge de siste 10 år, og opplevde en eventyrlig 
suksess helt opp til sin død i april 2018. Han ble bisatt 
på Kunstnernes hus. I stedet for ett minutts stillhet 
oppfordret seremonimester Thomas Seltzer til ett 
minutts applaus og jubel, og det fikk han. 

350 000 - 450 000 / €36 000 - 46 000

35
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46

SVERRE BJERTNÆS
Trondheim 1976

«Leker død» 2000
Olje på lerret, 106 x 165 cm 
Signert og datert verso: S Bjertnæs 2000

UTSTILT 
Drammen museum 2000

LITTERATUR 
Anders Eiebakke: «Et gripende maleri.» Sverre 
Koren Bjertnæs, Norsk Anarkistisk Fraksjon, 
Oslo 2000 

Verket avbildet i magasinet «Hot Rod» 2000
Hanne Storm Ofteland: «Men ... hvorfor 
fotograferer han ikke bare?», Barokk Minimalist, 
årgang 1 nr 7, 2002

«Bjertnæs debututstilling fant sted i Norsk Anar-
kistisk Fraksjons (NAF) nå nedbrente lokaler i 
2000. Motivet var også den gang barn og tenår-
inger. Vakre småjenter. Nakne rygger i badekar. 
Og uskyldige, sensuelle fjortenåringer som lekent 
og utforskende kikket mot oss, publikum. Påkledt, 
avkledt, delvis kledt. Det største arbeidet viste 

åtte tenåringsjenter, frontalt oppstilt, i avslappede 
positurer, dagligdagse klær. Alle kikket rett frem, 
på tilskueren og fremkalte en følelse av at vi var de 
som ble studert, - like mye som vi studerte maleriets 
figurer. En oppvoksende generasjon som leker og 
utforsker kvinnerollen. Og det er viktig å poengtere 
leken, - for hvis vi ikke klarer å fange opp at det 
er nettopp barnets egen lek det er snakk om, kan 
bildene fort anta mindre hyggelige betydninger sett 
med feil briller.» Ofteland

180 000 - 200 000 / €18 500 - 21 000

36



47

SVERRE BJERTNÆS
Trondheim 1976

«The Mass of Thomas II» trolig 2009
Olje på lerret, 200 x 200 cm 

PROVENIENS 
Privat samling 

UTSTILT 
Monografisk utstilling, Nordnorsk 
Kunstmuseum, Tromsø 2009 

100 000 - 120 000 / €10 300 - 12 300
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48

ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

«Red Sky» 2005
Olje på lerret, 45 x 45 cm 
Signert, titulert og datert verso: Ørnulf Opdahl «Red 
Sky» 2005

40 000 - 60 000 / €4 100 - 6 200

38



49

KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Meridian» 1996-1997
Olje på lerret, 130 x 107 cm 
Signert nede til høyre: K. Nupen
Titulert, signert, stedsbestemt og datert 
verso: Meridian, Kjell Nupen, 1996/1997 
Tvedestrand

100 000 - 120 000 / €10 300 - 12 300
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50

KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

«Kjartan himself as Marilyn» 2004
12 forskjellige computergraphics, 50 x 50 cm 
Signert nede til høyre: kjARTan
Opplag 20

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

LITTERATUR 
Jan Åke Pettersson: «Kjartan himself as Marilyn» 2007

Slettemarks portrettserie tar utgangspunkt i Andy 
Warhols berømte serie fra 1967, der Marilyn Monroes 

ansikt ble trykket som silketrykk i 10 forskjellige farge-
varianter. Warhols idé var delvis å lage noe som gav 
en effekt av samlebånds-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.

50 000 - 60 000 / €5 100 - 6 200



51

GREAR PATTERSON
amerikansk 1988

«Ice cream in the desert» 2017
Blandingsteknikk på presenning, 206 x 206 cm 
Hver del signert og datert verso: GP 2017

Patterson har hatt en voldsom suksess som kunstner, 
forfatter og filmmaker. Han er basert i New York og 

har holdt utstillinger blant annet i Stockholm og på 
Galleri Golsa, Oslo i 2018. Et av hans mest kjente 
motivkretser er Smiley satt sammen av tre deler, med 
mulighet til å snu om på ansiktet og dermed forandre 
meningsinnhold. 

