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

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

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

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

alle tidsepoker fra eldre mestere til samtidskunst. 
Vi er eksperter på Edvard Munch, og norsk 
klassisk og moderne maleri av høy kvalitet. Vi 
tilbyr dessuten fortrolig formidlingssalg direkte 
mellom selger og kjøper når dette er av interesse. 
I tillegg til våre auksjoner arrangerer vi salgsut-
stillinger, separatutstillinger, historiske utstillnger, 
vinauksjoner og kurs i våre historiske lokaler 
hvor vi har vært i over 103 år. Blomqvist eies av 
Elisabeth Vik Forsberg, som er tredjegenerasjons 
kunsthandler og auksjonarius i det som i dag er 
landets mest tradisjonsrike og mest innovative 
auksjonshus.
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B L O M Q V I S T  K U N S T H A N D E L
Tordenskiolds gaTe 5, 0160 oslo

daglig leder: anna Thorud hammer

kunsT@blomqvisT.no

TeleFon 22 70 87 70
www.blomqvisT.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

 

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

Frode Haverkamp: «Hans Gude i Düsseldorf: Grunnleggelsen av en akademisk 
kunstnerkarrière i det 19. århundre». Magisteravhandling, Universitetet i Oslo, 
1982.
 
Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: «Rolf Nesch. The complete Graphic 
Works», Milano 2009
 
Marit Lange: «Harriet Backer», Oslo 1995
 
E.W. Kornfeld: «Paul Gauguin: Catalogue Raisonné of his Prints», Bern 1988
 
Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai Astrup 
Tresnitt» Oslo 2010
 
Gustav Schiefler: «Edvard Munch Das Graphische Werk 1906 - 1926», Tyskland 
1928
 
Gerd Woll: «Edvard Munch Samlede Grafiske Verk» Oslo 2001

Lorenz Dietrichson: «Adolph Tidemand hans Liv og hans Værker», 
Christiania 1878
 
 
 
 
 

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

Forside 
JACOB MUNCH
«Portræt af Sophie og Jacob Munch» 1836
Kat. nr. 18

Å P N I N G
 

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 14. november kl 18
Tordenskiolds gate 5

Nikolai Astrup
Kat. nr. 21
«Astrupgaarden»

Tirsdag 7. november kl 18-20

8.
9.
10.
11.
12.
13.

november
november
november
november
november
november

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

MODERNE, 
KLASSISK & MUNCH
Foto: Trond Andersen 
Design: AM
Trykk/repro: Retail Production
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Munch Vampyr, kat 63 (utsnitt)
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Hos Blomqvist får vi se mer kunst enn kanskje noen andre i Norge. Mye 
av den kunsten som presenteres for våre kunsteksperter ender riktignok 
opp hos Blomqvist Nettauksjon, ikke fordi det er ubetydelig kunst, men 
enkelt og greit fordi markedet har bestemt at prisnivået på disse kunst-
nerne i dag er i et lavere sjikt. Og på våre klassiske auksjoner er det slik at 
det er den mest kostbare og verdifulle kunsten som omsettes. 

På 1980 og 90-tallet så vi en rekke kunstnere med stor suksess i mar-
kedet, både i Norge og internasjonalt, og mange av disse er i dag høyt 
verdsatt også i annenhåndsmarkedet. Andre av deres kolleger er på den 
annen side langt på vei glemt. Det innebærer at de ikke vises i gallerier 
eller institusjonelle utstillinger, i liten grad refereres til av dagens 
kunstnere, og ikke omsettes i markedet. At disse i mange tilfeller likevel 
har vært, og derfor fremdeles er, viktige kunstnere er det ofte ingen tvil 
om. 
 
Når vi sier at vi er i den privilegerte situasjonen at vi ser mer kunst enn 
de fleste, så er det ekstra viktig å huske på at kvalitet og prislapp er ikke 
alltid det samme når det gjelder kunst. Det finnes et stort antall viktige 
kunstnerskap som aldri har vært fremme på våre auksjoner, og som 
neppe vil dukke opp, som likevel på ett tidspunkt i norsk kunsthistorie har 
vært av stor betydning, og som det derfor er viktig å være seg bevisst. 
Og plutselig kan selvsagt også noen av disse kunstnerne oppleve en 
oppblomstring i interesse, enten fra samlere, unge kunstnere eller fra 
viktige institusjoner.

 

Når det er sagt, så er det en grunn til at kunstverkene vi presenterer i 
denne katalogen holder et visst prisnivå. Dette er snakk om våre absolutt 
fremste kunstnere, med Nikolai Astrup, Harriet Backer, Edvard Munch og 
Frits Thaulow i spissen. Dette er kunstnere – og kunstverk - som over tid 
har vært høyt verdsatt. Når man står overfor et verk som Munchs 
«Vampyr» eller Nikolai Astrups «Soleienatt» er det åpenlyst at dette er 
verk hvor interessen er tilnærmet konstant. Hva som til enhver tid opp-
leves som mest relevant, rent formmessig og kunstnerisk, vil jo alltid 
variere med tidsånden, men enkelte kunstverk vil alltid være på et 
betydningsnivå hinsides tidsånden.

Samtidig ser vi også at det når som helst kan dukke opp eksepsjonelle 
og betydningsfulle kunstverk i markedet. Ett slikt eksempel er maleriet 
«Astrupgaarden» av Nikolai Astrup, et verk som aldri tidligere har vært 
omsatt og som selv etter de store Astrup-utstillingene de senere årene 
ikke har vært sett offentlig siden 1955. Med slike eksempler er vi på vårt 
mest takknemlige for all kunsten vi får se, og ikke minst som vi får gleden 
av å tilby publikum og markedet. 

Vi ønsker velkommen til visning og auksjon.

MARKEDETS TIDSÅND

ANNA T. HAMMER
Daglig leder
Blomqvist Kunsthandel



4

1  AXEL ENDER
Asker 1853 - Kristiania 1920

Skitur
Olje på lerret, 50x80 cm 
Signert nede til høyre: Axel Ender

LITTERATUR Per Jonas Nordhagen: «Urbane 
adspredelser.  Sport i fransk og norsk maleri 1860-
1900», Kunst og Kultur, nr. 2 1997, side 74-97

En av impresjonismens nye motivkategorier var scener 
fra det moderne liv eller som det heter på fransk «La 
vie moderne». Det var motiver fra parker, kafeer, 
utflukter, dansepaviljonger med mer. I Norden vokste 
det frem en egen motivkrets som omhandlet vinter-
aktiviteter. Blant de mest kjente norske malerne som 
behandlet dette motivet kan nevnes Frits Thaulow, 
Axel Ender og Nils Hansteen.

70 000 - 80 000 / €7 400 - 8 500
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2 NICOLAI ULFSTEN
Bergen 1854 - Kristiania 1885

«Aftenbøn i ørkenen» 1881
Olje på lerret, 34x64 cm 
Signert og datert nede til venstre: N Ulfsten 1881

PROVENIENS Konsul Joachim Grieg, Bergen 1914
Privat eie

UTSTILT «1814-1914 Norges kunst - 
Jubilæums-utstillingen» 1914 kat. nr 312 

Nicolai Ulfsten (...) er særlig kjent som Jærens og 
Listas maler, og hans vakre landskapsbilder karakteri

seres av store flater, lange linjer og en delikat koloritt 
som betoner gråtonene. Mindre kjent er hans bilder 
med motiver fra en reise til Egypt, hvor han utforsker 
ørkenlandskapet og lyset i Nord-Afrika. 1879–80 
foretok Ulfsten en reise til Egypt, og inntrykkene 
derfra resulterte i en serie bilder som utforsker det 
særegne landskapet og lysvirkningene i Kairo-området. 
Orientalismen var en svært populær kunstretning blant 
kunstnere og publikum i Europa, og Ulfsten var en av 
ganske få norske kunstnerne på 1800-tallet som reiste 
til Midtøsten og arbeidet med motiver derfra.

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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3 KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Den kolde kyst Svalbard» 1993
Olje på lerret, 80x100 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter
Titulert, datert og signert bak på lerretet

Tveter besøkte Svalbard for første gang i 1982, og var siden 
da bergtatt av lyset på øya. Han hverken malte, fotograferte 
eller tok skisser mens han var på Svalbard. Han samlet i 
stedet inntrykk for så å hente disse frem da han kom hjem til 
sitt atelier. Tveters landskaper kjennetegnes ofte ved duse 
avtoninger og minimal fargebruk.

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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4 INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

Komposisjon
Olje på lerret, 160x130 cm 
Signert nede til høyre: Sitter
Maleriet er utført i andre halvdel av 1980-tallet.

Inger Sitter ble født i Trondheim i 1929, men vokste 
delvis opp i Antwerpen i Belgia. Knappe 16 år 
gammel begynte hun på Statens Kunstakademi 
i Oslo. Her studerte hun under Per Krohg, Axel 
Revold og Jean Heiberg. I perioden 1946-50 
studerte hun ved Institut Supérieur des Beaux-Arts i 
Antwerpen, avbrutt av et studieopphold hos André 
Lothe i Paris i 1948. Samme høst fylte hun 19 år 
og debuterte både på Høstutstillingen og med sin 
første separatutstilling i Oslo Kunstforening. 

Sitter er en av de betydeligste norske billed-
kunstnere i annen halvdel av 1900-tallet. Hun spilte 
en sentral rolle ved gjennombruddet for den såkalte 
lyriske (naturbaserte) abstraksjon i norsk kunst i 
1950-årene. Samtidig var hun sterkt sosialt engasjert 
i arbeid med å bedre kunstnernes kår og hun var 
den første kvinnelige professor ved Statens Kunsta-
kademi i Oslo fra 1981 til 1984. 

Ved tallrike utstillinger av malerier og grafikk, både 
separat og i gruppe i inn- og utland, har Sitter 
variert sitt uttrykkssett, samtidig som hun har 
beholdt det basale formspråk inspirert av den natur 
hun har vært omgitt av. 

