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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 tre�er 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.
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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

Samt id ,  Moderne  og  K lass i sk
Foto:  Trond Andersen 
Design:  AM
Trykk/repro:  Retai l  Production

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 auks-
jonskvelder 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 allere-
de foreligger bud (forhåndsbud). Hvis du ønsker å by, holder 
du opp budspaden godt synlig for auksjonarius. Budinter-
vallene 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 klubben har falt, 
slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis du ikke har mulighet 
til selv å komme på auksjonskvelden, finnes det andre måter 
å by på.

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

Hvis du skulle få tilslaget, har du mulighet til å ta 
med deg objektet hjem på auksjonskvelden. Du må 
da betale for objektet i resep sjonen 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 i posten eller på e-post. Husk at det alltid kommer 20 % i 
tillegg til tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

Å P N I N G
Tirsdag

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 13. desember kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

6. desember

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944
«Tre ansikter. Tragedie» / 
«Three faces. Tragedy» 1913
Kat. nr. 68

R E F E R A N S E L I T T E R A T U R
Aamold  Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992

Greve  Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai 
Astrup Tresnitt» Oslo 2010

Woll Gerd Woll: «Edvard Munch.Samlede grafiske verk” Oslo 2012

Sch   Gustav Schiefler: «Edvard Munch. Das graphische werk” Berlin 1927

Stenseng  Arne Stenseng: “Harald Sohlberg.En kunstner utenfor allfarvei” Oslo 
1991

Storm Bjerke  Øivind Storm Bjerke: «Harald Sohlberg.Ensomhetens maler» 
Oslo 1991

Mourlot  Fernand Mourlot: «Marc Chagall litographie 1962-1968” Monte Carlo 
1969

7. desember
8. desember
9. desember
10. desember
11. desember
12. desember

18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
11.00 - 17.00

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
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«første, andre og tredje gang». Auksjonarius 

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

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

Hvis du skulle få tilslaget, har du mulighet til å ta 
med deg objektet hjem på auksjonskvelden. Du må 
da betale for objektet i resep sjonen 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 i posten eller på e-post. Husk at det alltid kommer 20 % i 
tillegg til tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

Å P N I N G
Tirsdag

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 13. desember kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

6. desember

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944
«Tre ansikter. Tragedie» / 
«Three faces. Tragedy» 1913
Kat. nr. 68

R E F E R A N S E L I T T E R A T U R
Aamold  Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992

Greve  Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai 
Astrup Tresnitt» Oslo 2010

Woll Gerd Woll: «Edvard Munch.Samlede grafiske verk” Oslo 2012

Sch   Gustav Schiefler: «Edvard Munch. Das graphische werk” Berlin 1927

Stenseng  Arne Stenseng: “Harald Sohlberg.En kunstner utenfor allfarvei” Oslo 
1991

Storm Bjerke  Øivind Storm Bjerke: «Harald Sohlberg.Ensomhetens maler» 
Oslo 1991

Mourlot  Fernand Mourlot: «Marc Chagall litographie 1962-1968” Monte Carlo 
1969

7. desember
8. desember
9. desember
10. desember
11. desember
12. desember

18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
11.00 - 17.00

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

1   Ingenting er så spennende som en fullsatt auksjonssal. 
Hos Blomqvist er du velkommen til å delta på våre auks-
jonskvelder 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 allere-
de foreligger bud (forhåndsbud). Hvis du ønsker å by, holder 
du opp budspaden godt synlig for auksjonarius. Budinter-
vallene 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 klubben har falt, 
slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis du ikke har mulighet 
til selv å komme på auksjonskvelden, finnes det andre måter 
å by på.

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

Hvis du skulle få tilslaget, har du mulighet til å ta 
med deg objektet hjem på auksjonskvelden. Du må 
da betale for objektet i resep sjonen 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 i posten eller på e-post. Husk at det alltid kommer 20 % i 
tillegg til tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

Å P N I N G
Tirsdag

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 13. desember kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

6. desember

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944
«Tre ansikter. Tragedie» / 
«Three faces. Tragedy» 1913
Kat. nr. 68

R E F E R A N S E L I T T E R A T U R
Aamold  Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992

Greve  Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai 
Astrup Tresnitt» Oslo 2010

Woll Gerd Woll: «Edvard Munch.Samlede grafiske verk” Oslo 2012

Sch   Gustav Schiefler: «Edvard Munch. Das graphische werk” Berlin 1927

Stenseng  Arne Stenseng: “Harald Sohlberg.En kunstner utenfor allfarvei” Oslo 
1991

Storm Bjerke  Øivind Storm Bjerke: «Harald Sohlberg.Ensomhetens maler» 
Oslo 1991

Mourlot  Fernand Mourlot: «Marc Chagall litographie 1962-1968” Monte Carlo 
1969

7. desember
8. desember
9. desember
10. desember
11. desember
12. desember

18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
11.00 - 17.00

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
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Hos Blomqvist er du velkommen til å delta på våre auks-
jonskvelder 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 allere-
de foreligger bud (forhåndsbud). Hvis du ønsker å by, holder 
du opp budspaden godt synlig for auksjonarius. Budinter-
vallene 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 klubben har falt, 
slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis du ikke har mulighet 
til selv å komme på auksjonskvelden, finnes det andre måter 
å by på.

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

Hvis du skulle få tilslaget, har du mulighet til å ta 
med deg objektet hjem på auksjonskvelden. Du må 
da betale for objektet i resep sjonen 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 i posten eller på e-post. Husk at det alltid kommer 20 % i 
tillegg til tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

1. Budgivning i salen   2. Budgivning via forhåndsbud    3.Budgivning via telefon 
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Annen visningstid etter avtale
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«Three faces. Tragedy» 1913
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gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992
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11.00 - 17.00
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Utsnitt av: «Uten tittel», 1998-99 / Kjell Erik Killi Olsen Kat. nr. 33
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I følge de seneste tallene fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som forvalter 
«5 %-avgiften» på kunstsalg, er salg av kunst i førstehåndsmarkedet i sterk 
vekst- mens annenhåndsmarkedet står relativt sett ganske stille. Denne 
statistikken er interessant, ikke bare fordi vi i Blomqvist Kunsthandel, som det 
ledende auksjonshuset i Norge, er avhengig av at også annenhåndsmarke-
det for kunst er robust. Det er også verdt å stille noen spørsmål rundt 
hvordan det vil kunne påvirke kunstmarkedet dersom denne utviklingen 
fortsetter.

På generelt grunnlag vil vi si at prisene på kunst selvsagt alltid er avhengig 
av markedet, selv om det er litt forskjell på første og annenhåndsmarkedet. 
Er kunstneren etterspurt, vil prisene avspeile dette. Annenhåndsmarkedet, 
særlig auksjonsmarkedet, vil imidlertid alltid være noe ustabilt ettersom det 
til dels sterkt korrelerer med samfunnets øvrige økonomiske tilstand, mens 
prissettingen i førstehåndsmarkedet mer eller mindre ikke lar seg påvirke av 
økonomien. Prisene i førstehåndsmarkedet går nemlig aldri ned; i perioder 
med dårligere forhold gis det heller større rabatter, eller så selger man sim-
pelthen til kunder som ikke gis tilgang til verk når det er gode tider.

Fra det internasjonale kunstmarkedet vet vi at de store galleriene, som 
representerer anerkjente samtidskunstnere og ofte har tette bånd til viktige 
samlere og innkjøpskomiteer, også representerer «estates» etter historisk 
viktige kunstnere, og at de i tillegg formidler private salg på vegne av private 
klienter. 

Det kan være mange grunner til at eiere av sjeldne og kostbare kunstverk 
ikke ønsker at disse omsettes ute på det åpne markedet. Man ønsker diskre-
sjon, man kan ønske å beskytte markedet til kunstnere man samler, både 
mot for høye eller for lave priser. Med samtidskunstnere kan det for mange 
samlere være viktig å holde seg inne med kunstnerens gallerier eller kunst-
neren selv. I enkelte tilfeller forventer man kanskje å kunne oppnå bedre pris 
utenfor det man oppfatter som auksjonsmarkedets uforutsigbarhet. Man vet 
lite om hvorvidt denne typen salg er utbredt i Norge.