40 000 - 50 000 / €4 100 - 5 100

41



52

ANDERS KJÆR
Stockholm 1940

«Våryr» 1987
Olje på lerret, 110 x 150 cm 
Signert nede til høyre: Kjær
Datert verso: 1987

60 000 - 70 000 / €6 200 - 7 200
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53

HARALD FENN
Oslo 1963

«Eksteriør Spenling Titian Buff» 2005
Akryl på lerret, 185 x 160 cm 
Titulert, signert og datert verso: 
Eksteriør Spenling Titian Buff, 
H Fenn 2005

PROVENIENS 
Privat samling

UTSTILT 
Harald Fenn «Eksteriør/Interiør», 
Galleri Wang, Oslo 2005

70 000 - 80 000 / €7 200 - 8 200
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54

ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Dans» 1955-56
Fargemetalltrykk, tiré par l’artiste, 3. VIII, 
565 x 420 mm 
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Dedikasjon nede midt på: Til de nygifte 1957 
fra Ragnhild og Rolf Nesch
Helliesen/Sørensen 729

50 000 - 60 000 / €5 100 - 6 200

44 
ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Faraos baker» 1956
Fargemetalltrykk, 581 x 411 mm 
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Påskrift nede til venstre: I. prøvetrykk 
Titulert nede midt på: Faraos baker
Helliesen/Sørensen 735

50 000 - 70 000 / €5 100 - 7 200
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55

ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Kaktus» 1953
Fargemetalltrykk, 595 x 420 mm 
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Påført nede til venstre: tiré par l’artiste 
Titulert nede midt på: Kaktus 1953
Helliesen/Sørensen 684

50 000 - 70 000 / €5 100 - 7 200

46 ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Piken» 1960-64
Fargemetalltrykk, 525 x 340 mm 
Signert nede til høyre: Rolf Nesch
Nummerert nede til venstre: 5/6 Variante
Titulert nede langs kanten: «Piken»
Helliesen og Sørensen 757

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 100
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56

A K DOLVEN
Oslo 1953

«Part of a day» 1994
Olje på lerret, 200 x 200 cm 
Signert, titulert og datert verso: A K Dolven - 94

UTSTILT 
«Norsk Minimalisme?», Blomqvist Kunsthandel, 2018, 
kat. 44  

AK Dolven har vært innom et bredt spenn av medier 
og kunstneriske uttrykk gjennom sin snart fire tiår 
lange karriere, og de første arbeidene hun gjorde seg 
bemerket med var en gruppe tilnærmet minimalistis-
ke helt lyse malerier på begynnelsen og utover midten 
av 1990-tallet. Med de slangende linjene i lys grå mot 
den hvite bakgrunnen kombinerer maleriet en 

konstruktivistisk tendens med helt klart organiske, mer 
naturorienterte former. Som i flere av Dolvens øvrige 
arbeider, som de velkjente fotografiene fra Lofoten, 
finner vi også i dette maleriet en stillhet og en ro som 
drar tankene i retning av det norske landskapet.

70 000 - 90 000 / €7 200 - 9 200
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57

ANNE-KARIN FURUNES
Trondheim 1961

«Ukjent Berlin» 1996
Akryl på lerret, perforert, 195 x 129 cm 
Signert verso: Anne-Karin Furunes
Titulert og datert verso: «Ukjent Berlin» 1996

UTSTILT 
Galleri K, Oslo 1996 

60 000 - 70 000 / €6 200 - 7 200
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58

RUNE JOHANSEN
Bodø 1957

«Huset på Prærien» 2007 (2016)
Pigment print 
Signert på etikett verso: Rune Johansen
Motiv 70 x 70 cm
Ark 92 x 89 cm
Ed. 2/6

PROVENIENS 
Privat fotosamling

UTSTILT 
«Da æ var i Amerika», Galleri K, Oslo 2008
«Rune Johansen - Fotografier», Galleri Balder, 
Oslo 2018

LITTERATUR 
Rune Johansen: «Da æ var i Amerika», 2007, et 
eksemplar omtalt og avbildet side 118-119

«Hva skal man så skrive om en låve på prærien? 
Ingen ting. Det er bare å nyte det. Og tusen takk til 
eieren som lot trærne inntil langveggen vokse i fred.» 
Johansen side 118

40 000 - 45 000 / €4 100 - 4 600
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59