180 000 - 200 000 / €19 100 - 21 000
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5 FREDRIK KOLSTØ
Haugesund 1860 - Trondheim 1945

Hos bestefar, 1885
Olje på lerret, 58x50 cm 
Signert og datert nede til venstre: Fredrik Kolstø 85

LITTERATUR Geirmund Ihle: «Fredrik Kolstø 
fragmenter av et kunstnerliv», Haugesund 1995

I 1885 besøkte Fredrik Kolstø øysamfunnet Utsira. Han 
var sterkt fascinert av den fargerike tilværelsen på øya. 
«Jeg gik omkring og saa og nød det maleriske liv, mens 
graaveirslyset blødt falt paa - snart dette, snart hint 

motiv, jeg tegnede, aqvarelerte, figur og landskap». 1885 
skulle komme til å bli et meget godt år for Fredrik Kolstø. 
Ikke bare kunstnerisk. I tillegg til at han malte en rekke 
meget vellykkede bilder dette året, fikk han også bra pris 
for flere av disse arbeidene.« Ihle side 66

60 000 - 80 000 / €6 400 - 8 500
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6 NILS BERGSLIEN
Voss 1853 - Eidfjord 1928

Interiør fra almuestue, 1881
Olje på lerret, 68x79 cm 
Signert, stedsbestemt og datert nede til høyre: 
Nils Bergslien Voss 1881
Motivet har likhetstrekk med to andre malerier 
«Broketak» og «Eplet fell ikkje langt frå stamma»

LITTERATUR Magnus Dagestad: «Dei tre 
Bergsli-Kunstnarane», Voss 1945 motivet avbildet side 12 
og omtalt side 69
Thor Warberg «Bergslien-målarane» Førde 2008, 
lignende motiv side 66

«Folkelivsbileti til Nils Bergslien er noko for seg. Han 
visste å plukka emnet, motivet ut av kvardagslivet. 

Påhitti er so gløgge og serlaga at me finn knapt nokon 
norsk kunstnar som hamlar opp. Ofte er det skjemten 
han brukar, jamnast med en liten brodd i. Ung elskhug 
tykkjer han mykje om, og en fin, varm dåm ligg yve dei 
bilete som hev slike emne. Dagestad side 66-68

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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7 KNUD BAADE
Skjold 1808 - München 1879

Måneskinn, 1857
Olje på lerret, 77x73 cm 
Signert nede til høyre: K Baade 1857

LITTERATUR Sigurd Willoch: «Knut Baade» i Norsk 
Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, side 377-381

Baade fikk sin kunstnerutdannelse hos C.W. Eckersberg 
i København 1825-29, deretter hos J. C. Dahl i Dresden 
1836-39 og 1843-45. Man ser at Baade er sterkt influert 
av den samme romantiske tilnærming som både Dahl og 
Caspar David Friedrich hadde til naturen og til historien. 

Knud Baade var bosatt i München fra 1845 til sin død. 
Sommeren 1851 var Baade på en av sine studieturer til 
Norge. Nærmere bestemt kyststrøkene på Sørlandet, 
Rogaland og Sunnhordaland. Til å begynne med var det 
vanskelig for Baade i München, men da han stilte 

ut et måneskinnsbilde med motiv fra den norske kyst, 
gjorde han stor lykke. Motivet skal ikke være for definert;  
tilskueren skal selv fantasere med. Det var Baades tro 
at om noe skulle sikre hans kunst en fremtid, ville det 
være det mysteriøse og poetiske element i hans maleri. 
En stormpisket sjø, fantastiske og forrevne klipper ved 
kysten, skip og småbåter i svære bølger under en dyster 
skyet himmel, ble faste motiv i hans maleri.    

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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8 ADOLPH TIDEMAND
Mandal 1814 - Christiania 1876

«Vid Udsigt fra Kiste» 1852
Olje på lerret montert på plate, 35x49 cm 
Signert, datert og stedsbestemt nede til høyre: 
Kiste 23/8 58 AT
Dietrichson 367

PROVENIENS Kunstnerens enke 1878
Privat eie

LITTERATUR Lorenz Dietrichson: Adolph Tidemand 
hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, kat. nr 367, 
«Studie: Vid Udsigt fra Kiste. Kiste den 23 August. Ejes 
av samme.»  

120 000 - 150 000 / €12 800 - 16 000
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9 THORVALD TORGERSEN
Ski 1862 - Tjøme 1943

Syrinene blomstrer 1902
Olje på lerret, 99x72 cm 
Signert nede til venstre: Th. Torgersen 1902

UTSTILT Statens Kunstutstilling 1902

Torgersen var elev ved Knud Bergsliens malerskole 
1880-82, og leide atelier i «Pultosten» sammen 
med Munch, Jørgen Sørensen, Halvdan Strøm 
og Bertrand Hansen i 1883-84. Der malte de etter 
modell og fikk korrektur av Chr. Krohg. 

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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10 RUDOLPH THYGESEN
Kristiania 1880 - Oslo 1953

«Havet» 1948
Olje på lerret, 97x130 cm 
Signert og datert nede til høyre: R Th 48

PROVENIENS fru Muriel Thygesen
Solgt hos Blomqvist Kunsthandel ca 1970 
Hotel Continental, Oslo 

UTSTILT «Rudolph Thygesen - minneutstilling» 
Kunstnernes Hus 1950, kat. nr 157

LITTERATUR Else Christie Kielland: «Rudolph 
Thygesen Minneutstilling» Kunstnernes Hus 1957, side 2
Ingeborg Wikborg: «Rudolph Thygesen. Liv og verk 
med hovedvekt på årene 1899-1923» avhandling for 
magistergraden i kunsthistorie UiO 1983, kat. nr 502 

«Thygesen tilhørte generasjonen etter Munch, og 
Munchs frigjøring av fargen, slik at den ikke lenger var 
bundet av noe krav om naturalistisk illusjon, er en 

forutsetning for Thygesens kunst. I Paris fikk han en ny 
stimulans gjennom Matisse, slik at hans rike koloristiske 
begavelse slo ut i blomst. Fullkommen ukonvensjonell 
som han var, skapte han seg en malerisk verden, hvor 
hans meget særpregete og rike fargesyn dominerte. […] 
Det var med øynene han så og opplevde verden, og det 
var livet og naturen i sin overdådige frodighet som var 
hans motiv, i stadige nye variasjoner. Her foldet han seg 
ut.» Kielland side 2

60 000 - 80 000 / €6 400 - 8 500
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11 FRITS THAULOW
Christiania 1847 - Volendam, Nederland 1906

Vinter ved Akerselven, 1897/98
Olje på lerret, 66x82 cm 
Signert nede til venstre: Frits Thaulow

LITTERATUR Einar Østvedt: «Frits Thaulow mannen 
og verket», Oslo 1951, maleriet avbildet side 167

Det var med sine vinter-bilder med motiver fra Norge, at 
Thaulow slo igjennom i utlandet. I 1889 solgte han 

et stort vintermotiv til den franske stat for Luxem-
bourg-museet (nå i Musée d’Orsay, Paris). For dette 
bildet mottok han Æreslegionen for kunstnerisk virksom-
het. Siden hadde han flere og flere utstillinger ute, og 
flyttet selv i 1892 ut fra Norge. Etter å ha oppholdt seg i 
Frankrike siden 1892 og malt franske vinter-bilder i 1895  
fikk Thaulow lyst til å prøve seg hjemme, og da oppsøkte 
han kjente trakter langs Akerselven. Han vokste opp i sin 
fars apotekergård i Storgaten og kjente østkanten ut og 
inn. Thaulow var hjemme 1897-98, 1900-01 og 1905-06 
for å male norsk vinter. Etter å ha oppholdt 

seg i Frankrike siden 1892 og malt franske vinter-bilder 
i 1895 fikk Thaulow lyst til å prøve seg hjemme, og da 
oppsøkte han kjente trakter langs Akerselven. Han 
vokste opp i sin fars apotekergård i Storgaten og kjente 
østkanten ut og inn. Denne type maleri var beregnet for 
et internasjonalt publikum, som etterspurte hans bilder 
etter hans gjennombrudd på Verdensutstillingen i Paris i 
1889 og etter at han hadde vært med på å stifte den nye 
«Marsmark-Salonen» i Paris i 1890. 

600 000 - 800 000 / €64 000 - 85 000
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12 CHRISTIAN KROHG
Vestre Aker 1852 - Oslo 1925

Lesende modell
Olje på lerret, 33x31cm 
Signert nede til venstre: C Krohg

LITTERATUR Oscar Thue: «Christian Krohg» 
variant av motivet avbildet kat. nr 321 side 266

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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13 CHRISTIAN KROHG
Vestre Aker 1852 - Oslo 1925

Albertine
Olje på lerret montert på plate, 28x33 cm 
Signert nede til høyre: C Krohg

LITTERATUR Ingeborg Wikborg: «Christian Krohg» 
utstillingskatalog Nasjonalgalleriet 1987 

Oscar Thue:«Christian Krohg» redigert utgave av Knut 
Berg, 1997, motivet omtalt side 336

«Christian Krohgs berømte roman »Albertine« ble 
skrevet i Belgia sommeren 1885 og kom ut i Kristiania 
20. desember 1886. Dagen etter ble boken beslaglagt 
av myndighetene, men utbyttet for politiet ble bare vel 
firehundre eksemplarer av et opplag på sekstenhundre. 
Romanen var et skarpt angrep på den offentlige 

politikontrollerte prostitusjon. Det var Napoleon I som 
av hensyn til sine soldater hadde lagt vekt på å begrense 
de smittsomme kjønnssykdommer ved å innføre et slikt 
system. Senere fulgte andre land eksemplet; fra 1840 ble 
det gjennomført i Christiania og i 1863 ble det opprettet 
en egen politilegestilling i byen.» Wikborg side 140  

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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14 THOMAS FEARNLEY
Fredrikshald 1802 - München 1842

Parti fra Labrofossen
Tusjlavering, 19x28 cm lysmål 
Signert nede til høyre: T Fearnley
På etikett bak på platen: «Ths Fearnleys sidste 
arbeide malet i Munchen 1842 Parti fra Labrofoss norsk 
landskab»

På etikett bak på platen: «Hoffjægermester Fearnleys 
Malerisamling. Kat. No. 94. Motiv: Composition. Malt av: 

Ths Fearnley.  Aaret: 1840. Anmerkning: Fearnleys sidste 
maleri-stod paa Staffeliet ved hans Død-blev af hans 
Ven Kaufman ved Misforstaaelse solgt til Senator Borde 
i Hamburg Modern forsøgde forgjæves at faa Handelen 
omgjort Jeg har aldrig kunnet opspore det. Ths F»

PROVENIENS Hoffjægermester Fearnleys 
Malerisamling, kat. nr 94
Privat eie

UTSTILT «Thomas Fearnley 1802-1842» Christiania 
Kunstforening 1903 kat. nr 255
Kunstnerforbundet 1966, kat. nr 109

LITTERATUR Sigurd Willoch «Maleren Thomas 
Fearnley» Oslo 1932

Labrofossen, elven, skogen og fjellene ble et gjennom-
gangstema i Fearnleys kunst.  