Ett viktig spørsmål er derfor hvorvidt det som eventuelt måtte finnes av 
underhånden salg gjennom de private galleriene i Norge overhodet 
registreres av BKH. Ettersom kunstmarkedet er såpass lite regulert som det 
er, finnes det ingen mekanismer som ville kunne plukke opp salg mellom 
private. Det finnes derfor god mulighet til å unngå kunstavgiften når kunst 
omsettes privat, også selv om et galleri eller en kunsthandler skulle være 
involvert i transaksjonen. Det kan dessuten stilles spørsmål ved hvorvidt et 
salg via tjenster som for eksempel Finn.no kan kalles «privat». 

I auksjonsmarkedet er det full åpenhet. Verdivurderingene ligger tilgjengelig 
for alle som er interessert, og tilslagssummene publiseres i etterkant. Dette 

skaper et oversiktlig og transparent system hvor alle involverte kan føle seg 
trygge, både på at prisen er i samråd med markedets vurdering og på at 
lover og regler følges. Ikke minst er det slik at den oppmerksomheten for 
eksempel Blomqvists auksjoner vies i det norske kunstfeltet bidrar til at vi 
som forvaltere av kunstfaglig og kunsthistorisk ekspertise hele tiden må være 
skjerpet. Dersom vi skulle komme i skade for å legge ut noe for salg hvor 
det skulle vise seg å være grunn til å tvile på kunstverkets autentisitet, så 
ville vi høre om det umiddelbart. Folk følger nøye med, og dette er vi både 
avhengig av og takknemlige for. 

Til årets siste auksjon har vi en rekke spennende kunstverk. Også denne 
gang ser vi eksempler på hvordan kunstmarkedets priser reguleres over tid: 
noe går opp i verdi, og annet går ned. Harald Sohlbergs ”Vinternatt i fjellene” 
– fra 1917 – har så godt som doblet seg i verdi de siste ti årene, mens prisene 
på for eksempel Christian Skredsvigs malerier har beveget seg i motsatt 
retning siden 2007. Dette betyr selvfølgelig ikke at Skredsvig er en mindre 
viktig kunstner i dag; det betyr simpelthen at i dagens marked er Sohlberg 
mer etterspurt. 

Det eneste som er sikkert er at det finnes få konstante verdier i kunstmarke-
det: noe også det seneste store salget av Edvard Munch viser oss. Maleriet 
”Pikene på broen” (1902) ble solgt i New York for 54 millioner dollar. I 2008 
ble det samme maleriet solgt for 31 millioner dollar, og før det igjen for 8 
millioner dollar i 1996. Enkelte sjeldenheter er kanskje i en evig vekst, men for 
det aller meste i kunstmarkedet kan vi regne med at det vil være svingninger 
over tid. Hos Blomqvist kan man følge disse, slik at det til enhver tid er mulig 
å gjøre både gode kjøp og gode salg.

Til sist er det verdt å nevne at vår siste auksjon i november viste svært gode 
resultater. Det er også interessant at seksjonen «Mestere på papir» stod for 
en større del av omsetningen enn auksjonens skulpturer og malerier. 
Vi gleder oss til å vise frem kunstverkene til årets siste auksjon - med 
spredning fra samtidskunst til klassisk: fra Edvard Munch til Bjarne Melgaard. 
Velkommen til visning og auksjon!

Vennlig hilsen

KUNSTKONJUNKTURER PÅ KRYSSENDE KURS

ANNA T. HAMMER
Daglig leder
Blomqvist Kunsthandel

http://finn.no/
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KNUT RUMOHR
Frønningen, Lærdal 1916 - Oslo 2002

Komposisjon, 1967
Tempera på lerret, 80x99 cm 
Signert og datert nede til høyre: Knut Rumohr -67

30 000 - 40 000 / €3 300 - 4 400

1
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IRMA SALO JÆGER
Soini, Finland 1928

«I dypt vann» 2007
Olje og tempera på lerret, 89x116 cm 
Signert og datert nede til høyre: Irma Salo Jæger 07
Signert, datert og titulert bak på blindrammen

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

60 000 - 80 000 / €6 700 - 8 900

2
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KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Isfisker i Mailys» 1976
Olje på lerret, 81x100 cm 
Signert nede til venstre: Kåre Tveter
Signert, datert og titulert bak på lerretet

40 000 - 50 000 / €4 400 - 5 600

3

KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

«Pinseregn»
Olje på lerret, 65x80 cm 
Signert nede til venstre: Kåre Tveter
Titulert bak på lerretet 

30 000 - 40 000 / €3 300 - 4 400

4
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KÅRE TVETER
Sør-Odal 1922 - Lillestrøm 2012

Svart landskap
Olje på lerret, 112x142 cm 
Signert nede til høyre: Kåre Tveter

60 000 - 80 000 / €6 700 - 8 900

5
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KAARE ESPOLIN JOHNSON
Surnadal, Nordmøre 1907 - Oslo 1994

Møte i skogen, 1945
Blandingsteknikk på papir, 47x36 cm 
Signert og datert nede til høyre: Espolin Johnson 1945

LITTERATUR Bjørn Tore Pedersen: «Lengselens Billeddikter. 

En bok om Kaare Espolin Johnson» 2000, en variant avbildet 
side 224

«Møte i skogen» var et motiv kunstneren laget i flere varianter. En 
senere versjon vi kjenner til er laget i ca 1960.

50 000 - 60 000 / €5 600 - 6 700 

6
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VICTOR SPARRE
Bærum 1919 - Asker 2008

«Tomhet» 1953
Olje på lerret, 94x115 cm 
Signert, datert og titulert bak på blindrammen: Victor Smith
Kvittering for salg fra Aalesund kunstforening 1955 festet 
bak på lerretet

UTSTILT Statens kunstutstilling 1953, kat. nr 160
 
40 000 - 50 000 / €4 400 - 5 600

7
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ADOLPH TIDEMAND
Mandal 1814 - Christiania 1876

Mor og barn, 1851
Tusjlavering, 37x36 cm 
Signert og datert nede til venstre: 
Ad. Tidemand 1851

35 000 - 45 000 / €3 900 - 5 000

8

9 AXEL ENDER
Asker 1853 - Kristiania 1920

Pikeportrett, 1880
Olje på plate, 39x32 cm 
Signert og datert til venstre: Axel Ender 1880

30 000 - 40 000 / €3 300 - 4 400



11

AMALDUS NIELSEN
Mandal 1838 - Oslo 1932

Solnedgang ved fjorden, 1870
Olje på lerret, 48x75 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Amaldus Nielsen 1870 Chr

LITTERATUR Tone Klev Furnes: «Amaldus Nielsen. 
Kystens maler» 2000
Tone Klev Furnes: Norsk biografisk leksikon: 
https://nbl.snl.no/Amaldus_Nielsen
 
«Amaldus Nielsen regnes for å være den første norske 
kunstner som konsekvent gjennomførte sine malerier ute 
i det fri fra 1860-årene av. Han omtales derfor gjerne som 
vår første friluftsmaler fordi han konsekvent fortsatte 

denne arbeidsformen helt fram til sitt siste leveår, 1932. 
Han skildret sine landskapsmotiver med største naturtro-
het, og denne sanne og nøkterne naturskildringen danner 
selve kontinuiteten i hans produksjon. Den norske kysten 
er rik på motiver, og fra Hvaler malte Amaldus Nielsen 
mange friske og dagklare arbeider.»