KNUT ÅSDAM
Trondheim 1968

«Psychasthenia 10» 2000
Archival C print montert på aluminium, 125 x 189 cm 
Ed. 3 + AP
Motivet er fra serien «Psychasthenia 10» med 22 
forskjellige motiver 

PROVENIENS 
Galleri SE, Bergen
Privat eie

UTSTILT 
(eksemplar utstilt)
«Knut Åsdam, Psychasthenia 10», Art Now, 
Tate Britain 2000
«Knut Åsdam, Psychastenia 10», Museet for 
Samtidskunst, Oslo, 2001

Klemens Gasser & Tanja Grunert, Inc. New York, 
2001
«Knut Åsdam, Retrospektiv» 
Astrup Fearnley Museet, Oslo 2006
«Knut Åsdam, Retrospektiv», Kunsthuset Kabuso og 
Ingebrigt Vik museum, Hordaland 2006
«Knut Åsdam , Psychasthenia 10. Fotografi», 
Sørlandets Kunstmuseum, 2009 

50 000 - 60 000 / €5 100 - 6 200
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60

BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled»
Tekstiler i glassmonter og understell av jern, HØYDE 126 
BREDDE 70 DYBDE 39 

UTSTILT 
5th Biennale de Lyon, 2000
«Hallo Maybee», Haugar Vestfold Kunstsenter, 2005

LITTERATUR
«Bjarne Melgaard» Skira Forlag, New York 2016, verket 
avbildet side 97 og side 161

70 000 - 90 000 / €7 200 - 9 200
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61

BJARNE MELGAARD 1967 OG 
SVERRE BJERTNÆS 1976
 
«Alpha, Omega» 2012
Blyant og fargeblyant, 270 x 130 cm 
Signert og datert langs høyre kant: 
Bjarne Melgaard 2011, S Bjertnæs

PROVENIENS
Privat samling

UTSTILT 
«Sverre Bjertnæs / Bjarne Melgaard, Climate 
Confusion Assistance» tegning/installasjon, 
Galleri K, Oslo 2012
Sverre Bjertnæs, «Ikke alt som har vært, skal være 
med videre» Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2019

LITTERATUR
Sverre Bjertnæs, 2019, avbildet side 130-131
”Laying in the ghost”, Bjarne Melgaard / Sverre 
Bjertnæs, 2012, tegningen avbildet, samt en annen 
variant avbildet
 
Da dette verket ble vist i Melgaard og Bjertnæs 
utstillingen ”Climate Confusion Assistance” 2012, 
fremsto denne tegningen som en del av en større 
helhetlig installasjon. Bjertnæs mer stillferdige 
tegnestil mot Melgaards heftige og innholdsmes-
sige grove stil, høstet gode kritikker. Utstillingen de 
hadde i New York året etter ble fremhevet som en 
av de 10 beste av New York Times.

110 000 - 130 000 / €11 300 - 13 300
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62

LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

Uten tittel, 1986
Olje på lerret, 45,5x56 cm
Signert og datert verso
 
40 000 - 50 000 / €4 100 - 5 100
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63

JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon med figurer, 1945
Olje på lerret, 69 x 81 cm 
Signert og datert nede til høyre: Weidemann 45

LITTERATUR 
Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann» Høvik 1975
Karin Hellandsjø: «Jakob Weidemann» Oeuvre-
katalog 1939-1975, del II, upublisert magistergrads-
avhandling, 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 Levan-
ger 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 arbeidskapasitet var enorm. Wei-
demann viste seg etter hvert å være en kunstner som 
mestret mange og motstridende stilarter og impulser. 
I sen-kubismen, som kan hevdes å være et gjennom-
gående tema i hans tidlige etterkrigsmalerier, drar han 
veksler på uttrykk som ekspresjonisme, surrealisme, 
det geometriske og det abstrakte.  