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300
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15 LARS HERTERVIG
Tysvær 1830 - Stavanger 1902

«Sjøbilde med flere skip»
Olje på papir på plate, 22x27 cm 
Usignert

PROVENIENS Ingeniør Harald Sontum 
Privat eie

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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16 NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

«Soleienatt»
Håndkolorert tresnitt, 373x473 mm 
Signert nede til venstre: N. Astrup
Greve 24, Askeland 34

Motivet går tilbake til malte versjoner; det første maleri 
med dette motivet stammer fra 1902-03. 

PROVENIENS Peter Cornelius Astrups arvinger, 
Bergen

LITTERATUR Øystein Loge, Oda Wildhagen 
Gjessing og Kari Greve: «Nikolai Astrup Tresnitt» Oslo 
2010, varianter av samme motiv avbildet side 132, 133, 
134 og 135

«Angaaende soleiebildet, saa har jeg fartet rundt hele 
bygden for at finde en riktig vakker soleiemyr - eller et 

sted, hvor der var mange soleier samlet - mit gamle 
soleie-motiv med det gamle »tun« i baggrunden 
er rent ödelagt af opdyrkning - myren er veitet og 
törlagt, og da forsvinder de store masser af soleier - thi 
disse krever at jorden er baade usedvanlig »fed« og 
usedvanlig »vandsyg«, man fandt dem derfor för i gule 
masser nedenfor gamle »tun«, hvor alt gjödselvandet 
fra fjösene randt ned i myren. Nu har jeg fundet nok 
af soleier iaar ogsaa, - men det er vanskeligere at finde 
en god baggrund og mellemgrund - og jeg liker ikke at 
tage forgrunden fra et sted og baggrunden fra et andet 
sted, - jeg maa se det sammen for at se, hvor »varmt« 
eller »koldt« det skal staa med hinanden. [...] En agro-
nom miströstede mig med at soleiernes tid forhaap-
entlig snart var forbi for altid - de var ensbetydende 
med vanstel.» Brev til Hans Jacob Meyer 21.6.1918 
(Avskrift Nasjonalbibliotekets brevsamling 295) Loge, 
Gjessing, Greve side 131

700 000 - 800 000 / €74 000 - 85 000
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17 THOMAS FEARNLEY
Fredrikshald 1802 - München 1842

Skogbunn, 1835
Olje på plate, 28x39 cm 
Stedsbestemt og datert nede til høyre: 
Luzern 20 Sept 35
Signert i ligatur nede til venstre: TF

I mai 1835 reiser Fearnley fra Roma over Nord-Italia 
til Sveits, hvor han særlig arbeidet i fjellene omkring 
Grindelwald, over Luzern antagelig i september til 
Paris. Fearnley var kommet fra Italia til Brunnen i Sveits 
20 juni 1835. Derfra dro han inn i Alpedalene over 
Meyringen. Alpelandet hadde lenge vært yndet av 
både diktere og malere.  

40 000 - 60 000 / €4 300 - 6 400
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18 JACOB MUNCH
døpt i Christiania i 1776 - d.sst. 1839

«Portræt af Sophie og Jacob Munch» 1836
Olje på lerret, 83x70 cm
Signert bak på lerretet: J Munch pinx, 
i anledning af den 7de September 1836

PROVENIENS Peter Andreas og Sophie Halkier, 
København 
Arvinger til etterkommere

Jacob Munchs selvprotrett hvor han fremstiller seg 
som maler og maler sin eldste datter Sophie i anledning 
hennes bryllup med Peter Andreas Halkier i København 
1836.

Jacob Munch var en av Norges første akademiutdanne-
de kunstnere og hadde stor betydning for fremveksten 
av et eget norsk kunstliv. Han er særlig kjent for sine 
portretter og regnes som vår viktigste empiremaler. […]
Sin kunstneriske utdannelse begynte Munch for alvor 

ved kunstakademiet i København høsten 1804. Han 
studerte ved akademiet i omtrent to år, før han 1806 ble 
plassert “à la suite” (tjenestefri) for å videreutdanne seg 
innen kunstfaget. Han reiste først til Paris og studerte 
der. Det har vært spekulert i hvem hans lærer var, og 
man har foreslått Jacques-Louis David. Dennes 
klassisisme har utvilsomt hatt stor innflytelse på Munch. 

120 000 - 150 000 / €12 800 - 16 000
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19 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1958
Olje på plate, 30x30 cm 
Signert og datert nede til høyre: Gunnar SG -58

70 000 - 90 000 / €7 400 - 9 600
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20 PER KROHG
Aasgaardstrand 1889 - Oslo 1965

«Île St. Louis» 1930
Olje på lerret, 65x79 cm 
Signert nede til høyre: Per Krohg -30

PROVENIENS B.D. Saklatwalla Collection, Pittsburgh 
USA

Parke-Bernet Galleries 1946
Privat eie, USA  

UTSTILT Carnegie Institute, Pittsburgh USA 1934

Per Krohgs «Île St. Louis» fra 1930 er utført i det som ble 
kunstnerens siste år boende i Paris og kan forstås som en 
avskjed til byen. Motivet viser broene Pont Louis-
Philippe og Pont St. Louis og en fortettet scene av livet 

på Seinen. Skipstrafikk og urbanitet er fremstilt i en 
energisk og dynamisk komposisjon, «with swirls and 
sweeps» som Pittsburgh Post Gazette skrev om maleriet 
da det ble vist på Carnegie Institute i 1934. Verket har 
siden den tid vært i privat eie i USA. 

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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21 NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

«Astrupgaarden» 1911
Olje på lerret, 62x73 cm 
Signert nede til høyre: N A

PROVENIENS Peter Cornelius Astrups arvinger

UTSTILT «Nikolai Astrup», Kunstnernes Hus 1955 
kat. 61

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

Under besøket i Danmark utførte Astrup etter hva som 
er kjent fire malerier med gårdsbygningen som motiv. 
Motivet har åpenbart vært av stor betydning for Astrup, 

som har gjengitt særlig bygningen med et uvanlig 
presisjonsnivå. Vi kan snakke om et portrett av et sted, 
på samme måte som Astrup er kjent for å ha fremstilt 
for eksempel prestegården og andre spesifikke steder 
i Jølster og omegn. Det er trolig at et viktig poeng har 
vært at de av kunstnerens norske slektninger som ikke  
var så heldige å få reisestipend som kunstnere skulle få se 
gården og stedet de stammet fra, et forståelig aspekt for 
en «hjemstedskunstner» som Astrup.

Samtidig finner vi i maleriet en rekke virkemidler vi 
kjenner fra Astrups kunstnerskap for øvrig. De åpne 
dørene ut mot hagen og de hvite stolene kan minne om 
stenbordet og hagen rundt prestegården. De blom-
strende trærne er utført med en koloritt og letthet som 
også kan ses i for eksempel «Rabarbra», også fra 1911. De 
store trærne, som vokser ut av steingjerdet, er dessuten 
kanskje noe «villere» enn hva som er realistisk for en 
dansk hage. 

I bakgrunnen på høyre side skimtes en hvit kirke i det 

fjerne, nærmest som en luftspeiling. Kanskje henviser 
ikke dette bare til den konkrete Brøns kirke som ligger 
i nærheten av Astrupgården. Kanskje kan kirken også 
forstås som Astrups måte å koble de to stedene, Jølster 
og Skærbæk, sammen med de mange hvite byg-
ningene knyttet til prestegården i Ålhus. For Astrup 
utgjør kanskje denne knapt synlige, men høyst gjenkjen-
nelige, kirkeformen det element av forestillingsevnens 
billedskapende kraft som var så viktig for ham, altså det 
Frances Carey har beskrevet som Astrups interesse for 
«minnenes landskap».  

Av de fire maleriene vi kjenner til fra Astrupgården ble 
tre, deriblant det vi her presenterer, vist under den store 
Astrup-utstillingen på Kunstnernes Hus i 1955. Ingen av 
disse maleriene har tidligere vært ute i markedet. Denne 
versjonen har hele tiden vært i den samme familiens eie 
og er gjennom generasjonene arv fra Nikolai Astrups 
yngre bror Peter Cornelius Astrup.

