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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.

VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunst-
handel har i dag norges største stab 
av eksperter med kunnskap om alt fra 
Edvard Munch til Bjarne Melgaard.  Vår 
ekspertise favner om alle tidsepoker fra 
samtid, moderne og klassisk norsk kunst 
av høy kvalitet.
Ekspertenes oppgave er å dele sin 
kunnskap og entusiasme med deg. Du 
tre�er oss i Tordenskiolds gate 5 i Oslo 
sentrum. Våre erfarne medarbeidere 
kan også vurdere ut ifra innsendte 

fotografier, samt foreta vurdering online. 
Hjemmebesøk gjøres i Oslo og omegn, 
samt i landet forøvrig. Vi reiser dessuten 
jevnlig til byer i Skandinavia. For å kunne 
gi en korrekt markedsmessig prisvurde-
ring for et kunstverk kreves kunsthistorisk 
innsikt og solid kunst- og kulturforståelse. 
I tillegg må man ha oversikt over de 
kommersielle muligheter som ligger i 
markedet for handel med kunstverk. 
Blomqvist Kunsthandel har den kunst-
historiske ekspertisen som er nødvendig 

for å fastslå den riktige markedsverdien. 
Advokater, revisorer og forsikringsfolk 
henvender seg til oss når de skal gi råd til 
sine klienter da de ikke selv i all hovedsak 
har denne ekspertisen fordi vurdering 
må foretas av erfarne eksperter. Våre 
eksperter, med sin levende interesse for 
faget, forståelse for markedet og brede 
kontaktnett, legger til rette for landets 
mest unike markedsplass for kunst.

Kirsten Wøien 
Senior kunstekspert
kirsten@blomqvist.no
Tlf: 957 70 873

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

Trond Schøning
Antikvitetsekspert
trond.schøning@blomqvist.no
Tlf: 932 50 995
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18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00

Å P N I N G
Tirsdag 3. mai

V I S N I N G
Onsdag 4. mai
Torsdag 5. mai
Fredag 6. mai
Lørdag 7. mai
Søndag 8. mai
Mandag 9. mai
Tirsdag 10. mai 

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Onsdag 11. mai kl. 18.00
i Tordenskiolds gate 5

Gerhard Munthe
Kat. nr.  16

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

Moderne,  k lassisk ,  Munch og privatsamling eldre glass 2016
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 

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

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 
Haverkamp   F.E. Haverkamp: «Hans Gude 1825-1903» oeuvrekatalog upublisert 
magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1982

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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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 

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

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 
Haverkamp   F.E. Haverkamp: «Hans Gude 1825-1903» oeuvrekatalog upublisert 
magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1982

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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Vi opplever ett lite vakuum og en smule forvirring i kunstmiljøet for tiden. 
«Mor kunst» (les : Nasjonalmuseet) skal delvis stenge til 2020 når det nye 
museet skal stå klart. Utlånsdelen stenger helt i denne perioden. Mellom 
2019-2020 skal også Nasjonalgalleriet stenges helt.

Kunsthistoriker, forfatter og tidligere ansatt ved Nasjonalmuseet og 
Blomqvist Kunsthandel, Nils Messel, snakker varmt i media om å beholde 
Nasjonalgalleriet inn i det nye Nasjonalmuseet. Vi synes også at det kunne 
vært en ypperlig anledning til å bygge bro mellom det gamle og det nye. 
Messel har et poeng når han sier at det ikke er noe tema at Stortinget flytter 
ut på grunn av for små lokaliteter og går ganske hardt ut mot sin tidligere 
arbeidsgiver.

Ikke for det, vi er svært glade for det nye Nasjonalmuseet, men vi er også 
opptatt av å ta vare på historien og hva den skal inneholde. Det ville absolutt 
være en god ide å gi samlere som Stein Erik Hagen muligheten til å vise sin 
Canica-samling i Nasjonalgalleriets vakre bygning fra 1881 inntil det nye 
museet åpner i 2020.

Som vi har vært innom tidligere er det flere ting som skurrer i Oslos 
kunstsatsning, bygg blir viktigere enn kunsten og mye av historien forsvinner 
med bygg som skiftes ut og trolig kommer til å brukes til andre formål.

Men når det er sagt så vil Blomqvist gjøre sitt for at eldre og yngre mestere 
vises ved auksjon og via våre utstillinger, mens Nasjonalgalleriet tar en pause 
fra publikum. Vi formidler salg og kjøp av betydningsfulle kunstverk samtidig 
som vi er pedagogiske formidlere. Vi holder til i vårt eget gamle bygg i 
Tordenskiolds gate hvor vi har vært i snart 102 år og vil fortsette å vise og 
selge både klassisk, moderne og samtidskunst inn i fremtiden.