150 000 - 200 000 / €15 400 - 21 000
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64

IRMA SALO JÆGER
Soini, Finland 1928

«Homage à Les Demoiselles à la Riviere» 1999
Olje og egg tempera på lerret, 205 x 165 cm 
Signert og datert nede til høyre: Irma Salo Jæger - 99
Signert, titulert og datert verso: Homage à Les 
Demoiselles à la Riviere 1999

UTSTILT 
Kunstnerforbundet, 1999 kat. 3

«Fargen er hele tiden så naturlig til stede overalt at vi 
ikke legger merke til de. Derfor er det viktig at noen 
passer på den, tar vare på den. Det er vel også 
malerens viktigste oppgave.» sitat Irma Salo Jæger

120 000 - 150 000 / €12 300 - 15 400
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65

OLAV CHRISTOPHER JENSSEN
Sortland 1954

«Sabado» 1999-2002
Akryl på lerret, 210 x 210 cm 
Signert, titulert og datert verso: Olav Christopher 
Jenssen Berlin 1999-2002

PROVENIENS 
Kleinheinrich Verlag, Münster, Tyskland
Privat samling, Tyskland
Hachmeister Galerie, Münster, Tyskland 

UTSTILT 
Olav Christopher Jenssen, Hachmeister Galerie, 
Münster 2012 - 2013
Malerei Abstract - Breder Erben Falke Jenssen, 
Hachmeister Galerie Münster 2019

250 000 - 300 000 / €26 000 - 31 000
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66

HÅVARD VIKHAGEN
Hjørungavåg 1952

«En drøm» 1996
Olje og sand på lerret, 147 x 200 cm 
Signert nede til venstre: H. V.

UTSTILT  
«Håvard Vikhagen. Festspillutstillingen i Bergen 
1996», Bergen Kunstforening og Astrup Fearnley 
Museet 1996

LITTERATUR 
Dag Solstad og Holger Koefoed: «Festspillutstillingen 
i Bergen 1996» utstillingskatalog, avbildet side 64
Holger Koefoed og Ståle Finke: «Håvard Vikhagen 
Maleri/Painting» avbildet side 87
«En vital sorgarbeider» Intervju med Ståle Finke om 
Håvard Vikhagen i Klassekampen 03.01.2006

Vikhagen er en av våre store neoekspressive malere i 

Norge. Han jobber med store formater og med stor 
intensivitet og han velger ofte landskaper som motiv, 
og arbeider med å få til en form for samhørighet 
mellom form, komposisjon og materialer. Dette med-
fører ofte at man som betrakter opplever Vikhagens 
malerier som gåtefulle.

80 000 - 120 000 / €8 200 - 12 300
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67

JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Den fremmede. Septer. Hommage a 
Ulf Hagen» 2002
Olje på lerret, 250 x 118 cm 
Signert nede til venstre: J J

LITTERATUR 
Jens Johannessen anses som en av de viktigste 
kunstnerne innen sen-modernismen i Norge. 
Maleriet ”Den fremmede. Septer. Hommage à 
Ulf Hagen” inngår i en serie malerier laget i forbin-
delse med den retrospektive utstillingen «Allegori» 
vist i Astrup Fearnley museet, 2002.
 
Kunstverket fremstår nesten som tredimensjonalt. 
Bygget opp lagvis med sjablonger som videre er be-
handlet ved å skjære dem nøye ut. Det og «å bygge 
opp og bryte ned», en arbeidsmetode som gjen-
speiler Johannessens grundighet og tekniske ferdig-
heter. Sammen med kunstnerens fargespektrum, og 
skaperevne byr maleriets komposisjon både på 
pastose og strukturelle flater. Enkelte ganger danner 
det et grid og det transparente underliggende trer 
frem. Vi får en innlevelse i en malerisk collage.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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68

BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» (Gay Jesus) 2008
Olje på lerret, 300 x 200 cm 

PROVENIENS 
Galleri Faurschou, København 2008

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

180 000 - 200 000 / €18 500 - 21 000
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69

VANESSA BAIRD
Oslo 1963

«Without ideas the cows live from day to day» 1996
Pastell på papir, 119 x 90 cm 
Alle opplysninger fra etikett verso fra Galleri Wang, 
Oslo

PROVENIENS 
Privat samling

UTSTILT 
Galleri Wang, Oslo 1996
«Norsk 90 tall», Kaare Berntsen Contemporary, 
Oslo 2013

40 000 - 50 000 / €4 100 - 5 100
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70

FRANS WIDERBERG
Oslo 1934 - 2017

«Vandrer i kosmos» 1987
Olje på lerret, 250 x 206 cm 
Signert nede til venstre: Frans
Titulert, signert og datert verso