800 000 - 1 000 000 / €85 000 - 106 000
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22 LEONARD RICKHARD
Tvedestrand 1945

Landskap med bygningsdeler 1995-96
Olje på plate, 50x60 cm 
Signert med initialer nede til høyre: L R

UTSTILT «Leonard Rickhard», Lillehammer 
Kunstmuseum 1996, kat. nr 34

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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23 KAI FJELL
Skoger 1907 - Bærum 1989

Kvinne i hvitt
Olje på lerret, 63x50 cm 
Signert nede til høyre: Kai Fjell

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

«I sitt arbeid klarte Fjell å smelte innflytelser og impulser 
fra mange kanter til sitt eget formspråk. 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 utforming, 
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. Et av Kai 

Fjells grunntemaer er kvinnen, symbolet på naturen og 
fruktbarheten. Han skildrer henne i alle livets stadier. Hun 
kan være naken eller kledd i praktfullt skrud, trone fjern 
og utilnærmelig, svinge seg i dansen eller sitte nedbøyd 
i sorg. Oftest er hun den unge forventningsfulle kvinne 
som drømmer om livets lykke...» Thue side 650

150 000 - 200 000 / €16 000 - 21 000
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24 HARRIET BACKER
Holmestrand 1845 - Oslo 1932

«Kjøkkenet, Einabu i Foldalen» 1920
Olje på lerret, 54x81 cm 
Signert og stedsbestemt nede til venstre: Harriet 
Backer Einabu 1920
Lange 172 

PROVENIENS Ingeniør Johan Anker, Voldebugten 
Asker 1922 og 1925
Oslo auksjonsforetning 1933 og 1934 
Dr. Johannes Benestad, Kristiansand 1958 og 1964
Privat eie

UTSTILT «Harriet Backer» Kunstnerforbundet, 1922, 
kat.nr 54 med tittelen
«Interiør, Einabu gaard, Foldalen», 
«Harriet Backer jubilæumsutstilling» Christiania 
Kunstforening 1925 kat. nr 71 med tittel «Interiør, 
Einabu gaard, Foldalen», med mål 54x73
Viks Kunsthandel 1933 og 1934 
«Harriet Backers Minneutstilling» Kunstnerens Hus, 

1933, kat. nr 93 med tittel «Kjøkkeninteriør» og mål 
54x81«Harriet Backer» Kunstneres Hus, Bergens 
Kunstforening, 1964 kat. nr 84, titulert 
«Kjøkkeninteriør», Einabu og mål 54x74 cm 
«Harriet Backer 1845-1932» Bergen Billedgalleri, 1996 
og Nasjonalgalleriet, 1997, avbildet kat. nr 68 side 111

LITTERATUR Marit Lange «Harriet Backer» Oslo 
1995, avbildet side 259 og omtalt side 259, kat 172
Else Christie Kielland «Harriet Backer» Oslo 1958, nr 
168

«Harriet kom seg raskt etter operasjonen (les øyeope-
rasjonen), og reiste for å tilbringe sommeren sammen 
med vennene Ivar og Karen Mortensson. De hadde nå 
slått seg ned på gården Einabu i Foldalen. To meget 
fine interiører, begge uten figurer, ble sommerens 
resultat.» Lange side 258-9

Et av de to interiørene fra gården Einabu i Foldalen er i 
samlingen til Nasjonalgalleriet.   

350 000 - 400 000 / €37 000 - 43 000

http://kat.nr/
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25 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1950- tallet
Blandingsteknikk på papir, 35x47cm 
Signert nede til høyre: Gunnar S.G.

30 000 - 35 000 / €3 200 - 3 700
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26 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon
Olje på lerret, 90x80 cm 
Signert nede til venstre: Gunnar S.

Verket er et identisk motiv med serigrafiet 
«Liten fugl hvisket» utstilt hos Galleri Haaken, Oslo 1975, 
kat. nr 9

LITTERATUR Hellandsjø, Hoff og Sæthre-McGuirk: 
«Gunnar S. Gundersen», utgitt av 
Henie Onstad Kunstsenter 2006

«Selv om Gundersen nå utviklet et gjenstandsløst bil-
ledspråk og alle broer til naturalismen kunne synes brent, 
så slapp han aldri helt taket i den norske natur. Hans 
beundring for de ville fjell og de svimlende stup fornem-
mer man helt klart selv i de mest presise, metallaktige, 
konstruktivistiske bilder fra 60- og 70-årene (...) Om 
maleprosessen sa han selv: Når jeg begynner å male, går 
jeg ut fra en første opplevelse. Det er gjerne et rytmisk 

fragment som har utkrystallisert seg fra noe jeg har 
betraktet, enten en naturopplevelse eller en opplevelse 
av en annens malerier. Dette fragmentet utløser så en 
organisk sammenhengende rekke av formuttrykk, så en 
etter hvert får mer og mer tak på hele bildet, som er en 
sammenstilling av alle disse inntrykkene. Så kutter jeg ut 
og legger til inntil relasjonene virker som jeg vil. Da skal 
elementene danne en levende og harmonisk helhet.» 
Hellandsjø, Hoff og Sæthre-McGuirk side 11 og 14

220 000 - 260 000 / €23 000 - 28 000
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27 ASTA NØRREGAARD
Christiania 1853 - Oslo 1933

Kvinner på stranden, 1898
Olje på lerret, 55x78 cm 
Signert og datert nede til venstre:
Asta Nørregaard 1898

Sammen med veninnen Harriet Backer, ble 
Asta Nørregaard ansett som en av Knut Bergsliens 

beste kvinnelige elever, og i München ble læretiden 
under Eilif Peterssen meget betydningsfull for disse 
to kunstnere.  Aasta Nørregaard studerte så en stund 
i Paris, og ble påvirket av den elegante franske salon-
grealismen og de mer impresjonistiske og realistiske 
tendenser i fransk kunst. 

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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28 HANS FREDRIK GUDE
Christiania 1825 - Berlin 1903

«Marine» 1874
Olje på lerret, 58x93 cm 
Signert og datert nede til høyre: H F Gude 1874
Haverkamp 599

PROVENIENS Fru Rebekka Dekke, Bergen 1895 
Privat eie

LITTERATUR Frode E. Haverkamp: Hans Gude 1825 - 

1903, Oeuvre-katalog, upublisert magistergradsavhand-
ling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1982, kat. nr 599

Gudes gjennombrudd i utlandet, så vel som her hjemme, 
kom med hans norske høyfjellsmotiver. For mange står 
hans skildringer fra kyststrøkene med småbåter og seil-
skuter som de mest kjære. Hans kunstneriske modning 
kan sees i den avdempede realistiske fremstilling av 
kystbefolkningens virkelighet, noe som førte til motive-
nes enorme popularitet. 

Under sitt opphold som underviser i Düsseldorf gikk 
Gude under navnet «Der Luftdoktor». Dette skyltes at 
han hjalp sine kolleger med fremstillingen av atmo-
sfæren. Hans balanse av lys og skygge i form av kraftig 
lysvirkning satt mot mørke billedelementer som robåter 
og mennesker, er gjort så virkelig og overbevisende at 
iscenesettelser sjelden oppfattes.  Gude var alltid av 
den oppfatning at de ferdige arbeidene skulle være et 
resultat av erindringer og ikke en direkte reproduksjon.

220 000 - 260 000 / €23 000 - 28 000
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29 CHRISTIAN SKREDSVIG
Modum 1854 - Eggedal 1924

Budeie til fjells
Olje på lerret, 65x80 cm 
Signert nede til venstre: Chr Skredsvig

LITTERATUR Ingrid Reed Thomsen: «Christian 
Skredsvig» i «Norsk Kunstnerleksikon», Oslo 1986,  
Bind 4, side 585-592
Ingrid Reed Thomsen: «Chr. Skredsvig», Oslo 1995

Fra 1894 bodde Skredsvig i Eggedal i lange perioder. 
Da han giftet seg for annen gang i 1898, med den 23 
år yngre Beret Berg, ble han fastboende og flyttet inn 
i det lille bruket Hagan, som ble hans hjem resten av 
livet. Hagan lå isolert med fjellet i umiddelbar nærhet 
hvor Skredsvig hentet mange av sine motiver.

150 000 - 200 000 / €16 000 - 21 000



37

30 FRITS THAULOW
Christiania 1847 - Volendam, Nederland 1906

«Bjerketrær ved Otta elven» 1904
Olje på lerret, 65x81 cm 
Signert nede til venstre: Frits Thaulow
Påtegnet på baksiden av blindrammen: 
Der Ottafluss, Norwegen

Høsten 1904 reiste Thaulow til nordenden av Mjøsa for 
å male motiver fra Otta elven. Han likte grønnfargen i 
elven og broen ved Åsåren ble med i flere av maleriene.  

Thaulow var bosatt i Paris mellom 1898-1906. Under 
høsten 1904 vendte han tilbake til Norge for å male noen 
få bilder fra hjemlandet. Han besøkte Otta, et lite          

turistsamfunn i den nordre delen av Gudbrandsdalen. 
Fra hotellet der syklet han for å nå broen over 
Otta-elven. Thaulow malte omtrent ti bilder med broen 
i motivet og tre av dem viser gamle trær som lener seg 
over den fossende elven. 

300 000 - 400 000 / €32 000 - 43 000
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JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

Komposisjon 1974
Olje på plate, 34x27 cm 
Signert og datert nede til venstre: J Rian 74

LITTERATUR Erik Dæhlin: «Norsk Samtidskunst» 
Oslo 1990

«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)harmo-
niene. 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

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300

31
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32 GUNNAR S. GUNDERSEN
Førde 1921 - Bærum 1983

Komposisjon, 1964
Olje på lerret, 100x81 cm 
Signert nede til høyre: Gunnar S. Gundersen -64

UTSTILT Galleri Haaken, Oslo 1964

Gunnar S Gundersens komposisjon fra 1964 har klare 
likhetstrekk med flere andre verk fra samme periode. De 
ovale og runde formene som tangerer hverandre og til 
sammen nærmest fyller billedflaten skaper en annen, 
mer organisk type «konstruktivistisk» rom enn hva kunst-
neren vanligvis er kjent for. I tillegg er koloritten spesiell, 

dominert som den er av mindre klare, nærmest duse, 
farger i rødlig brunt, med ett unntak der det rosa partiet i 
øvre venstre hjørne bidrar til å skape dybde og 
perspektiv. 