120 000 - 150 000 / €13 300 - 16 700

10

https://nbl.snl.no/Amaldus_Nielsen


12

BENDIK RIIS
Fredrikstad 1911 - Halden 1988

«Landskap med blå himmel»
Olje på lerret, 90x100 cm 
Signert og titulert nede på midten: Title: 
Landskap med blå himmel. Malet av 
Kunstmaleren Bendik Riis

25 000 - 35 000 / €2 800 - 3 900

11

JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

«Et lite tre» 1964
Olje på lerret, 50x62 cm 
Signert og datert nede til venstre: Weidemann 
64

UTSTILT «Et tverrsnitt malerier 1943-1993», 
Haugar Vestfold Kunstmuseum 2007

LITTERATUR Erik Egeland: «Jakob Weidemann 
- Penselstrøk i en generasjons bilde» Oslo, 1978

35 000 - 40 000 / €3 900 - 4 400 

12



13

FRANS WIDERBERG
Oslo 1934

Landskap
Olje på lerret, 114x154 cm 
Signert nede til venstre: Frans
Maleriet er trolig utført første halvdel av 1980-tallet

PROVENIENS Galleri F-15, Moss 

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

«Enhver som har fulgt Widerbergs produksjon gjennom 
en årrekke, har måttet legge merke til at det dreier seg 
om et målbevisst arbeid med et visst begrenset utvalg 
av virkemidler. Først og fremst gjelder det fargene. 
Widerbergs farger har i mange år nå begrenset seg til en 
viss skala av tilsynelatende rene, lysende gule, sterkt røde 
og kraftig klingende blå. Kanskje supplert av en saftig 
grønnfarge og en tindrende kald blåhvit. (...) Fra begyn-
nelsen var det klart at vi her sto overfor en konsekvens 
av Widerbergs arbeid med å fange lyset i sine bilder. 
Bildenes motiv var som sett gjennom et prisme, oversatt 

til de reneste, mest lysende grunnfargene. Etter hvert 
ble bildene selv som malte prismer, deres farger syntes 
mindre viktige enn deres lyskraft. Enhver annen farge enn 
disse primærfargene ville forurense og kompromittere 
det rene lyset de skulle romme. Widerberg begynte 
det møysommelige arbeidet med å utvikle en palett på 
grunnlag av disse prismatiske fargene.« Brun/Ustvedt 
side 25

130 000 - 150 000 / €14 400 - 16 700

13



14

EMIL RAU
Dresden 1858 - München 1937

Et kjærlighetsmøte
Olje på lerret, 85x110 cm 
Signert nede til høyre: E Rau
Påskrift bak på blindrammen: E Rau München

Emil Rau fikk sin kunstneriske utdannelse ved 
akademiet i Dresden og senere ved akademiet i 
München. Fra 1883 bosatte Rau seg der og virket 
som kunstner. Hans kunstverk finnes i dag i en rekke 
o�entlige samlinger, blant annet i Lenbachhaus i 
München. Motivet vi ser i dette maleriet er typisk for 
Rau, stemningsfulle interiører, frierier og folkeliv.

80 000 - 100 000 / €8 900 - 11 100

14

CHRISTIAN SKREDSVIG
Modum 1854 - Eggedal 1924

«Berit gjæter» 1894
Olje på lerret, 139x109 cm 
Signert og datert nede til venstre: 
Chr. Skredsvig 94

PROVENIENS Konsul Axel Heiberg, Lysaker
Blomqvist Kunsthandel, ukjent år
Privat eie

UTSTILT «Norges kunst Jubilæumsutstillingen» 
1814-1914, kat. nr 366

LITTERATUR Kjersti Sissener: «Den enslige 
kvinnen, kjærligheten og hustruen som motiv i 
Christian Skredsvigs malerier» artikkel i utstil-
lingskatalog, «Christian Skredsvig. Virkelighet 
og fortelling» 2009, Lillehammer Kunstmuseum, 
Drammens Museum, Sørlandets Kunstmuseum, 
Oslo 2009, side 51-75 

Maleriet viser Beret Knudsdatter Holt, ca 17 
år gammel og fra Eggedal. Snart skulle hun bli 
Skredsvigs nye kjæreste. Paret giftet seg i 1898 og 
de fikk fire barn sammen. Skredsvig benyttet Beret 
som modell i flere motiver. I maleriet ser vi henne 
kledd i stakk og med jentepannelin, et folkedrakt 
hodeplagg brukt til høytid av ugifte piker.

180 000 - 230 000 / €20 000 - 26 000

15
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16

ØRNULF OPDAHL
Ålesund 1944

«Vestland» 2000
Olje på lerret, 120x120 cm 
Titulert, signert og datert bak på lerretet: Ørnulf Opdahl 
2000

LITTERATUR Marit Ingeborg Lange: «Dei gamle fjell i 
syningom» - Ørnulf Opdahls malerier« utstillingskatalog 
Stiftelsen Modums Blaafarveværk 2006

«Landskapsmaleriet har lange tradisjoner i Norge, og 
Opdahls naturbilder føyer seg naturlig inn i den lange ut-

viklingen som går tilbake til J.C. Dahls dager. Det maleriske 
uttrykk har riktignok skiftet gjennom tidene, men i vårt møte 
med naturen er noe forblitt det samme. Som Ivar Aasen 
kvad: ‘Dei gamle fjell i syningom er alltid eins å sjå, med sam-
me gamle bryningom og same toppom på.’» Lange side 14 

100 000 - 120 000 / €11 100 - 13 300

16



17

JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Vintersolverv» 1998
Olje på lerret, 135x100 cm 
Signert nede til høyre: J J
Signert og titulert bak på lerretet

LITTERATUR Jens Johannessen: ”Allegori, 
utvalgte arbeider 1962-2002”, avbildet kat. nr 243

220 000 – 250 000  / €24 000 – 28 000

17



18

KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

Komposisjon, 1988
Olje på lerret, 160x115 cm 
Signert nede til høyre: K. Nupen

UTSTILT Kunstnerforbundet 1988

80 000 - 100 000 / €8 900 - 11 100

18



19

KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Restaurert landskap» 1990
Olje på lerret, 146x115 cm 
Signert nede til høyre: K. Nupen
Titulert, datert og signert bak på lerretet

80 000 - 100 000 / €8 900 - 11 100

19



20

THORE HERAMB
Kristiania 1916 - Oslo 2014

«Ospekratt» 1963
Gouache på lerret, 74x92 cm 
Signert og datert nede til høyre: Th. Heramb 63

UTSTILT «Thore Heramb» Kunstnernes Hus 1965, 
kat. nr 107

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

50 000 - 60 000 / €5 600 - 6 700

20

KNUT ROSE
Trondheim 1936 - Oslo 2002

«Kastanje» 1996
Olje på lerret, 101x160 cm 
Signert nede til venstre: Knut Rose
Signert og datert bak på lerretet

LITTERATUR Cecilie Malm Brundtland: «På 
flukt, i strid, mot forsoning» Oslo 1997, avbildet 
side 176

«I tillegg til de symbolske betydninger er ikke 
minst den visuelle opplevelsen av hesten viktig 
for Rose. De kraftige formene, spillet i musklene 
og fargene gir sterke muligheter til billedmessige 
fremstillinger. Det er i skjæringspunktet mellom 
det storslagne og det nedrige, det trygge og det 
utrygge, mellom orden og kaos som Rose henter 
inspirasjon. » Brundtland side 172

150 000 - 200 000 / €16 700 - 22 000

21
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22

FREDERIK COLLETT
Christiania 1839 - Lillehammer 1914

Vinter ved Mesna, 1908
Olje på lerret, 52x74 cm 
Signert med initialer og datert nede til venstre: F C 08

UTSTILT Lillehammer Kunstmuseum 1997

50 000 - 70 000 / €5 600 - 7 800

22

PER KROHG
Aasgaardstrand 1889 - Oslo 1965

Skiløpere i skogen
Olje på plate, 46x38 cm 
Signert nede til høyre: Per Krohg

PROVENIENS Auksjon Blomqvist Kunsthandel 
vinter 1998, kat. nr 127

25 000 - 30 000 / €2 800 - 3 300

23



23

HANS DAHL
Hardanger 1849 - Sogn 1937

Lek i sneen
Olje på lerret, 80x144 cm 
Signert nede til venstre: Hans Dahl

Hans Dahl var utdannet o�ser, men bestemte seg i stedet for å bli maler. 
Han gikk i lære hos Hans F. Gude i Karlsruhe 1872-73. Han bosatte seg 

senere i Berlin i 1888 og bodde der frem til 1919. Dahls tilknytning til Norge 
og da spesielt til Balestrand gjorde at han hvert år så lenge han bodde i 
Berlin, reiste til Balestrand for å lage skisser av vestlandsnatur. Dahls bilder 
stod høyt i kurs hos Keiser Wilhelm I og særlig hos Keiser Wilhelm II som 
kjøpte mange av bildene hans og besøkte ham på sine Norgesreiser.