Vi opplever et positivt oppsving i det norske kunstmarkedet, med den beste 
start på året vi kunne ønske oss.

Når det gjelder det internasjonale kunstmarkedet skriver Aftenposten at i 
2015 oversteg omsetning av kunst 6,8 milliarder dollar (over 56 milliarder 
kroner), i følge Art Market Report.

Selv om det blir skrevet om svakere økonomi i Norge opplever vi at viljen til 
å investere i god kunst er fortsatt tilstede, muligens fordi kunstmarkedet ser 
på dette som en stabil investering i urolige tider. Det vi opplever annerledes 
er at våre kunder er svært opptatt av prosessen og hvor de kjøper/selger for 
å gjøre en best mulig handel. Trygg håndtering og kvalitet er viktig for våre 
kunder. Kunnskapen om hva som er god kunst, en god investering og god 
kvalitet er blitt større med tiden i markedet.

Vår neste auksjon er 11. mai kl 1800 med visning fra lørdag 30.april.  
Katalog over auksjonsobjektene legges ut på www.blomqvist.no  
allerede torsdag 28.april klokken 18.00. Vi har også gleden av gi dere 
muligheten til å starte budgivningen allerede da, via vår webside.

Blomqvists nettauksjon er allerede en blitt en stor suksess og vi bruker 
lærdommen herfra når vi nå legger våre auksjonsobjekter som en egen 
auksjon under kunsthandels nettsider.

Forskjellen fra vår vanlige nettbaserte auksjon er at du kan være  med på 
budrunder f.o.m 28. april klokken 18.00 frem til klokken 18.00 den 10. mai.  
Da vil nettbudgivningen  bli tatt vekk fra nett og stoppet i 24 timer.

Man kan selvsagt fremdeles gi forhåndsbud på den klassiske måten inntil  
kl 17.00 på auksjonsdagen. På selve auksjonsdagen vil det høyeste budet 
legges frem og vi starter opp med høyeste bud når bildene bæres frem  
for å gå under auksjonshammeren på selve auksjonen.

Vi vil også fremheve de viktigste kunstverkene som skal gå på auksjon ved  
å vise frem enkeltverk via vårt banner på vår nettside i perioden frem til 
auksjonsstart.

Vi har også gleden av å by frem en sjelden privat samling med eldre glass  
fra bokhandler Nils Selmer Hauffs samling.

Vi ønsker alle velkommen til ny utstilling i våre to kjente etasjer her  
i Tordenskiolds gate og til auksjon  11. mai.

Velkommen!

Vennlig hilsen
ANNA T. HAMMER
Daglig leder
Blomqvist Kunsthandel

KUNSTMARKEDET BLOMQVIST NYHET GIR DEG MULIGHET TIL Å STARTE  
BUDRUNDEN I GOD TID FØR AUKSJONSDAGEN!

http://www.blomqvist.no/
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CHRISTIAN AUGUST LORENTZEN
dansk 1746 - 1828

«Udsigt over Drammen» 1790-årene
Olje på lerret, 30x40 cm 
Usignert

En større versjon av motivet er i Statens Museum for Kunst i København 
(KMS 920) C. A. Lorentzen lagde en rekke norske prospekter, som 

Georg Haas gjorde kobberstikk av. Disse ble svært populære og solgt i 
store antall, både i sort/hvitt og i farger. Lorentzens prospekter er viktige 
kulturhistoriske dokumenter, og de er samtidig dyktig utførte landskaps-
bilder av høy kvalitet.  

150 000 - 200 000 / €15 600 - 21 000

1
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2 MATTHIAS STOLTENBERG
Tønsberg 1799 - Vang i Hedemark 1871

«Carl Hieronymus Heyerdahl Bucholz» 1845
Olje på lerret, 36x28 cm 
Signert og datert nede til venstre: 
M. Stoltenberg 1845

LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke: «Matthias 
Stoltenberg 1799-1871», Oeuvre-katalog, upu-
blisert magistergradsavhandling i kunsthistorie, 
Universitetet i Oslo, 1983 
Øyvind Storm Bjerke: «Matthias Stoltenberg 200 
år», Haugar Vestfold Kunstmuseum, 1999 

Stillingsmotivet i portrettet henter Stoltenberg fra 
1700-tallets forbilder. I sin naturlige kroppshold-
ning og uttrykk forteller bildet om en holdning til 
barndommen som er gjennomsyret av roman-
tikkens idealer om barndommen som en opprin-
nelig og ren uskyldtilstand. Dette barnesynet 
akkompagneres av en fri fargeutfoldelse der 
bruken av kraftige kulører, som rødt i jakken, 
symboliserer nettopp barnets begeistring for det 
umiddelbare inntrykk. Først i kultiverings-
prosessen avsliptes dette, og man får idealer som 
fordrer måtehold og dempet uttrykk, også i farger, 
som tegn på at man er voksen. Stoltenbergs 
voksenportretter forteller da også om et annet 
forhold til fargekulturen enn barneportrettene. Få 
kunstnere har som Stoltenberg maktet å leve seg 
inn i barnesinnet og å formidle barnets opp-
merksomhet, forventning og tillit. 