280 000 - 300 000 / €30 000 - 32 000
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PER KROHG
Aasgaardstrand 1889 - Oslo 1965

Sirkusartist, 1922
Olje på plate, 100x70 cm 
Signet og datert nede til høyre: Per Krohg -22
Signert bak på platen 

LITTERATUR Trygve Nergaard «Maleriet i 
mellomkrigstiden», Norges kunsthistorie, Oslo 
1986, bind 6, side 112-132

Fra århundreskiftet til 1930 bodde Per Krohg for 
det meste i Paris.(...) I 20-årene ser vi mindre til de 
radikale formeksperimentene hos Krohg. Bildene 
domineres av det menneskelige, gjerne anekdotisk 
fortellende innholdet. Rommet blir bestemt ut 
fra figurene som deres handlingsrom. Fargene 
og penselstrøket blir mer frigjort fra formen, og 
får virke med sin egen rikdom og sensualitet.« 
Nergaard 

40 000 - 60 000 / €4 300 - 6 400
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34 PER KROHG
Aasgaardstrand 1889 - Oslo 1965

«Den hengtes ballade» 1917
Olje på lerret, 97x78 cm 
Signert og datert nede til venstre: Per Krohg-17
Påskrift bak på lerret: 1919 Den hengtes ballade

PROVENIENS Kunstneren Thore Heramb

UTSTILT Kunstnerforbundet 1979 kat. nr 4 og 6 
«Per Krohg bilder 1910-1930» Kunstnernes Hus 1989 
kat. nr 44 avbildet side 61 i utstillingskatalog

LITTERATUR Trygve Nergaard «Bilder av Per 
Krohg», 2000, avbildet side 146 med tittelen 
«Lokkemat», omtalt side 147
Reidar Revold «Norges billedkunst i det nittende og 
tyvende århundre», 1953

Maleriet er inspirert av den franske poeten François 
Villons (ca 1431-1463) dikt.

«Per Krohg hadde flere utstillinger hos Blomqvist. I 
1918 hadde han en stor separatutstilling der. På denne 
utstillingen som gikk videre til København og Århus, 
bemerket flere av omtalene at den innholdsmessige 
side ved hans kunst nå var blitt viktigere.» Nergaard 
side 148

«Per Krohgs kunst skiftet stadig karakter på denne 
tiden. Den dekorative utsmykningen av flaten han 
hadde festet seg ved hos kubistene, begynte nå 
rommet og interessere ham, et bestemt avgrenset 
rom anskueliggjort ved perspektiv og skygger og ved 
former bygd opp med valørenes hjelp, men gjerne 
med flere og skiftende bakgrunner. Foreløpig var selve 
scenen det viktigste. Han befolket den gjerne med 
skjematiske roboter eller bitte små forenklede figurer 
og små marionetter.» Revold side 126

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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35 KRISTIAN BLYSTAD
Bergen 1946

«Torso» 2002
Bronse, unik 
HØYDE 57 cm DYBDE 30 cm BREDDE 54 cm

UTSTILT «Tåkemennene 2000-2002», Galleri K, 
Oslo 2002 

Blystad arbeider hovedsakelig i sten, men også i 
tre, bronse og metall. Blystad jobber hovedsakelig 
figurativt, ofte med dyr eller mennesker som motiv. 
Hans mange torsoer og kroppsfragmenter på samme 
tid være både eksperimentelle i sin forenkling, men 
også klassisk inspirerte. Blant de mest kjente er hans 
utsmykking foran Regjeringsbygget i Oslo. 

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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36 KNUT STEEN
Oslo 1924 - 2011

Musikanter
Rød persisk travertin, 130x90x15 cm
Usignert 

LITTERATUR Svein Olav Hoff: «Norsk kunstner-
leksikon, I-IV, 1982—86»

«Knut Steen har markert seg som en sentral billed-
hugger i etterkrigstiden. Med stor presisjon og 
grundighet behersker han de fleste skulpturale 
uttrykksformer. Han har således arbeidet med bronse, 
granitt, betong, stål og marmor. Fra å arbeide i et 
relativt naturalistisk formspråk i sine tidlige år beveget 
han seg raskt mot en forenklet og abstrahert form. Han 
har også laget nonfigurative arbeider, men lykkes best i 
en halvabstrahert uttrykksform.»

100 000 - 150 000 / €10 600 - 16 000
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37 NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

Fra Stardalsstølene, trolig 1920-tallet
Olje på lerret klebet på plate, 41x58 cm 
Signert med initialer nede til høyre: N A

LITTERATUR Leif Østby: «Nikolai Astrup» i Norsk 
kunstnerleksikon, bind 1, side 93-97, Oslo 1982
Øystein Loge: «Gartneren under regnbuen. Nikolai 

Astrup» Oslo 1986
Øystein Loge: «Nikolai Astrup. Elskaren under trekrona» 
Oslo 2005

I 1914 flyttet Nikolai Astrup med sin familie inn på et 
småbruk i Sandalstrand i Jølster, og fra nå av var det i 
disse omgivelsene han fant sine motiver. 

«Møtet med hjembygda utløste alt det ekte og opprin
nelige i ham, i pakt med tidens romantiske lengsel ’tilbake 
til naturen’, men samtidig med sterke realistiske drag. 
Han ville hente fram i dagen det egentlige Jølster, ’denne 
os og mulddamp av gammelt hedenskap og urreligion’, 
og han skildret menneskene med rik fantasi og og male-
risk frodighet» Østby side 94

250 000 - 300 000 / €27 000 - 32 000
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38 ARNE KAVLI
Bergen 1878 - Oslo 1970

«Sollys i hagen» 1955
Olje på lerret, 92x74 cm 
Signert nede til venstre: A. Kavli

PROVENIENS Walther Halvorsen, Oslo 1955
Privat eie

UTSTILT Statens Kunstutstilling, 1956 kat. nr 80

LITTERATUR Nils Messel, «Arne Kavli», Norsk Kunstner-
leksikon, 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 busker, 
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 begyn-
nelsen 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. Motivene fra dette paradis var preget av for-
trolighet og nærhet. Hit kom venner på besøk, benket seg 
rundt hagebordet eller dovet seg i fluktstoler. Når gjestene 
var gått, satte kunstnerens hustru og favorittmodell seg på 
trappen og betraktet båtene i Rønnes-bukten, eller hun 
gikk inn for å hvile middag.» Messel side 483-485

250 000 - 280 000 / €27 000 - 30 000
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39 CHRISTIAN SKREDSVIG
Modum 1854 - Eggedal 1924

Utenfor Chateau Bien Assis, Bretagne
Olje på lerret, 53x74 cm 
Signert nede til venstre: Chr Skredsvig

Borganlegget ligger i Nord-Frankrike og Skredsvig 
benyttet motivet i sitt store verk «Middelalder» fra 
1902/03 som ble bestilt av Kammerherre Treschow 
på Fritzøehus. 

100 000 - 150 000 / €10 600 - 16 000
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40 FRITS THAULOW
Christiania 1847 - Volendam, Nederland 1906

Fransk landsby
Olje på lerret, 46x55 cm 
Signert nede til høyre: Frits Thaulow
Dedikasjon nede til høyre: Til Emma Gad .... 
hengivne Frits Thaulow

Motivet er fra Beaulieu-sur-Dordogne hvor 
Thaulow kom i 1903. Thaulow var i sitt første ekte-
skap gift med Ingeborg Charlotte Gad (1852-1908).

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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41 LUDVIG KARSTEN
Christiania 1876 - Paris 1926

Barn, 1916
Olje på lerret, 150x148 cm 
Signert og datert oppe til høyre: Karsten 1916
Påskrift bak på lerret: Restaurert av A. Kavli, 1957
Påskrift bak på blindrammen: Thor Røwde Heyerdahl, 
Slemdalsveien 33

Maleriet forestiller de tre barna til kunstneren 
Henrik Lund og konen Gunbjør, Per, Knut Henrik og 
datteren Unni som alle ble kunstnere. 

PROVENIENS Henrik Lund 
Teddy Røwde (gift med Halvor Heyerdahl 1932-46)
Auksjon Blomqvist Kunsthandel 1956, kat. 45

UTSTILT Blomqvist Kunsthandel, 1917
«Ludvig Karsten» (retrospektiv utstilling) Liljevalchs, 
Stockholm, 1922

«Ludvig Karsten» (minneutstilling), Kunstnernes Hus 
1937, kat. nr 47

Stor takk til kunsthistorikerne og forfatterne Kjersti S. 
Sissener og Nils Messel for informasjon om verket.

500 000 - 600 000 / €53 000 - 64 000
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42 JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Erkeengelen Gabriel», 1998-2000
Olje på lerret, 250x118 cm 
Signert nede til venstre: JJ
Signert, datert og stedsbestemt bak på lerretet: 
Jens Johannessen, 1998-2000
JJ, Habas

UTSTILT «Jens Johannessen, Retrospektiv», 
Trondheim Kunstmuseum, 2014-2015 
«Allegori.Malerier 1998-2002» Astrup Fearnley 
Museet for Moderne Kunst 2002

LITTERATUR Jens Johannessen: «Allegori, ut-
valgte arbeider 1962-2002», avbildet kat.nr 236-237

Jens Johannessen arbeidet fra slutten av 1990-tallet 
med friser og diptychs i store formater, som dette 
maleriet fra serien «Allegori». Maleriene har nære 
forbindelser til natur og maleriske utfordringer om 
å bygge opp og bryte ned. Overflatene viser til 
utskjæringer og fargespill i former satt opp mot 
hverandre, bearbeidelser og gjengivelse av natur i 
senmodernistisk stil.

400 000 - 600 000 / €43 000 - 64 000

http://kat.nr/
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43 GEORGE ALEXANDER NAPIER
engelsk 1823 - 1869

Dampskipene «Scandinavia» og «Europa» 1869
Olje på lerret, 86x147 
Signert og datert nede til venstre: G Napier 1869

PROVENIENS Olaf Rasch 1900
Privat eie

Skipet i sentrum av bildet er «Scandinavia» som seilte 
for det engelske rederiet Anchor Line. Skipet ble brukt 
av mange norske emigranter til Amerika, og er en viktig 
del av vår migrasjonshistorie. «Europa, som er skipet til 
høyre i bildet, seilte også for samme rederi. Skipet sank 
etter en kollisjon i 1878.

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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44 JOHN FERNELEY
engelsk 1782 - 1860

Rytter og hest, 1830-tallet
Olje på lerret, 74x91 cm 
Signert, stedsbestemt og datert nede til venstre:
J Ferneley Melton Mowbray 1830

John E. Ferneley var en engelsk maler som spesialiserte 
seg på å skildre sportslige hester og jaktscener. Selv om 
hans skildringer av hester ble stilisert, regnes han som 
en av de store britiske hestekunstnerne.