100 000 - 150 000 / €11 100 - 16 700

24



24

ARNOLD HAUKELAND
Verdal 1920 - Oslo 1983

Fuglen I, replikk, 1964
Rustfritt stål, HØYDE 48 cm, sokkelhøyde 12 cm
Signert med monogram på plinten: AMH
Aamold 11B

UTSTILT 6 Nordiske billedhuggere, UKS 1964

Sivilingeniør Hjalmar Fugelli besøkte Arnold Hau-
kelands separatutstilling på Kunstnernes Hus i 1961. 
Han viste interesse for en av de utstilte skulpturene 
og antydet for Haukeland at Storebrand forsikrings-
selskap kunne være interessert i å bestille en versjon i 
monumentalformat i forbindelse med oppføringen 

av deres nye hovedkvarter i Haakon VIIIs gate i Oslo. 
Haukeland utførte tre versjoner, hvorav Nasjonalgalle-
riet ervervet den ene. Verket er regnet som den første 
nonfigurative skulpturen i museets samling.

130 000 - 150 000 / €14 400 - 16 700

25
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26 INGER SITTER
Trondheim 1929 - Tjøme 2015

Komposisjon, 1986
Olje på lerret, 195x130 cm 
Signert nede til høyre: Sitter
Signert og datert bak på lerretet: Inger Sitter, Juni 
- September 1986

UTSTILT Fiac 86, Paris, Galleri Riis, 1986

220 000 - 240 000 / €24 000 - 27 000



26

HARITON PUSHWAGNER
Terje Brofos, Oslo 1940

«Gunman» 1997
Akryl på plywood, 268x244 cm 
Signert til venstre på pistolen: Pushwagner

PROVENIENS Privat kunstsamling siden 1997

Verket er malt sommeren 1997 i atelieret hvor den 
monumentale frisen ”Continuous” ble produsert. Samme 
år ble ”Continuous” utstilt på Kunstnernes Hus. Frisens 
mål er 3,66x134 meter, og dekket hele veggfeltet i over-
lyssalene på Kunstnernes Hus.

Fargene på ”Gunman” i grått, rosa, hvitt og sort er typisk 
for Pushwagner fra 1980-90-tallet, første gang benyttet i 
serigrafiserien ”En dag i familien Manns liv”. 

450 000 - 550 000 / €50 000 - 61 000

27
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28

HARITON PUSHWAGNER
Terje Brofos, Oslo 1940

Skip O’hoy 1983
Olje på lerret, 78x109 cm 
Utydelig signert og datert nede til venstre: 
Pushwagner-83
Pushwagner til rors i forfatteren Axel Jensens båt 
Shanti Devi

200 000 - 220 000 / €22 000 - 24 000

28

HARITON PUSHWAGNER
Terje Brofos, Oslo 1940

Skip O’hoy 1998
Akvarell, penn og collage, 35x42 cm 
Signert og datert på styrmannens lue: 
Pushwagner 98
Pushwagner til rors i forfatteren Axel Jensens båt 
Shanti Devi

60 000 - 70 000 / €6 700 - 7 800

29
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30 UTSTILT «Henrik Lund - retrospektiv utstilling» Kunstnernes Hus 
1934, kat. nr 27

LITTERATUR Kjersti Sissener Munthe: «Henrik L. Lund 
malerier», Blomqvist Kunsthandel 2006
Nils Messel: «Henrik Lund», Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1983, 
bind 2, side 808-810

«Kunst og Kultur» - beskrivelse av kunstutstillingen hos Blomqvist 
i 1915: «Farver, farver, farver...  Og hva fortæller de ikke hver især? - 
Ikke alene om situationen eller det landskabelige billede.  Men om 

det lykkelige talent, der har sett alt sammen. Et overstrømmende 
gledeshav av farver, hvori enhver personlig indvending drukner. 
En fanfare av farver. For han er fremforalt maleren blant de yngre. 
Det er det allersidste indtryk, man tar med fra denne udstilling. 
Man vender sig endu en gang mod den og sukker befriet: Hva 
er kunst? Er det ikke dette? For kunsten er Øieblikkets, 
Undfangelsen. Og det maleriske sekund en evighet for 
kunstneren.» Sissener

80 000 - 100 000 / €8 900 - 11 100

HENRIK LUND
Bergen 1879 - Oslo 1935

«Høst i Espevika» ca 1929
Olje på lerret, 80x100 cm 
Signert nede til venstre: Henrik Lund

PROVENIENS Skibsmegler Einar L Grieg, Bergen
Privat eie



30

JULIE DE HOLMBERG KROHN
Kursk, Russland 1882 - Oslo 1956

Damsgård hovedgård, 1918
Olje på lerret, 95x103 cm 
Signert og datert nede til venstre: J. de Holmberg Krohn 
1918

LITTERATUR Kari Lien: «Kunstnerparet Krohn og den 
russiske avantgard» i «Sammen - tre kunstnerpar», 

utstillingskatalog, Stiftelsen Modums Blaafarveværk 2010, 
side 43-89

Julie de Holmberg var en russisk adelsdame opprinnelig 
fra Kursk. Hun møtte sin kommende ektemann Xan i Paris 
i 1907. De flyttet året etter til Kiev hvor de ble en del av 
kunst-avantgarden. Russland i årene før revolusjonen var 
sterkt med på den europeiske kunstarena. Det var forbin-
delser til Tyskland og Paris, Kiev var ingen perifer utkant, 
som man kanskje kan tenke i dag. Kiev-avant

garden var en radikal og progressiv bevegelse hvor likestil-
ling og jevnbyrdighet var en selvfølge. Julie og Xan hadde 
sin debut-utstilling på Blomqvist i 1911. Utstillingen vakte 
stor interesse og det ble bemerket av kritikerne at spesielt 
«Krohn hadde fanget det spesifikt russiske i både motiv og 
fargebruk» Lien side 52

60 000 - 80 000 / €6 700 - 8 900

31



31

FRITS THAULOW
Christiania 1847 - Volendam, Nederland 1906

Ved Otta-elven
Olje på lerret, 66x81 cm 
Signert nede til høyre: Frits Thaulow

PROVENIENS Privat norsk samling, 1930-tallet 
Privat eie, Los Angeles, 1930-tallet-2014
Privat eie

Maleriet var opprinnelig eid av en norsk samler på 1930-tal-
let. Dette er dokumentert i form av et fotografi i Værings 
fotografiarkiv. Fotografiet kan være tatt i forbindelse med 
minneutstillingen på Kunstnernes hus i Oslo. I katalogen fra 
Kunstnernes Hus er det oppført et maleri eid av en privat-
person med tittel «Fra Otta», 1904 med nesten identiske 
dimensjoner. 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.