PROVENIENS 
Soria Moria Hotell, Oslo

UTSTILT 
«Høstutstillingen 100 år» Høstutstillingen 1987, 
kat. 279

LITTERATUR 
Hans-Jakob Brun og Øystein Ustvedt: 
«Frans Widerberg malerier 1956-1996», Oslo 1996

«Enhver som har fulgt Widerbergs produksjon 
gjennom en årrekke, har måttet legge merke til at 

det dreier seg om et målbevisst arbeid med et visst 
begrenset utvalg av virkemidler. Først og fremst 
gjelder det fargene. Widerbergs farger har i mange 
år nå begrenset seg til en viss skala av tilsynelatende 
rene, lysende gule, sterkt røde og kraftig klingende 
blå. Kanskje supplert av en saftig grønn farge og en 
tindrende kald blåhvit. (...) Fra begynnelsen var det 
klart at vi her sto overfor en konsekvens av Wider-
bergs arbeid med å fange lyset i sine bilder. Bildenes 
motiv var som sett gjennom et prisme, oversatt til de 
reneste, mest lysende grunnfargene. Etter hvert ble 
bildene selv som malte prismer, deres farger syntes 
mindre viktige enn deres lyskraft. Enhver annen farge 
enn disse primærfargene ville forurense og kompro-
mittere det rene lyset de skulle romme. Widerberg 
begynte det møysommelige arbeidet med å utvikle 
en palett på grunnlag av disse prismatiske fargene.« 
Brun/Ustvedt side 25

250 000 - 350 000 / €26 000 - 36 000
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72

KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Svalbard - Ved solnedgang»
Olje på lerret, 65 x 80 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Titulert og signert verso

Tveter besøkte Svalbard for første gang i 1982 og var 
siden da bergtatt av lyset på øyene. Han hverken 

malte, fotograferte eller tok skisser mens han var på 
Svalbard. Han samlet i stedet sine inntrykk og hentet 
så disse frem da han kom tilbake til sitt atelier. Tveters 
landskaper kjennetegnes ofte ved duse avtoninger og 
minimal fargebruk. 

40 000 - 50 000 / €4 100 - 5 100
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73

KJARTAN SLETTEMARK
Naustdal 1932 - Stockholm 2008

Komposisjon, 1964
Akryl på plate, 102 x 71 cm 
Signert og datert nede til høyre: Kjartan S. 64

PROVENIENS
Privat samling, Stockholm

UTSTILT 
«Kunsten å være kunst» Nasjonalmuseet 

«Konsten at vara konst» Kulturhuset, 
Stockholm 2014

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 100
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74

ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

«By ved havet» 2002
Olje på lerret, 50 x 50 cm 
Signert, titulert og datert verso: Ørnulf Opdahl 2002

PROVENIENS 
Mr & Ms M. Jenkins
Privat eie

UTSTILT 
Purdy Hicks Gallery, London

60 000 - 70 000 / €6 200 - 7 200
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75

KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

Komposisjon, 1994
Olje på lerret, 109 x 79 cm 
Signert nede til høyre: K. Nupen
Datert og signert verso

PROVENIENS 
Galleri Moderne, Silkeborg, Danmark

LITTERATUR 
Paal-Helge Haugen: i «Kjell Nupen - nye 
arbeider» utstillingskatalog Galleri Moderne, 
Silkeborg 1989

«Dei nye landskapsseriane som han viser, repre-
senterer enda eit oppbrot frå tidlegare posisjonar. 
Denne gangen går han tett på landskapet, inn i 
det, ned i det: i skogbotnen, i stammer og røtter 
og mørk jord, sprengt open av brå glimt av 
voldsomt lys; det grøne lyset frå veksande liv, eller 
sjakter av konsentrert gult og oker. Desse bilda er 
ikkje abstraksjonar, dei er eit samantvinna mylder 
av figurar, ut og inn i kvarandre, lag på lag. Dei er 
i stadig bevegelse, og formulerer naturprosessar 
meir enn noko anna; nedbryting og fornying, 
fanga opp i den svarte asfaltblanda fargen som 
krakelerer og får karakter av brent tre, stilt opp 
mot den moldaktige brune botnen og den hissige 
livskrafta i det grøne.» Haugen (upaginert)

70 000 - 90 000 / €7 200 - 9 200
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BJØRN CARLSEN
Oslo 1945

«Overgangsbilde» 1990
Olje på lerret, 140 x 100 cm med ramme 
Signert nede til høyre: B. C.