150 000 - 170 000 / €16 000 - 18 100
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45 CARL VON HANNO
Kristiania 1901 - Oslo 1953

Gardemusikken på Karl Johan, 1948
Olje på lerret, 141x196 cm 
Signert og datert nede til venstre: Carl v Hanno 48
Signert to steder bak på blindrammen: von Hanno

90 000 - 100 000 / €9 600 - 10 600
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46 XAN KROHN
Bergen 1882 - Oslo 1959

«Grev Karoly» 1922
Olje på lerret, 81x63 cm 
Signert og datert nede til venstre: Xan Krohn 1922
Titulert bak på blindrammen: Grev Karoly

Mihály Károlyi (Budapest 1875-Vence, Frankrike 1955) 
ungarsk greve og politiker

UTSTILT «Julie de Holmberg Krohn & Xan Krohn» 
Oslo Kunsthandel 2016, billedliste nr 24 

Kunstneren Xan Krohn fikk sin utdannelse blant annet i 
St. Petersburg under den kjente russiske kunstneren Ilja 
Repin. Årene 1905 til 1917 var han for det meste bosatt i 
Russland, før han flyttet til Kristiania. Han levde en om-
flakkende tilværelse, og oppholdt seg blant annet tre år 
i Kaukasus sammen med sin hustru Julie de Holmberg. 
Der utførte de tilsammen fresker for det georgiske 

museet i Tiflis. Han drev dessuten malerskole i Moskva, 
Kiev og Oslo. Krohns hovedmotiv var landskap, men 
han malte også akter, portretter og blomsterstilleben. 
Alle inntrykkene fra et omflakkende liv har nedfelt seg i 
hans produksjon. I sine yngre år malte han ofte i en slags 
avledet kubisme, og han viste en utpreget sans for linjen 
og det dekorative, inspirert av blant andre Henri Matisse. 
I 1911 arrangerte Blomqvist en separatutstilling med 
arbeider av Xan Krohn. 

150 000 - 170 000 / €16 000 - 18 100
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47 NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

«Job» ca 1914
Svarthvitt tresnitt med grå håndkolorering 

Papirmål 375x280 mm
Trykkmål 250x190 mm
Signert nede til venstre: N. Astrup
Titulert nede til høyre: Job
Greve 19, Askeland 13

Tresnittet er en speilvendt og noe variert versjon av 
maleriet «Aktstudie av gammel mann» trolig fra 1899. 

«den lille som De kalder »Job« - den er egentlig 
brudstykke af et større træsnit »Syndefloden« som jeg 
arbeider med - jeg kommer ikke til at trykke mer end 
et begrændset antal af den (som De raader mig til - 10 
lanske, eller bare 5?) Astrup 

PROVENIENS Peter Cornelius Astrups arvinger  

50 000 - 60 000 / €5 300 - 6 400
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48 NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

Fra Jølster 1912
Olje på lerret, 35x51 cm 
Signert og datert nede til høyre: N. Astrup 1912

UTSTILT Kaare Berntsen, Oslo, 2010

Maleriet er trolig utført rundt ti år før dateringen.

Dette maleriet er et godt eksempel på hvordan Astrup 
skaper stemning i sine bilder, ikke ved hjelp av en rekke 
sidestilte detaljer, men som en følge av helhetsinntrykket. 
De intense nyansene av grønt, gården som er omsluttet 
av elven og fjellene, fraværet av mennesker og dyr – alt 
bidrar til å skape en stemning av tidløs naturmystikk. 

Motivet er fra gården Hegrenes i Jølster, og fjellet 
i bakgrunnen er Nipa. Maleriet er datert 1912, men 
maleriet er trolig malt omkring ti år tidligere. Signaturen 
og dateringen er sannsynligvis påført da Astrup ga bildet 
bort i gave til nåværende eiers familie.                                                         

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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ARNE KAVLI
Bergen 1878 - Oslo 1970

I hagen på Rønnes
Olje på lerret, 38x46 cm 
Signert nede til venstre: A Kavli

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

«Fra begynnelsen av 1930 årene og fram til sin død 
hentet Kavli sine motiver nesten utelukkende fra Sør-

landet. 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. Motivene 
fra dette paradis var preget av fortrolighet og nærhet. 
Hit kom venner på besøk, benket seg rundt hagebordet 
eller dovnet seg i fluktstoler. Når gjestene var gått, satte 
kunstnerens hustru og favorittmodell seg på trappen og 
betraktet båtene i Rønnesbukten, eller hun gikk inn for å 
hvile middag. Og Kavli fulgte etter med staffeliet. I disse 

sene bildene vekslet teknikken mellom det bredt opp-
summerende og det pointilistisk analyserende. Fargen 
kunne være lys, til og med krittet, eller fremtre i harde 
komplementære kontraster i rødt-grønt og blått-gult. 
Figurer og gjenstander er gjerne malt på en tilsynelaten-
de klosset, lett naiv måte. Som sitt store forbilde, Pierre 
Bonnard, tettet han flaten med former og farger, men lot 
ikke enkeltobservasjonene eller rikdommen på detaljer 
dominere og derved forstyrre det dekorative helhetsinn-
trykket.» Messel side 483-485 

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

«Gate» / «Road» / «Strasse» 1934
Metalltrykk, selbstdruck 

Papirmål 515x649 mm
Trykkmål 430x580 mm
Signert og titulert nede til høyre: Strasse Nesch
Helliesen/Sørensen 474

Trykket er fra «Sne-serien», som er trykket på hollandsk 
bøttepapir i et opplag som varierer fra seks til ti eksem-
plarer samt to prøvetrykk

LITTERATUR Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: 
«Rolf Nesch.The complete Graphic Works», Milano 
2009

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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NICOLAI ULFSTEN
Bergen 1854 - Kristiania 1885

«Stranding på Jæren» 1881
Olje på lerret, 110x183 cm 
Signert og datert nede til venstre: N. Ulfsten Paris 1881

PROVENIENS Maleriet ble angivelig kjøpt av fore-
gående eiers forfedre på Salonen i Paris i 1881, hvorpå 
maleriet ble værende i familiens eie frem til 2000.
Ervervet av nåværende eier på auksjon, Blomqvist 2000.

UTSTILT Salonen i Paris 1881, kat. nr. 2276 med tittelen 
«Sur la côte méridionale de Norvège»

LITTERATUR Robert Kolster: Bergens Kunstforening 
1838 - 1938, Bergen 1938 motivet avbildet side 83

Leif Østby: «Nicolai Ulfsten», Norsk kunstnerleksikon, 
Oslo 1986, bind 4, side 324-326, motivet omtalt side 325
Hild Sørby: «Nicolai Ulfsten», Oslo 1977, motivet omtalt 
102-104 og avbildet side 105

Orre kirke er en liten, romansk steinkirke fra midten 
av 1200-tallet. «Kirken var et sentralt motiv i maleriet 
»Stranding på Jæren« (1881), som med sitt dramatiske 
innhold er enestående i Ulfstens motivkrets. Havet koker, 
himmelen er tung og blygrå. En båt i havsnød skimtes 
i bølgene. Lynglimt opplyser landskapet. Folk stimler 
sammen på kirkebakken, og på stranden gjør rednings-
mannskapene seg klare. snart ville de selv være i livsfare. 
Grensen mellom liv og død kunne være kort på den 
værharde kyststrekningen. Dette har Ulfsten 

minnet om ved å gi kirken og korsene på kirkegården 
en sentral plassering i komposisjonen. I realiteten ligger 
kirken mye lenger fra stranden enn slik det fremstilles i 
maleriet..... Da en annen versjon av maleriet ble innkjøpt 
av Bergen Kunstforening i 1882 til årets juleutlodning, 
mente Bergen Adressecontoirs Efterretninger at det 
uten sammenligning var det »gedigneste og betyde-
ligste kunstverk blandt Aarets Gevinster«. Anmelderen 
fremhevet at arbeidet vitnet om »grundigt Studium, fin 
Naturfølelse og Virkelighedstroskap. Her er realisme 
i bedste Forstand, forenet med en frisk, selvstændig 
Opfatning, en evne til at leve sig helt inn i Situasjonen og 
gjengive dens eiendommelige Stemning«. 

300 000 - 350 000 / €32 000 - 37 000
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LARS HERTERVIG
Tysvær 1830 - Stavanger 1902

«Myrlendt terreng med furutrær og fjellknauser» 1867
Olje på papir klebet på plate, 11,5x17,5cm 
Signert og datert nede til høyre: ....67
Arbeidet stammer fra Skissebok 3

UTSTILT «Lars Hertervig» Kunstnerforbundet, 
1981 kat. nr 99

PROVENIENS Aslaug Scobie, Drammen
Privat eie, Stavanger

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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HARALD SOHLBERG
Christiania 1869 - Oslo 1935

«Vinternatt i fjellene» 1917
Trykk på papir 60x56 cm 
Signert nede til høyre: Sohlberg
Papirmål 70x77 cm
Trykkmål 52x60 cm
Signert og datert i stenen nede til høyre: Sohlberg 1917
Nummerert nede til venstre: 232
Trykket av A. Wörner lito. officin Kristiania

Litografiet «Vinternatt i fjellene» ble trykket i et opplag 
på 250 eksemplarer. 

160 000 - 200 000 / €17 000 - 21 000
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NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

«Taterjenten» ukjent datering
Svarthvitt tresnitt 

Papirmål 332x251 mm
Trykkmål 332x251 mm
Signert nede til venstre på baksiden: N A 

Påskrift: 
Initialer malt med pensel i nedre venstre hjørne: 

N.A. Påskrift med blyant på bakstykket, under trykket: 
Söndfjord-jente Ripet inn i platen, speilvendt, kan
leses: MARIE

Påskrift på bakplaten: Söndfjordjente - unicum
(Datter av Johs. Sandalsvigen)
Greve 17, Askeland 8

PROVENIENS Peter Cornelius Astrups arvinger 

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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PAUL GAUGUIN
fransk 1848 - 1903

Tahiti, 1893-94
Tresnitt på japanpapir, 90/100 

Papirmål 267x414 mm
Trykkmål 206x354 mm
Signert nede til høyre: Pola Gauguin impr
Betegnet nede til venstre: Paul Gauguin sculpt.