280 000 - 320 000 / €31 000 - 36 000

32



32

KJELL ERIK KILLI OLSEN
Trondheim 1952

Uten tittel, 1998-99
Olje på lerret, 40x51 cm 
Signert og datert på baksiden: New York City 
1998-99 Kjell Erik Killi Olsen
Maleriet har angivelig tittelen «Father» 

40 000 - 45 000 / €4 400 - 5 000

33

HARALD FENN
Oslo 1963

«Exterior, Smalt Hue» 2005
Olje på lerret, 70x110 cm 
Signert, titulert og datert bak på lerretet: H F

35 000 - 40 000 / €3 900 - 4 400

34
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35 KNUT ROSE
Trondheim 1936 - Oslo 2002

«Maria» 1998
Olje på lerret, triptyk, 75x151 cm 
Signert nede til høyre: Knut Rose
Signert, datert og titulert bak på lerretet

110 000 - 130 000 / €12 200 - 14 400



34

ROLF GROVEN
Fræna 1943

«Fritt etter Delacroix» 1973
Olje på lerret, 180x150 cm 
Signert, datert og titulert nede til høyre: Rolf 
Groven -73 Fritt etter Delacroix

30 000 - 40 000 / €3 300 - 4 400

36

ADELSTEEN NORMANN
Bodin 1848 - Kristiania 1918

Nord-norsk kystlandskap, 1880
Olje på lerret, 105x158 cm 
Signert og datert nede til venstre: A Normann 
Düsseldorf 1880
Fiskeværet ligger angivelig i nærheten av fjellene 
De Syv Søstre

LITTERATUR Anne Aaserud: «Adelsteen 
Normann – Fra Bodø til Berlin», Stamsund 
2013, lignende verk illustrert side 70 «Fiskevær i 
Nord-Norge» 1880 tilhørende Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design
Jens Thiis: Norske malere og billedhuggere, 
Kristiania 1904

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

200 000 - 250 000 / €22 000 - 28 000

37
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38 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» 2005
Pastell på lerret, 100x40 cm 
Signert og datert bak på lerretet: Melgaard 2005

UTSTILT «Bjarne Melgaard - Fin de 
Copenhague», Galleri Faurschou 2005, 
København  

70 000 – 90 000 / € 7 800 – 10 000



37

39 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» 2003
Olje på lerret. 120x100 cm 
Signert og datert bak på lerretet: 
Bjarne Melgaard 2003

130 000 - 150 000 / €14 400 - 16 700



38

40 BJARNE MELGAARD
Sydney 1967

«Untitled» 2003
Olje på lerret, 120x100 cm 
Signert og datert bak på lerretet: 
Bjarne Melgaard

130 000 - 150 000 / €14 400 - 16 700



39

41 KJELL PAHR-IVERSEN
Stavanger 1937

Uten tittel, 1988
Olje på lerret, 200x140 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
K Pahr-Iversen 88
Selges uten ramme

40 000 - 50 000 / €4 400 - 5 600



40

JENS JOHANNESSEN
Orkdal 1934

«Arabiske netter» 1967
Olje på lerret, 114x146 cm 
Signert nede til venstre: Jens Johannessen 1967
Titulert, signert og datert bak på lerretet  

UTSTILT Stavanger Kunstforening og Bergen Kunstfore-
ning 1967, kat. nr 23
Galleri Haaken, Oslo 1967, kat. nr 20

200 000 - 220 000 / €22 000 - 24 000

42
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43 LITTERATUR Gunnar Sørensen: «Håkon Gullvåg», 
Oslo 2002

Siden debuten i 1981 har Håkon Gullvåg arbeidet med 
maleri, men også med grafikk og utsmykninger. Hans 
billedspråk preges av en uttrykksladet figurasjon og han 
har særlig vært en fornyer av portrettmaleriet. Gjennom 

sitt sikre håndlag og evne til slående uttrykk, har Håkon 
Gullvåg utviklet en flertydig form, der elementer av 
erindring og drøm blandes med inntrykk fra litteratur, film 
og billedkunst. 

120 000 - 140 000 / €13 300 - 15 600

HÅKON GULLVÅG
Trondheim 1959

Uten tittel
Olje på lerret, 190x190 cm 
Signert nede til høyre: Gullvåg



42

RUDOLPH THYGESEN
Kristiania 1880 - Oslo 1953

«9. april» 1941
Olje på lerret, 127x161 cm 
Signert med initialer og datert nede til høyre: 
R Th 41
Titulert bak på lerretet

LITTERATUR Trygve Nergaard: «Mellomskrigs-
tiden» Norges malerkunst« bind 2, Oslo 1993

Rudolph Thygesen besøkte Paris første gang i 
1906-07. Han sto ikke i noe direkte elevforhold til 
Henri Matisse, men gjennom sitt vennskap med 
Axel Revold og Jean Heiberg lærte han å kjenne 
kunsten til Matisse. Han arbeidet med kraftig 
oppdrevet koloritt og dekorativ forenkling. I 
forhold til mange av sine samtidige norske kunst-
nerkolleger arbeidet han med et mer naivistisk 
formspråk.

30 000 - 40 000 / €3 300 - 4 400

44

45 BJØRN-SIGURD TUFTA
Askøy 1956

Uten tittel, 2007
Olje på lerret, 75x170 cm 
Signert og datert bak på lerretet: 
Tufta 2007

PROVENIENS Bergens Tidende

35 000 - 45 000 / €3 900 - 5 000 



43

KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Sentimental reise» - Grønningen fyr
Olje på lerret, 109x79 cm 
Signert nede til høyre: K Nupen
Signert bak på lerretet: K Nupen

100 000 - 120 000 / €11 100 - 13 300

46



44

THORE HERAMB
Kristiania 1916 - Oslo 2014

Hage, 1953
Olje på lerret, 50x65 cm 
Signert og datert nede til høyre: Th Heramb 53

Sommeren 1953 oppholdt familen Heramb seg i 
Vikersund ved Tyrifjorden.

30 000 - 40 000  / €3 300 - 4 400

47

48 KJELL NUPEN
Kristiansand 1955 - d.sst. 2014

«Overmalt postkort» 1999
Keramikk, oval form, 66x47 cm 
Signert og datert på baksiden K. Nupen 99
Monogramsignert på forsiden: K N
Merket på baksiden med nummer: 6

25 000 - 30 000 / €2 800 - 3 300



45

SVEIN BOLLING
Oslo 1948

«Sittende m. bok» 1998
Olje på lerret, 130x80 cm 
Signert nede til høyre: Bolling
Signert, titulert og datert bak på lerret: Bolling 
«Sittende m. bok» 1998

UTSTILT Filmfestivalutstilller, Svein Bolling, 
Haugesund Billedgalleri kat. nr 14  

50 000 - 60 000 / €5 600 - 6 700

49



46

TONE VIGELAND

OG

MESTERE PÅ PAPIR 

RYSZARD WARSINSKI
Gdynia, Polen 1937 – Oslo 1996 

Uten tittel, 1970-tallet
Blandingsteknikk på papp, 200x120 cm
Signert nede til høyre: Warsinski

60 000 – 70 000 / €5 700 - 7 800 
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TONE VIGELAND

OG

MESTERE PÅ PAPIR 
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50 TONE VIGELAND
Oslo 1938

Halssmykke, 1992
Sølv
Signert og datert på sølvbrikke: 
Tone Vigeland 1992

Halssmykket er en variant av det smykket som 
var utstilt og avbildet i en katalog fra utstillingen 
«Tone Vigeland Norwegian Art Jewelry»  ved 
The National Museum of Modern Art, Tokyo 
1997-1998.

70 000 - 80 000 / €7 800 - 8 900
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51 TONE VIGELAND
Oslo 1938

Hodesmykke, 1992
Sølv, unika

Tone Vigeland er blant de viktigste bidragsyterne 
til norsk smykkekunst, kunsthåndverk og billedkunst 
i annen halvdel av 1900-tallet. Hennes kunstneriske 
produksjon viser hvordan grensen mellom smykke 
og skulptur ikke er så tydelig.
 
Vigeland har mottatt stor nasjonal og internasjonal 
annerkjennelse, blant annet med den retrospektive 
utstillingen som først ble vist på Kunstindustrimuseet 
i Oslo 1995 og som siden turnerte videre til USA, 
Canada og Japan frem til 1998. I 2014 var den 
prestisjetunge Festspillutstillingen i Bergen viet 
Vigelands kunstnerskap.
 
Hodesmykke er en avstøpning av Tone Vigelands 
hode, og er en variant med et eget bølget mønster 
fra 1992.