PROVENIENS 
Auksjon Blomqvist Kunsthandel våren 2001 kat. 459
Auksjon Blomqvist Kunsthandel vinter 2008 kat. 145 
Privat eie

UTSTILT 
«Bjørn Carlsen - Bilder fra de siste ti år», 
Kunstnernes Hus 1991 kat. 37

80 000 - 100 000 / €8 200 - 10 300
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PER BARCLAY
Oslo 1955

«Adolf Gun, Harstad 2» 2009
Digital c-print, 170 x 170 cm 
Signert, datert og nummerert verso: 
Per Barclay -09 1/5
Ed. 1/5

UTSTILT 
Galleri MGM, Oslo
Festspillene i Nord-Norge, Harstad 2009, 
et eksemplar utstilt

LITTERATUR
«Per Barclay Interiør», Bergen kunsthall 2009, 
avbildet, kat. 82

80 000 - 100 000 / €8 200 - 10 300
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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 riktig-
het. 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 
innramming ikke nødvendigvis er fagmessig utført uten 
at dette er synlig ved ytre inspeksjon, og at bildet også 
kan være behandlet uforsiktig av selger. Illustrasjoner i 
katalogen er kun til identifikasjon og kan ikke brukes til 
vurdering av objektenes tilstand når det gjelder farge-
gjengivelse, reparasjoner, skader etc. 

VISNING
I dagene før auksjon er alle objektene utstilt i våre loka-
ler, 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 dyptgående 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 mulig-
heter: 

– Budgivning fra auksjonssalen 
Ønsker man å være tilstede i våre lokaler og by ber vi 
om at man registrerer seg og får utdelt en spade med 
budnummer.  Bud avgis med spaden slik at numme-
ret er godt synlig for auksjonarius. Budene avgjøres 
av auksjonarius og vil normalt ikke øke med mer enn 
10 %. Auksjonarius kan avvise ethvert bud. Vi ber om 
at man forsikrer seg om at spaden tydelig kan sees av 
auksjonarius, og vær spesielt oppmerksom på at det er 
riktig spadenummer som auksjonarius angir som kjøper. 
Kommer det bud etter klubbnedslag, kan det ikke tas 
i betraktning. Viser det seg at to eller flere har avgitt 
høyeste bud, eller oppstår det tvist om bud kan budgiv-
ningen 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 auk-
sjonen kan det avgis et skriftlig forhåndsbud. Blomqvist 
byr så på dine vegne om nødvendig opp til angitt høy-
este beløp. Forhåndsbud kan avgis per post, e-post, eller 
via vår nettside, www.blomqvist.no. Forhåndsbud be-
handles fortrolig og må være innlevert Blomqvist senest 
en time før auksjonen starter. Blomqvist vil behandle 
bud som kommer etter fristen så godt som mulig, men 
tar forbehold om at de blir formidlet auksjonarius i tide. 
Benytt gjerne skjemaet for forhåndsbud bak i katalogen. 
Hvis det foreligger to like forhåndsbud og klubbnedslag 
tilfaller disse, vil det forhåndsbud som ble registrert hos 
Blomqvist først få tilslaget. Bud via vår nettside må være 
registrert av Blomqvist senest en time før auksjonen 
starter. Vær oppmerksom på at vår hjemmeside stenger 
for muligheten til å avgi forhåndsbud en time før 
auksjonen starter. Blomqvist kan ikke holdes ansvarlig for 
eventuelt feil som gjøres i forbindelse med forhåndsbud. 
Dersom man ønsker å trekke et forhåndsbud må dette 
kommuniseres senest to timer før auksjonen begynner. 