LITTERATUR E.W. Kornfeld; E. Mongan; H. Joachim 
(1988) Paul Gauguin: Catalogue Raisonné of his Prints, 
Bern: Galerie Kornfeld

Original mappe nummerert 90 med ti tresnitt trykket 
med Paul Gauguins originalplater hos Chr Cato i 
København i 1921 av Pola Gauguin i et opplag på 100
eksemplarer. 
Kornfeld 10, 14.IV.D., 16.II.D.b, 18.II.E.b, 19.IV.E., 20.IV.F., 
21.IV.D., 22.III.E., 31.II.C., 14.IV.D., 16.II.D.b, 18.II.E.b, 
19.IV.E., 20.IV.F., 21.IV.D., 22.III.E., 31.II.C.

140 000 - 160 000 / €14 900 - 17 000
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ADELSTEEN NORMANN
Bodin 1848 - Kristiania 1918

Fjordlandskap
Olje på lerret, 142x184 cm 
Signert nede til høyre: A Normann

LITTERATUR Jens Thiis: «Norske malere og billed-
huggere,» Kristiania 1904

PROVENIENS Privat samling, Göteborg
Privat samling, London

«Det er ikke til at undres over, at disse grovt effektfulle, 
flot og bredt malte og særdeles dekorative kolossal-
billeder har vakt beundring på de store europeiske 
udstillinger. Og det er rimelig at Adelsteen Normann 
er viden kjent som maleren av midnattsolens land. Mer 
en nogen anden norsk maler har utvilsomt Normann 
bidraget til at lede turiststrømmen ind over sit fædre-
land.» Thiis

100 000 - 150 000 / €10 600 - 16 000
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57 KNUT ROSE
Trondheim 1936 - Oslo 2002

«Manen brenner» 1999
Olje på lerret 126x198 cm 
Signert nede midt på: Knut Rose
Titulert bak på blindrammen
Signert og datert bak på lerretet: Knut Rose 1999
 

UTSTILT Galleri Haaken, Oslo 1999
 
PROVENIENS Privat eie, kjøpt hos Galleri Haaken 
i 1999

280 000 - 320 000 / €30 000 - 34 000
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«Han hadde så lyst til at hvile indtil en kvinde - 
ind til brystet - at noen skulle stryge han ned over håret - 
å så hvile bare hvile og kjende varmen av hennes legeme

- Åsså skulde hun hviske til ham - kysse ham blødt på håret.» 
Edvard Munch



70

58 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Fiolinkonserten» / «Violin Consert» 1903
Litografi trykket i svart 

Papirmål 708x836 mm
Trykkmål 480x560 mm 
Signert nede til høyre: Edv Munch
Woll 243, Sch 211

Modellene i motivet er den danske pianisten Bella 
Edwards (1866-1954) og den engelske fiolinisten Eva 
Mudocci (1883-1954). Sammen holdt de en rekke 
konserter i Norge. Munch møtte dem trolig første 
gang i Paris i 1903. Eva Mudocci var også modellen for 
Munchs litografi «Brosjen». 

600 000 - 800 000 / €64 000 - 85 000
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59 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Kvinne som tar linnetet på» / «Woman putting on her 
nightgown» 1896
Etsning trykket i svart 

Trykkmål 277x182 mm
Papirmål 453x315 mm
Signert nede til høyre med blyant: E Munch
Påskrift av trykkeren nede til venstre: 
O Felsing Berlin Gdr.
Woll 52 II

PROVENIENS Harald Holst Halvorsen stempel nede 
til venstre
Blomqvist Kunsthandel, Høstauksjonen, 2008, 
kat. nr. 66
Privat eie

120 000 - 150 000 / €12 800 - 16 000
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60 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Bordellpike» / «Prostitute» 1904
Etsning trykket i svart 

Papirmål 449x315 mm 
Trykkmål 235x168 mm 
Signert nede til høyre: E Munch
Påskrift av trykkeren nede til venstre: O Felsing Berlin gdr
Woll 247, Sch 214

50 000 - 60 000 / €6 400 - 7 400
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61 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Stående kvinnelig halvakt» 1942
Akvarell på papp, 65x50 cm 
Signert nede til høyre: E Munch

PROVENIENS Stenersen
Privat eie, Norge

Modellen er ganske sikkert Dorothy Boleyn 
Drewry, en student som sto modell for Munch 
i 1942. Registrert i den kommende verkskatalo-
gen over Munchs tegninger, med 
kat. nr PE.T.00167.

80 000 - 100 000 / €8 500 - 10 600
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62 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Badende kvinner» / «Women Bathing» 1895
Etsning, koldnål trykket i brunsvart 

Papirmål 338x474 mm
Trykkmål 320x240 mm
Signert nede til høyre: E Munch

Påskrift av trykkeren nede til venstre: 
O Felsing Berlin gdr
Woll 18 V, Sch 14 III 

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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63 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Vampyr I» / «Vampire I» 1895
Litografi trykket i svart 

Papirmål 480x637 mm
Trykkmål 360x465 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 40, Sch 34A

Det finnes kun tre eksemplarer av «Vampyr I» i 
Munch-museets samling

LITTERATUR Arne Eggum: «Edvard Munch 
Livsfrisen fra maleri til grafikk» Oslo 1990

«Motivet har et enkelt og konsentrert uttrykk. En kvinne 
med langt rødt hår bøyer seg over en mann og kysser 
ham i nakken mens hennes lange, røde hår faller ned 

over ham og blander seg med hans mørke hår Mannen 
sitter sammensunken med bøyet hode som han har 
lagt inn til hennes bryst. De kaster en felles skygge 
mot en mørk og diffus bakgrunn, som samler paret i en 
klassisk pyramidal komposisjonsform. I sin domineren-
de stilling oppfattes hun som den aktive: hennes ansikt 
er blodfylt, mens han er fremstilt sammensunken og 
passiv.» Eggum side 173

I et utkast om sin kjærlighetslengsel skriver Munch: 
«Han hadde så lyst til at hvile indtil en kvinde - ind til 
brystet - at noen skulle stryge han ned over håret - å så 
hvile bare hvile og kjende varmen av hennes legeme 
- Åsså skulde hun hviske til ham - kysse ham blødt på 
håret.» Eggum side 178

Motivet rommer to motsatt ladede følelser, kjærlighet 
og smerte, på samme måte som en rekke av Munchs 
sentrale arbeider fra «Livfrisen».

700 000 - 900 000 / €74 000 - 96 000
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64 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Sjalusi IV» 1930
Litografi trykket i svart 

Papirmål 431x360 mm
Trykkmål 230x226 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch
Woll 710

100 000 - 110 000 / €10 600 - 11 700
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65 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Selvportrett i skygge» / «Self-portait in Shadow» 1912
Litografi trykket i svart 

Papirmål 625x446 mm
Trykkmål 310x275 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch
Woll 395, Sch 358 

150 000 - 200 000 / €16 000 - 21 000
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66 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«August Strindberg» 1896
Litografi, trykket i svart og blått 

Papirmål 648x504 mm
Trykkmål 605x460 mm
Signert i platen: E Munch
Signert nede til høyre: E Munch
Påskrift nede til venstre: Sch 77 II

Woll 66 IIIA, Sch 77

LITTERATUR Gerd Woll: «Grafikk fra 1896» 
Munchmuseet 1996
Udatert brevutkast fra Edvard Munch til fru Valborg 
Hammer. Original i Munchmuseets samling

August Strindberg (1849-1912) regnes som Sveriges 
mest betydningsfulle dikter og dramatiker. Han regnes 
også som en av grunnleggerne av det moderne teater.

«Det store portrettet av vennen Strindberg vet vi at 
var ferdig i juni, og på baksiden av samme stein har han 
tegnet den første versjon av «Sjalusi» side om side med 
«Urnen». Strindberg hadde vært en av Munchs 
nærmeste omgangsvenner i Berlin, og var det også det 
første halvåret i Paris. [...] På borden rundt portrettet 
hadde Munch i den første utgaven feilstavet navnet 
Stinberg, og dette kan ha vært en av grunnene til at han 
også trykte opp en serie eksemplarer der borden og 
navnet er maskert bort under trykkingen. Noe seinere 
rettet han navnet og endret også borden rundt, slik at 
den nakne kvinneskikkelsen erstattes av et bølgemønster. 
Det har ofte vært spekulert i om Munch skrev navnet 
galt med hensikt, og historien vil ha det til at Strindberg i 
alle fall tok både borden og feilstavingen meget ille opp. 
Når det gjelder utelatelsen av r, skyldes nok dette ganske 
enkelt vanskeligheten ved å skrive i speilskrift, slik Munch 
måtte gjøre på den litografiske steinen for at det skulle 

komme ut «riktig» vei på trykket.» Woll side 11 og 12

I brevs form stilet til fru Valborg Hammer, som sammen 
med sin mann K.V. Hammer hjalp Munch i den 
pekuniært tøffe tiden i Paris, skriver Munch om her-
værende kunsthandel: «Her er bitterlig koldt og surt og 
nordmænd fryser sig halvt ihjæl – jeg vilde igrunden 
helst reise til Tysklands lune værelser og bierhaller men 
jeg må nok blive her en stund til for at gjøre færdig en 
del lithografier – jeg sender muligens hjem til Blomqvist 
nogle Strindberg-litografier – som De kanske vet lidt 
agitation kan bidrage til at sælge – Det er nemlig forfær-
delig dyrt at lithografere – det sluger masser af penge 
– forhåpentlig får jeg gjort noget morsomt.» brevutkast 
Edvard Munch

700 000 - 800 000 / €74 000 - 85 000
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68 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«To gamle» / «Two Old People» 1913
Litografi trykket i svart 