40 000 - 50 000 / €4 400 - 5 600
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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

70 000 - 80 000 / €7 800 - 8 900
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LARS HERTERVIG
Tysvær 1830 - Stavanger 1902

«To seilbåter på havnen» 1880-årene
Akvarell og gouache på papir, 22x22,5 cm 
Usignert

UTSTILT «Fragmenter: Lars Hertervigs sene arbeider på 
papir», Rogaland Kunstmuseum / Bergen Kunstmuseum / 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2006, kat. 
nr 80
«Lars Hertervig» Kunstnerforbundet, 1981 kat. nr 168

LITTERATUR «Lars Hertervig, Fragmenter» Arbeider på 
papir, utstillingskatalog Rogaland Kunstmuseum / Bergen 
Kunstmuseum / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design, avbildet og omtalt kat. 80 side 157 og 187

Holger Koefoed: «Lars Hertervig Lysets maler», Oslo 1984, 
avbildet side 110

Hertervig har her malt på hvitt tynt papir, klebet på flere 
lag biter av papir, som innpakningspapir og konvolutter. 
Motivet er fra Stavanger, skissebok 4.

120 000 - 150 000 / €13 300 - 16 700
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KAREL APPEL
Amsterdam 1927 – Zürich 2006

«Kijk, Leef, speel met Karel Appel» 1977
Skulptur i tre og syv stk silketrykk, 250/300 
Signert og datert: K Appel 1970
Trykkmål 54x54 cm
Skulptur signert og datert nede til høyre: Appel 77
Nummerert verso: 250/300 

Treboks med silketrykk cover.  Inneholder en skulptur, bok og 
indeks. Silketrykk på vevet papir, hvert signert og datert med 
blyant eller hvit fargeblyant. Publisert av Galerie Nova Spectra, 
Den Haag, 1977. Boken med opprinnelige tittel ”Het gezicht 
van Karel Appel” med tekst av E. Wingen og illustrasjoner.

50 000 - 70 000 / €5 600 - 7 800
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ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

Figurer, 1943
Blandingsteknikk, 55x75 cm 
Signert og datert i høyre hjørne: Nesch 43

60 000 - 65 000 / €6 700 - 7 200
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HARALD SOHLBERG
Christiania 1869 - Oslo 1935

«Vinternatt i fjellene» 1917
Litografi trykket i farger 
Papirmål 70x77 cm
Trykkmål 52x60 cm
Signert nede til høyre: Sohlberg
Signert og datert i stenen nede til høyre: Sohlberg 1917
Nummerert nede til venstre: 78
Trykket av A. Wörner lito. o�cin Kristiania
Stenseng 265, Storm-Bjerke 6

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

LITTERATUR Magne Malmanger og Øivind Storm 
Bjerke: «Harald Sohlberg» utstillingskatalog 
Galleri K, Oslo 1986

«Blant de mange norske landskaps-motiv Sohlberg 
tok opp til behandling, var det intet som engasjerte 
ham så sterkt og beskjeftiget ham så vedvarende som 
«Vinternatt i Rondane» eller som den endelige tittelen 
kom til å lyde, «Vinternatt i fjellene». I tidligere år holdt 
han seg mest til de mildere og mer idylliske emner. Så 
hendte det at han ved påsketider 1899 ble med på en 
skitur fra Koppang i Storelvdal innover til Rondane og 
deretter ned til Alvdal. Han har selv fortalt at det var 
hans opplevelse den gang av fjellmassivets storslåtte 
skjønnhet som ga støtet til at han begynte å arbeide 
med dette motivet. [..] Det aller første utkastet til 
Rondane-komposisjonen kan være en liten skisse 
i blyant og vannfarge, utført på en konvolutt og 
angivelig laget allerede på togreisen tilbake fra Alvdal. 
I begynnelsen av 1900 slo han seg så ned i området 
ved Rondane, og der ble han stort sett værende i de 
følgende to år. Han skiftet riktignok oppholdssted et 
par ganger, men holdt seg alltid i nærheten av sine fjell 
og var hele tiden opptatt med å studere det motiv som 
hadde grepet ham slik.» 
Malmanger side 12

«Etter det hektiske arbeid med dette motivet i perio-
den 1900-1902 skulle det gå mange år før kunstneren 
for alvor ga seg med et igjen. Men tanken på det store 
Rondane-bildet slapp ham aldri.» Malmanger side 35 

250 000 - 300 000 / €28 000 - 33 000

57

NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

«Soleienatt» før 1915
Tresnitt trykket i sort 
Trykkmål 36x47 cm
Signert i platen nede til høyre: N A 
Greve 24 a

LITTERATUR Øystein Loge, Oda Wildhagen 
Gjessing og Kari Greve: «Nikolai Astrup Tresnitt» 
Oslo 2010, side 134, kat. nr 24 a

70 000 - 90 000 / €7 800 - 10 000
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EUGÈNE GALIEN LALOUE
fransk 1854 - 1941

«Le marché aux fleurs quai de l’Horloge»
Gouache og akvarell på papir, 18,5x31 cm 
Signert nede til venstre: E Galien Laloue

50 000 - 60 000 / €5 600 - 6 700

58

EUGÈNE GALIEN LALOUE
fransk 1854 - 1941

”Porte Saint Denis”
Gouache og akvarell på papir, 18,5x31 cm
Signert nede til venstre: E Galien Laloue

60 000 – 70 000 / €6 700 – 7 800 
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EUGÈNE GALIEN LALOUE
fransk 1854 - 1941

«Le Palais de Justice»
Gouache og akvarell på papir, 33x21 cm 
Signert nede til venstre: E. Galien Laloue

LITTERATUR Noë Willer: «Eugène Galien Laloue. Le 
Triophe de Paris» catalogue raisonné volume I, Paris 1999

Galien Laloue var meget konservativ og et utpreget 
bymenneske. Det er derfor naturlig at han foretrakk 
bymotiver. På mange måter var han en enstøing som 
trivdes best alene, i dyp konsentrasjon på sitt atelier. De 
færreste bildene ble malt ferdig in situ. Han laget gjerne 
kun et grunnriss som han så bearbeidet videre i atelieret. 
Hans arbeidsform var svært systematisk og bildene ble 
bygget gradvis opp. Først definerte han byrommet, med 

bygninger, gater og broer. Dernest valgte han årstid og 
tid på døgnet gjennom fargeleggingen av himmel og 
betoningen av lyset. Til sist befolket han byrommet med 
mennesker, som gjerne kunne være personer fra hans 
familie eller nære omgivelser. Alt ble utført med en nitid 
presisjon og en neste utrolig detaljrikdom. 

60 000 - 70 000 / €6 700 - 7 800
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MARC CHAGALL
fransk 1887 - 1985

«L’âme du cirque» 1980
Litografi trykket i farger, 17/50 
Papirmål 115x75 cm
Trykkmål 60x94 cm
Signert nede til høyre: Marc Chagall
Mourlot 982

100 000 - 120 000 / €11 100 - 13 300
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MARC CHAGALL
fransk 1887 - 1985

«La parade» 1980
Litografi trykket i farger, 17/50 
Papirmål 115x75 cm
Trykkmål 96x61 cm
Signert nede til høyre: Marc Chagall
Mourlot 981

100 000 - 120 000 / €11 100 - 13 300
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62 MARC CHAGALL
fransk 1887 - 1985

«Assuérus chasse Vasthi» 1958-1959
Litografi trykket i farger, 39/50 
Papirmål 52,5x37,8 cm
Trykkmål 35,5 x26,5 cm
Signert nede til høyre: Marc Chagall
Mourlot 251
Fra serien «Dessins pour la Bible»

25 000 - 35 000 / €2 800 - 3 900

62A MICHAEL KVIUM 
dansk, 1955

”The Entertainer II” 2013
Litografi trykket i farger, 9/25, 100x68 cm
Signert og datert nede til høyre: Kvium 13

25 000 - 30 000 / €2 800 - 3 300
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LUC TUYMANS
London 1950

«Angel» 2004
Litografi trykket i farger
Papirmål 76x 56 cm
Trykkmål 33x29 cm
Signert nede til venstre: Luc Tuymans
Nummerert med blyant nede til venstre: E.A. 7/10
Opplag 100 +10 AP+10 HC+1
Edition Copenhagen

13 000 - 15 000 / €1 440 - 1 670

64
LUC TUYMANS
London 1950

«Gene» 2004
Litografi trykket i farger, E.A 
Papirmål 76x56 cm
Trykkmål 40x25,5cm
Signert nede til venstre: Luc Tuymans
Nummerert med blyant nede til høyre: E.A. 8/10
Opplag 100 +10 AP+ 10 HC+1
Edition Copenhagen
Litografiet er trykket på velinpapir fra 12 
litografiske stener

13 000 - 15 000 / €1 440 - 1 670
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ANDY WARHOL
amerikansk 1928 - 1987

«Hammer and Sickle» 1977
Blyant på papir, 68x102 cm 
Usignert

Andy Warhol (født Andrew Warhola 1928-1987) ble raskt den ledende 
skikkelsen blant popkunstnerne på 1960-tallet, og regnes i dag som en av 
de mest betydningsfulle kunstnere fra forrige århundre. Warhol hentet 

inspirasjon fra reklame- og moteverdenen, alminnelige gjenstander i 
amerikansk kultur, og i de senere årene også fra fotografier. Warhol skapte 
totalt over 10 000 kunstnerverk mellom 1961, da han ga opp sin karriere 
som grafisk designer og ble kunstner, til han brått døde i 1987. 