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

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

REKLAMASJON
Kjøper oppfordres til å meddele eventuell reklamasjon 
til Blomqvist innen 30 dager etter auksjonen. Blir det 
ført tilstrekkelig bevis for at bildet eller gjenstanden har 
en mangel som kjøper i forhold til ovenstående kan 
påberope seg som grunnlag for heving, vil Blomqvist 
la salget gå om igjen mot tilbakelevering av bildet eller 
gjenstanden i samme stand som den var ved utleve-
ring. 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 klubbned-
slag Risikoen går deretter over på kjøperen. Vi gjør opp-
merksom på at kjøpte kunstverk som er uavhentet 14 
dager etter auksjon vil bli transportert til eksternt lager 
på kjøpers regning, med mindre transport og henting er 
avtalt. Lagerleie vil påløpe med kr 140 pr påbegynt uke. 
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 25% 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 
førstegangskjøper ethvert tap. Blomqvist har ingen 
plikt til å informere kjøper om at kjøpet vil bli hevet når 
betaling uteblir. Eventuelt overskudd ved resalg tilfaller 
opprinnelig selger. Blomqvist kan også tilby objektet 
til nest høyeste budgiver. Alt tap vil bli avkrevd første 
kjøper. Blomqvist står også fritt til å velge å fastholde 
salget.

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

EKSPORT
Blomqvist gjør oppmerksom på at det kreves eksport-
tillatelse for gjenstander som omfattes av kulturmin-
neloven 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 = 9,75 NOK. I vår 
online katalog vil valutakursen være oppdatert med 
svingningene i valutamarkedet

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 25.09.2019

ØNSKER DU Å ABONNERE 
PÅ VÅRE AUKSJONSKATALOGER?

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

SAMTID,  MODERNE 
OG KLASSISK
18 .  JUNI  2019
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NESTE AUKSJON
15.  OKTOBER 2019

MODERNE, 
KLASSISK & MUNCH
TIRSDAG 7.  MAI  2019
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NESTE AUKSJON
18.  JUNI  2019

NESTE AUKSJON
19.  MARS 2019

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

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

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

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

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

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.

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 & KLASSISK

TIRSDAG 11 .  DESEMBER 2018

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 . 6  -  2 0 1 8

SA
M

T
ID

, M
O

D
ERN

E &
 K

LA
SSISK

  20
18/6

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

http://www.kunstavgiften.no/
mailto:kunst@blomqvist.no
mailto:KUNST@blomqvist.no
http://blomqvist.no/
mailto:KUNST@blomqvist.no
http://blomqvist.no/
mailto:knut.forsberg@blomqvist.no
mailto:elisabeth@blomqvist.no
mailto:birgitte@blomqvist.no
mailto:toril@blomqvist.no
mailto:gunnar@blomqvist.no
mailto:elin.forsberg@blomqvist.no
mailto:trond.andersen@blomqvist.no
mailto:erlend.hammer@blomqvist.no
http://kunnskapogentusiasmemeddeg.du/
http://kvalitet.vi/
mailto:KUNST@blomqvist.no
http://blomqvist.no/


80

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 two hours before the auction 
starts.

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

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

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

PAYMENT AND CHARGES
A premium of 25% on the hammer price is payable 
for lots staying in Norway. For lots to be exported, the 
premium is 21,2% plus 25% VAT for art and 20% plus 
25% VAT for other objects. The VAT will be refunded 
(see EXPORT). Payment can be made immediately 
after the hammer has fallen or made within one week of 
the purchase. We accept major credit cards.

DROIT DE SUITE AND ARTIST FEE 
The artist resale law (Droit de suite) covers the purchase 
of art by living artists and is applicable up to 70 years 
after the artist’s death. For more expensive 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 art tax 
fee of 5% on the sale price plus the premium.

COLLECTION
Please note that all lots bought at the auction not 
collected or transport arranged for within 30 days after 
the auction will be transported to an external warehouse 
at the buyers expense. Special terms apply for buyers 
outside of Norway.

CLAIMS
All lots are sold in the state and condition in which they 
are found when sold. The catalogue is produced to the 
best of Blomqvist’s knowledge. Should any doubt arise 
about the genuineness of any lot, Blomqvist must be 
informed immediately and in any event no later than 30 
days after the auction. Given adequate proof that the 
purchased lot is not according to the catalogue text, the 
buyer is entitled to return the lot in the same condition 
as sold against repayment of the purchase price. The 
buyer is not entitled to receive any payment for cost 
or loss of profit beyond repayment of the purchase 
price. No warranty what so ever is given by Blomqvist’s 
employees, its servants or agents to any buyer in respect 
of any lot. Any expressed or implied conditions or 
warranties are hereby excluded.