Papirmål 283x432 mm 
Trykkmål 170x265 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 448, Sch 412

25 000 - 30 000 / €2 700 - 3 200

67 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Hunden som overfaller hushjelpen» / The Dog 
Attacking the Maid« ca 1938
Litografi trykket i svart 

Papirmål 497x350 mm
Trykkmål 249x205 mm 
Usignert
Woll 734
Med følgende håndskrevne tekst trykket under 
bildet: »Hushjælpen overfaldes«

Stemplet verso: Fra Edvard Munchs testamen-
tariske gave Oslo Kommune og Munch Museet 
1968, Bo nr. 531-11

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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69 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Tête à tête» 1894
Radering trykket i svart 

Papirmål 342x480 mm
Trykkmål 202x308 mm
Usignert
Woll 9, Sch 12

200 000 - 250 000 / €21 000 - 27 000
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70 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Mann med hest I» / «Man with Horse I» 1915
Etsning trykket i svart 

Papirmål 395x590 mm
Trykkmål 294x492 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 496a, Sch 429

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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71 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Den døde mor og barnet» / 
«The Dead Mother and Her Child» 1901
Radering trykket i svartbrunt 

Papirmål 548x724 mm 
Motivmål 322x491 mm 
Signert nede til høyre: Edv Munch

Trykkerens signatur nede til venstre: 
O Felsing Berlin gdr. 1901 
Woll 163, Sch 140

150 000 - 200 000 / €16 000 - 21 000
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72 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Arv» / «Inheritance» ca 1916
Litografi trykket i svart 

Trykkmål 442x315 mm
Papirmål 640x464 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch
Woll 603

Motivet finnes også i et maleri (MM M 11) fra 1897-
99 som i dag eies av Munch-museet 

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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73 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Jappe Nilssen» 1911
Tresnitt trykket i svart 

Papirmål 482x371 mm
Trykkmål 320x240 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 390, Sch 351 

100 000 - 120 000 / €10 600 - 12 800
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74 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Helge Rode» 1896-97
Radering trykket i svart 

Papirmål 450x318 mm
Trykkmål 256x191 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch

Påskrift av trykkeren nede til venstre: 
O Felsing Berlin gdr
Woll 62 IVc, Sch 103 

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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75 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Selvportrett med hatt I» / 
«Self-portrait with Hat I» 1927
Litografi trykket i svart 

Papirmål 500x376 mm
Trykkmål 247x205 mm

Usignert 
Woll 681

Stemplet verso: Fra Edvard Munchs testamentariske 
gave Oslo Kommune,
Munch Museet 1968, Bo nr. 456-23. og Oslo Kommune 
Munch grafikk

80 000 - 90 000 / €8 500 - 9 600
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76 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Fredrik Stang» 1928
Litografi trykket i rødbrun farge på kartong

Papirmål 460x335 mm
Trykkmål 331x227 mm 
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 684

Fredrik Stang (1867-1941) var norsk jurist og politiker. 
Under striden om dekorasjonene til Universitets aula, 
gikk han varmt inn for Munchs utkast.

Dette eksemplaret har en annen fargetone og 
papirtype enn de andre trykkene fra samme serie som 
er registrert i ouvrekatalogen av Gerd Woll «Edvard 
Munch Samlede grafiske verk». Trykket er registrert 
hos Munchmuseet.  

30 000 - 40 000 / €3 200 - 4 300

77 DVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Jacob Goldstein» 1905
Litografi trykket i svart 

Papirmål 570x398 mm
Trykkmål 330x230 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch 
Woll 266 II, Sch 228 

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 700
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78 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Albert Kollmann» 1902
Litografi trykket i svart 

Papirmål 440x307 mm 
Trykkmål 191x149 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch
Påskrift av trykkeren nede til venstre: O Felsing Berlin gdr
Woll 181

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 700

79 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Statsminister Otto Blehr» / «Prime Minister Otto 
Blehr» 1927
Litografi trykket i svart 

Papirmål 535x350 mm
Trykkmål 351x252 mm
Usignert
Woll 678

Stemplet verso: Fra Edvard Munchs testamentariske 
gave Oslo Kommune og Munch Museet 1968, Bo nr. 
489-12

40 000 - 50 000 / €4 300 - 5 300
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80 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Kvinne med svart sjal» /
«Woman with a black shawl» 1920
Litografi trykket i svart 

Papirmål 636x469 mm
Trykkmål 470x360 mm
Signert Edv Munch
Woll 642, Sch 476

Modellen er indentifisert som Annie Fjeldbu 
(Anna Hansen). Hun var født i 1897, og 
begynte antakelig som modell hos Munch 
senhøsten 1918 og fortsatte inntil hun giftet 
seg i 1923. 

60 000 - 70 000 / €6 400 - 7 400
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81 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

Landskap
Blyant på papir, 102x130 mm 
Usignert

PROVENIENS Berta Folkedal
Privat eie

20 000 - 30 000 / €2 100 - 3 200
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B LO M QV I S TS  A U K S J O N S V I L K Å R 
KATALOG
Blomqvist står inne for katalogens utforming og riktighet. 
Kunst verkene og gjenstandene har en viss alder, og kjøper 
oppfordres til å undersøke objektet før auksjonen. Tilstand 
er som regel ikke beskrevet i katalogen. Kjøper har selv 
ansvaret for å besiktige objektets tilstand. Hvis maleriet 
eksempelvis er dublert og dette ikke er nevnt i katalogen, 
gir dette ikke grunnlag for heving av kjøpet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 26.10.17.

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
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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
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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 = 9,40 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 
26.10.17.

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 
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T E L E F O N B U D  Dette skjemaet kan også benyttes til å bestille telefonlinje 
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 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)  

17HT

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/
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S E L G E S  H O S  O S S  I  D E S E M B E R

INNLEVERING PÅGÅR TIL VÅRE AUKSJONER 

Vurderer du salg av et kunstverk er du velkommen til en kostnadsfri verdivurdering 
hos oss i Tordenskiolds gate. Du kan også gjerne sende foto og informasjon til 
kunst@blomqvist.no, og selvsagt kan du ringe oss på 22 70 87 70 for rådgivning 
vedrørende salg på en av våre auksjoner.  

Josef Stoitzner – Stilleben med blomster

mailto:kunst@blomqvist.no
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ØNSKER DU Å SELGE KUNST PÅ EN 
AV VÅRE AUKSJONER?
TRENGER DU HJELP MED TAKSERING?

Da er du velkommen til å kontakte en av våre kunnskapsrike eksperter for 

en verdivurdering. Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av markedspris med tanke 

på salg gjennom en av våre auksjoner. Verdivurderingen utføres enten ved 

besøk i våre lokaler eller ved at fotografier sendes på e-post. Vi kan i enkelte 

tilfeller også foreta hjemmebesøk.

Blomqvist Kunsthandel har eksperter på Edvard Munch, samt norsk og 

internasjonal kunst fra alle epoker. Vi søker alltid etter gode arbeider av 

etterspurte kunstnere. Tidlig innlevering sikrer god markedsføring og 

resultat. Etter 147 år som etablert kunsthandler har vi til enhver tid et stort 

norsk og internasjonalt nettverk av interessenter for kunst av høy kvalitet.

Vi utfører dessuten takst i forbindelse med forsikring og skifte.

Besøk oss i Tordenskiolds gate 5, eller kontakt en av våre eksperter på 

telefon 22 70 87 70 for en uforpliktende avtale om verdivurdering.

Birgitte C Schiøth / bigitte@blomqvist.no

Erlend Hammer / erlend@blomqvist.no

Elisabeth Vik Forsberg / elisabeth@blomqvist.no

Knut Forsberg / knut@blomqvist.no

Toril Winger Johnson / toril@blomqvist.no
EDVARD MUNCH, Selvportrett II 1895

mailto:bigitte@blomqvist.no
mailto:erlend@blomqvist.no
mailto:elisabeth@blomqvist.no
mailto:knut@blomqvist.no
mailto:toril@blomqvist.no
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B L O M Q V I S T  K U N S T H A N D E L
Tordenskiolds gaTe 5, 0160 oslo

daglig leder: anna Thorud hammer

kunsT@blomqvisT.no

TeleFon 22 70 87 70
www.blomqvisT.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

 

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

Frode Haverkamp: «Hans Gude i Düsseldorf: Grunnleggelsen av en akademisk 
kunstnerkarrière i det 19. århundre». Magisteravhandling, Universitetet i Oslo, 
1982.
 
Sidsel Helliesen og Bodil Sørensen: «Rolf Nesch. The complete Graphic 
Works», Milano 2009
 
Marit Lange: «Harriet Backer», Oslo 1995
 
E.W. Kornfeld: «Paul Gauguin: Catalogue Raisonné of his Prints», Bern 1988
 
Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai Astrup 
Tresnitt» Oslo 2010
 
Gustav Schiefler: «Edvard Munch Das Graphische Werk 1906 - 1926», Tyskland 
1928
 
Gerd Woll: «Edvard Munch Samlede Grafiske Verk» Oslo 2001

Lorenz Dietrichson: «Adolph Tidemand hans Liv og hans Værker», 
Christiania 1878
 
 
 
 
 

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

Forside 
JACOB MUNCH
«Portræt af Sophie og Jacob Munch» 1836
Kat. nr. 18

Å P N I N G
 

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

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Tirsdag 14. november kl 18
Tordenskiolds gate 5

Nikolai Astrup
Kat. nr. 21
«Astrupgaarden»

Tirsdag 7. november kl 18-20

8.
9.
10.
11.
12.
13.

november
november
november
november
november
november

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

MODERNE, 
KLASSISK & MUNCH
Foto: Trond Andersen 
Design: AM
Trykk/repro: Retail Production

http://f.nr/
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NESTE AUKSJON

12.  DESEMBER 2017

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 . 5  -  2 0 1 7BLOMQVIST KUNSTHANDEL AS. TORDENSKIOLDS GATE 5. 0160 OSLO. TELEFON 22 70 87 70.  BLOMQVIST.NO  KUNST@BLOMQVIST.NO

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

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

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

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

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

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

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

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

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