200 000 - 250 000 / €22 000 - 28 000
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ANDY WARHOL
amerikansk 1928 - 1987

«Speed Skater»
Blyant på papir, 80x60 cm 
Usignert

130 000 - 150 000 / €14 400 - 16 700
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64

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Jappe Nilsen» 1911
Tresnitt trykket i rødfiolett 
Papirmål 650x471 mm
Trykkmål 320x240 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 390, Sch 351 

LITTERATUR Gerd Woll: «Edvard Munch 
samlede grafiske verk», Oslo 2012

Jappe (Jacob) Nilssen (1870-1931) var forfatter og 
kunstkritiker. Nilssen var en venn av Munch helt fra 
ungdommen, og han har vært modell for flere 
malerier. Bildet «Melankoli», som Munch opp-
rinnelig kalte «Den gule båten», ble malt i 
Åsgårdstrand med Jappe Nilssen som modell. De 
to senere varianter av motivet ble kalt «Sjalusi» og 
er også gjentatt som tresnitt. 

100 000 - 120 000 / €11 100 - 13 300
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Signert nede til høyre: E Munch
Woll 465, Sch 416

LITTERATUR Gerd Woll: «Edvard Munch samlede grafiske verk», 
Oslo 2012

200 000 - 250 000 / €22 000 - 28 000

68 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Tre ansikter. Tragedie» / «Three faces. Tragedy» 1913
Tresnitt trykket i sort 
Papirmål 480x642 mm
Trykkmål 360x458 mm



66

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«August Strindberg» 1896
Litografi trykket i sort og blått 
Papirmål 648x504 mm
Trykkmål 605x460 mm
Usignert
Signert i platen: E Munch
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 nær-
meste 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 bølge-
mønster. 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 stillet til fru Valborg Hammer, som sammen med sin mann 
K.V. Hammer hjalp Munch i den pekuniært tø£e tiden i Paris, skriver 
Munch om herværende kunsthandel: «Her er bitterlig koldt og surt og 
nordmænd fryser sig halvt ihjæl – jeg vilde igrunden helst reise til Tysk-
lands 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 forfærdelig dyrt at lithografere – det sluger 
masser af penge – forhåpentlig får jeg gjort noget morsomt.» brevutkast 
Edvard Munch

300 000 - 400 000 / €33 000 - 44 000
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Amanda» 1904
Etsning trykket i sort 
Papirmål 277x354 mm
Trykkmål 170x235 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch 

Woll 249, Sch 216 

LITTERATUR Gerd Woll: «Edvard Munch samlede 
grafiske verk», Oslo 2012

30 000 - 35 000 / €3 300 - 3 900
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Kvinneportrett» / «Portrait of a woman» 1912-13
Tresnitt trykket i sort 
Papirmål 660x485 mm 
Trykkmål 553x350 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Woll 421, Sch 439

LITTERATUR Gerd Woll: «Edvard Munch samlede 
grafiske verk», Oslo 2012

Schiefler kaller kvinnen «Frl. K» og modellen er utvil-
somt Eva Kittelsen. Woll side 295 

40 000 - 60 000 / €4 400 - 6 700
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Vignett: Amaryllis» / «Vignette: Amaryllis» 
1908-1909
Litografi trykket i sort 
Papirmål 350x230 mm
Trykkmål 300x192 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Påskrevet nede til venstre: Sch 309 Vignette
Trykket er vignett til serien «Alfa og Omega» 
Woll 339

Trykket er fra mappen «Alfa og Omega» som 
består av totalt 18 hovedbilder, to innledende 
vignetter, samt tittelblad og innholdsfortegnelse, 
alle trykket som litografier. 

70 000 - 80 000 / €7 800 - 8 900
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Begjær» / «Desire» 1898
Litografi trykket i sort, litografisk stift, tusj og nål 
Papirmål 306x383 mm 
Signert nede til høyre: E Munch
Signert oppe til høyre: E Munch

Woll 122, Sch 108 

LITTERATUR Gerd Woll: «Edvard Munch samlede 
grafiske verk», Oslo 2012

120 000 - 150 000 / €13 300 - 16 700

73



72

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

Kabaret
Blyant på papir, 10x14 cm 
Usignert
Påskrift nede på midten: Fra Edv. Munchs skissebok
Påskrift bak på arket: Gave jeg har fått av hans søster Inger Munch.
Berta Folkedal

30 000 - 35 000 / €3 300 - 3 900
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

Bil og folkemengde
Pennetegning på papir, 10x13 cm 
Signert nede til høyre: Munch
Påskrift av kunstneren: Juland 11-6-1930 Norwegen _san_ evn Munch
Påskrift bak på arket: Fra Edv. Munchs skissebok. Fått av Inger Munch

40 000 - 60 000 / €4 400 - 6 700
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B LO M QV I S TS  A U K S J O N S V I L K Å R 
KATALOG
Blomqvist står inne for katalogens utforming og riktighet. 
Kunst verkene og gjenstandene har en viss alder, og kjøper 
oppfordres til å undersøke objektet før auksjonen. Tilstand 
er som regel ikke beskrevet i katalogen. Kjøper har selv 
ansvaret for å besiktige objektets tilstand. Hvis maleriet 
eksempelvis er dublert og dette ikke er nevnt i katalogen, 
gir dette ikke grunnlag for heving av kjøpet. 

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

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

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

– Budgivning fra auksjonsalen 
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, telefaks eller via 
vår nettside, www.blomqvist.no. Forhåndsbud behandles 
fortrolig og må være innlevert Blomqvist senest tre timer 
før auksjonen starter. Blomqvist vil forsøke å behandle bud 
som kommer inn etter fristen, men kan ikke garantere at 
disse vil vurderes. Benytt gjerne skjemaet for forhåndsbud 
bak i katalogen. Hvis det foreligger to like forhåndsbud 
og klubbnedslag tilfaller disse, vil det forhåndsbud som 
ble registrert hos Blomqvist først få tilslaget. Bud via vår 
nettside må være registrert av Blomqvist senest tre timer 
før auksjonen starter for å være gyldig. Blomqvist kan ikke 
holdes ansvarlig for eventuelt feil som gjøres i forbindel-
se 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 tre 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.

-  Budgivning på nett i forkant av auksjonen
Gå inn på www.blomqvist.no og videre til fanen Blomqvist 
Kunsthandel, der finner du muligheten til å være med på 
budrunde. 24 timer før auksjonen starter vil budene bli 
fjernet fra nett og vi starter auksjonen med høyeste bud fra 
nett når auksjonen starter i auksjonssalen. Det er fremdeles 
mulig å legge inn forhåndsbud på vanlig måte i perioden 
fra 24 timer før auksjon og frem til to timer før auksjo nen 
starter. 