DEFECTS AND CONDITION
Defects and conditions are usually not indicated in the 
catalogue. It should not be possible to claim cancellation 
of a purchase in pursuit of the above provisions if:
a) The catalogue description on the day the lot was sold 
to the buyer was in accordance with the then generally 
accepted opinion of scholars and experts.
b) The only way of establishing whether the lot was a 
forgery at the time of the publication of the catalogue 
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 = 9,75 
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 Sept. 25th 2019

http://www.blomqvist.no/


81

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 forut-
settes at Blomqvist etterstreber å kjøpe nevnte kunstverk til lavest 
mulig pris. Omkostninger på til sammen 25% kommer i tillegg til 
klubbnedslag. Jeg er kjent med gjeldende auksjonsbetingelser for 
denne auksjonen og binder meg til å oppfylle mine forpliktelser 
i henhold til disse. Blomqvist er ikke ansvarlig for feil som gjøres i 
forbindelse med oppdraget. Forhåndsbud utføres kostnadsfritt og 

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.
TELEFONBUD Dette skjemaet kan også benyttes til å bestille 
telefonlinje for å avgi bud på telefonen under auksjonen. Felt for 
høyeste bud fylles da ikke ut. Vennligst oppgi fult navn, adresse og 
e-post, samt telefonnummer Blomqvist skal ringe under auksjonen. 
Vi ber om at telefon- og forhåndsbudblanketten sendes til oss per 
post eller e-post. 

 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  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)  

19HM

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

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

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

Pierre Encrevé og Marie-Cecille Miessner: ”Soulages - l’oeuvre imprimé” 
oeuvrekatalog Bibliothèque nationale de France, Paris 2011
 
Kristin Aasbø ”Kåre Kivijärvi Fotografier 1956-1991”, Oslo 2011
 
Georges Bloch: «Catalogue de l`oeuvre gravé et lithographie. 1904 - 1967», 
Bern 1968
 
Cecilie Malm Brundtland: «Fra flukt til konfrontasjon. Et bidrag til forståelsen 
av Knut Roses billedverden med hovedvekt på perioden 1973-1994», upublisert 
magistergradsavhandling, Oslo 1995
 
Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: «Rolf Nesch. The complete Graphic 
Works», Milano 2009
 
Fernand Leger og Lawrence Saphire: Catalogue raisonné de l’oeuvre gravé 
1985
 
Anne Marie Lorck: ”Erling Enger. Humoristen i norsk malerkunst” upublisert 
magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo 1996

Forside:
ANNA-EVA BERGMAN
«Petit montagne d’argent (horisontale)» 1958
(Utsnitt)

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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Kitty Kielland Efter solnedgang

DU HAR KUNSTEN, VI  HAR KJØPERNE!  

Lever inn nå for salg i høst. Vi søker kunst av høy kvalitet – du er velkommen til å kontakte oss på kunst@blomqvist.no 
eller telefon 22 70 87 70 for en kostnadsfri forhåndsvurdering. Vi minner om at du kan velge å foreta innlevering på en 

av våre to lokasjoner: 

Blomqvist Kunsthandel, Tordenskiolds gate 5, Oslo kunst@blomqvist.no / 22 70 87 70 
Blomqvist Nettauksjon, Rolfsbuktveien 4e, Fornebu nettauksjon@blomqvist.no / 45 93 92 00

I tillegg til Blomqvist Kunsthandels seks auksjoner i året formidler Blomqvist Nettauksjon hver dag kunst, antikviteter og 
verdifulle gjenstander til en stor og bred gruppe norske og internasjonale kjøpere. En av Blomqvists styrker er derfor at 

vi kan ta imot hele bo og store samlinger for salg. 
Våre eksperter velger den avdelingen og den auksjonen som passer hvert enkelt objekt best.

mailto:kunst@blomqvist.no
mailto:kunst@blomqvist.no
mailto:nettauksjon@blomqvist.no
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KUNSTNERREGISTER
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Knut Forsberg
Senior kunstekspert   
knut.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 951 60 660

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

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

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

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

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 omkost-
ninger 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 formid-
lingssalg direkte mellom selger og kjøper når dette 
er av interesse. I tillegg til våre auksjoner arrangerer 
vi salgsutstillinger, separatutstillinger, historiske 
utstillinger, 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.

Irina Khotko
Resepsjonist
irina.khotko@blomqvist.no
Tlf: 22 70 87 72

INGER SITTER
«Mellom morgen og regn» 1966
(utsnitt)
Kat. nr 21
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