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/
http://www.blomqvist.no/
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BETALING OG HENTING
Kjøp på auksjon kan betales og hentes samme kveld. Risi-
koen går deretter over på kjøperen. Vi gjør oppmerksom 
på at kjøpte kunstverk som er uavhentet 14 dager etter 
auksjon vil bli transportert til eksternt lager på kjøpers 
regning, med mindre transport og henting er avtalt. 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 20% omkost-
ninger, som inkluderer 5% kunstavgift (gjelder kun bildende 
kunst og design). 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 NOK. I vår 
online katalog vil valutakursen være oppdatert med sving-
ningene i valutamarkedet

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 22.11.16.

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 
590 kr for abonnenter bosatt i Norge og Norden. 
Abonnement kan bestilles: maria@blomqvist.no

http://www.kunstavgiften.no/
mailto:maria@blomqvist.no
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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
Participants 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 auctions 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 can be submitted by 3 PM at the latest on the 
day of the auction. This can be done by mail, telefax to our 
o�ce or via internet at www.blomqvist.no. A bidding form 
can be found in the catalogue and is also available at our 
o�ce. 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.

BIDDING ONLINE AHEAD OF AUCTION
Go to www.blomqvist.no<http://www.blomqvist.no> and click 
on the Blomqvist Kunsthandel tab, here you have the oppor-
tunity to participate in the bidding process on the carefully 
selected items for each auction. All bids are removed from our 
website 24 hours before each auction and the bidding 
continues from the highest bid from the website when the
auction begins in the room. It is still possible to submit 
absentee bids in the 24 hour period beofre the auction starts.

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 20% on the hammer price is payable for lots 
staying in Norway. For lots to be exported, the premium is 
17,1% plus 25% VAT for art and 16% 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 will be transported to an external 
warehouse at the buyers expense. Special terms apply to 
buyers outside of Norway.

CLAIMS
All lots are sold in the state and condition in which they are 
found when knocked down. 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 knocked 
down 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 foreign 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. Blomqvist 
does not refund the VAT for a lot with a hammer price of 
NOK 4000 or less unless purchased and exported together 
with other lots of higher value. The VAT will be refunded as 
soon as we have received the export papers with the o�cial 
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 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 
22.11.16.

http://www.blomqvist.no/
http://www.blomqvist.no/
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 20% kommer i tillegg til klubbnedslag. Jeg er kjent med 
gjeldende auksjonsbetingelser for denne auksjonen og binder meg til å 
oppfylle mine forpliktelser i henhold til disse. Blomqvist er ikke ansvarlig 
for feil som gjøres i forbindelse med oppdraget. Forhåndsbud utføres 
kostnadsfritt og behandles konfidensielt. Hvis det foreligger to like 

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

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

N AV N

A D R E S S E

T E L E F O N

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

E-P OS T

S I G N AT U R

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

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

K ATA LO G N R K ATA LO GT E K S T  H ØY E S T E B U D (O M KOS T N I N G E R KO M M E R I  T I L L EG G)  

16HJ

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/
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S E L G E S  P Å  A U K S J O N  2 1 .  M A R S  2 0 1 7
 

41222-5

Rudolph Thygesen, Vinterlandskap
 
 
INNLEVERING PÅGÅR TIL VINTERENS OG VÅRENS AUKSJONER 
 
Velkommen til kostnadsfri verdivurdering kunst@blomqvist.no eller ring oss på 22 70 87 70

mailto:kunst@blomqvist.no
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I N N L E V E R I N G  T I L  A U K S J O N 

Blomqvist Kunsthandel har eksperter på Edvard Munch, og norsk 

kunst av høy kvalitet fra alle epoker. Vi søker etter gode arbeider av 

etterspurte kunstnere. Tidlig innlevering sikrer best markedsføring 

og resultat.

Vi tilbyr kostnadsfri verdivurdering av markedspris med tanke på en 

av våre auksjoner. Verdivurderingen utføres enten ved besøk i våre 

lokaler eller man kan sende fotografi på e-post. Vi kan foreta 

hjembesøk.

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

eksperter på telefon 22 70 87 70 for en uforpliktende avtale om 

vurdering.

Elisabeth Vik Forsberg  / elisabeth@blomqvist.no

Birgitte C Schiøth / birgitte@blomqvist.no

Knut Forsberg / knut@blomqvist.no

Toril Winger Johnson  / toril@blomqvist.no

Erlend Hammer / erlend@blomqvist.no

EDVARD MUNCH, Selvportrett II 1895

mailto:elisabeth@blomqvist.no
mailto:birgitte@blomqvist.no
mailto:knut@blomqvist.no
mailto:toril@blomqvist.no
mailto:erlend@blomqvist.no
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H V O R D A N  K J Ø P E  P Å  A U K S J O N

1   Ingenting er så spennende som en fullsatt auksjonssal. 
Hos Blomqvist er du velkommen til å delta på våre auks-
jonskvelder 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 allere-
de foreligger bud (forhåndsbud). Hvis du ønsker å by, holder 
du opp budspaden godt synlig for auksjonarius. Budinter-
vallene 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 klubben har falt, 
slik at ingen misforståelser oppstår. Hvis du ikke har mulighet 
til selv å komme på auksjonskvelden, finnes det andre måter 
å by på.

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

Hvis du skulle få tilslaget, har du mulighet til å ta 
med deg objektet hjem på auksjonskvelden. Du må 
da betale for objektet i resep sjonen 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 i posten eller på e-post. Husk at det alltid kommer 20 % i 
tillegg til tilslagssummen, hvorav 5 % er lovpålagt kunstavgift. 

Vi ønsker deg en god auksjonsopplevelse hos Blomqvist!

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

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

Å P N I N G
Tirsdag

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 13. desember kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

6. desember

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944
«Tre ansikter. Tragedie» / 
«Three faces. Tragedy» 1913
Kat. nr. 68

R E F E R A N S E L I T T E R A T U R
Aamold  Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992

Greve  Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai 
Astrup Tresnitt» Oslo 2010

Woll Gerd Woll: «Edvard Munch.Samlede grafiske verk” Oslo 2012

Sch   Gustav Schiefler: «Edvard Munch. Das graphische werk” Berlin 1927

Stenseng  Arne Stenseng: “Harald Sohlberg.En kunstner utenfor allfarvei” Oslo 
1991

Storm Bjerke  Øivind Storm Bjerke: «Harald Sohlberg.Ensomhetens maler» 
Oslo 1991

Mourlot  Fernand Mourlot: «Marc Chagall litographie 1962-1968” Monte Carlo 
1969

7. desember
8. desember
9. desember
10. desember
11. desember
12. desember

18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
11.00 - 17.00

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

http://f.nr/
http://sohlberg.en/
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Å P N I N G
Tirsdag

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 13. desember kl. 18.00
Tordenskiolds gate 5

6. desember

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944
«Tre ansikter. Tragedie» / 
«Three faces. Tragedy» 1913
Kat. nr. 68

R E F E R A N S E L I T T E R A T U R
Aamold  Svein Aamold: «Arnold Haukeland – Liv og verk» upublisert magister-
gradsavhandling fra Universitetet i Oslo 1992

Greve  Øystein Loge, Oda Wildhagen Gjessing og Kari Greve: «Nikolai 
Astrup Tresnitt» Oslo 2010

Woll Gerd Woll: «Edvard Munch.Samlede grafiske verk” Oslo 2012

Sch   Gustav Schiefler: «Edvard Munch. Das graphische werk” Berlin 1927

Stenseng  Arne Stenseng: “Harald Sohlberg.En kunstner utenfor allfarvei” Oslo 
1991

Storm Bjerke  Øivind Storm Bjerke: «Harald Sohlberg.Ensomhetens maler» 
Oslo 1991

Mourlot  Fernand Mourlot: «Marc Chagall litographie 1962-1968” Monte Carlo 
1969

7. desember
8. desember
9. desember
10. desember
11. desember
12. desember

18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
11.00 - 17.00

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

http://www.blomqvist.no/
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Senior kunstekspert   
knut.forsberg@blomqvist.no
Tlf: 951 60 660

Elisabeth Vik Forsberg 
Senior kunstekspert
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Tlf: 928 84 362

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

Anna T. Hammer
Daglig leder
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Tlf: 922 49 248

Elin Forsberg
Prosjektleder
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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 tre�er 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.
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