Stoltenberg var selv vokst opp i et miljø preget 
av Rousseaus idealer om fri barneoppdragelse 
der barn skulle herdes gjennom lek i naturen. Man 
mer enn aner at for Stoltenberg sto barndommen 
som en tilstand av uskyldsren lykke som han alltid 
må ha lengtet tilbake til. Selv ble han rammet av 
tyfus i 1809 og som en ettervirkning ble han døv. 
Fram til 1826 levde han et liv i velstand. Etter den 
tid ble han avhengig av hva han kunne tjene på 
sitt portrettmaleri og midler fra slektninger. Som 
omreisende portrettmaler ble Stoltenberg kjent 
med de fleste av landets egner. Fra omkring 1857 
flyttet Stoltenberg til sine slektninger Steen på 
Hamar, som eide gården Torshaug.       

120 000 - 150 000 / €12 500 - 15 600
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NICOLAI ULFSTEN
Bergen 1854 - Kristiania 1885

«Mann med kipe, Ogna» 1880
Olje på lerret, 71x140 cm 
Signert nede til høyre: N. Ulfsten
Datert nede til venstre: Carlsruhe 1880

LITTERATUR Hild Sørby «Nicolai Ulfsten» 1997. Maleriet avbildet side 

92 og omtalt side 94 

«En annen bergnabb danner bakgrunn i »Mann med kipe« (1880), der en 
enslig mann går mot havet. Det var et vanlig syn at eldre mennesker lette 
etter tørre kvister i naturen. Brensel var et problem, og tørre kvister og 
røtter var bra for dem som var for gamle til å stå i torvmyra og spa jord.» 
Sørby side 94

130 000 - 160 000 / €13 500 - 16 700

3
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EGGERT MUNCH
Vågå 1685 - Fredrikshald 1764

Sorenskriver over Hedemarken Hans Heinrich Schwabe 
og hans kone 
Olje på lerret i ovale rammer, 2 stk, 75x63 cm pr stk 
Usignerte
Håndskrevet tekst på eldre etikett bak på blindrammen 
på kvinneportrettet:

Sorenskriver over Hedemarken Hans Heinrich Schwabe f 
1713 d 1776 gift med Rebekka Ho� f 1720 d 1789. Rebekka 
Ho� f 1720 d 1789 Datter af prodst Ole Hanibal Ho� og 
Hustru Anna Sofie født Boyesen
Håndskrevet tekst på eldre etikett bak på lerretet på 
mannsportrettet:
Lagmann over Hedemarken Hans Heinrich Schwabe 
f 1713 d 1776 var gift med Rebekka Ho� f 1713 d 1789. Hun 
var datter av Provst Ole Hannibal Ho� og Hustru Anna 

Sofie født Boyesen. Håndskrevet tekst på etikett bak 
på blindrammen: Dette billede er malt af Portrætmaler 
Eggert Munch, en av Edv Munchs forfædre

PROVENIENS: I henhold til etikett bak på blindrammen 
Kirsten Heyerdahl Gaarder
Privat eie

100 000 - 150 000 / €10 400 - 15 600

4
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MORTEN MÜLLER
Holmestrand 1828 - Düsseldorf 1911

Fjordlandskap i måneskinn, 1860
Olje på lerret, 78x106 cm 
Signert og datert nede til høyre: Morten Müller 1860

PROVENIENS Auksjon Blomqvist Kunsthandel 1982, 
kat. nr 74
Privat eie

LITTERATUR Marianne Yvenes: «Morten Müller», 
Baroniet Rosendal 2002

«Morten Müller ble tidlig utpekt til »furuskogens maler«, 
og referanser til hans furutrær er senere gjentatt av de 
fleste som har skrevet om ham. Men dette gir et for ensi-
dig bilde av hans produksjon. Egentlig kan det vel sies 

at Müllers valg av motiver fulgte den tradisjon som ble 
innledet med de nederlandske 1600-talls landskaps-
malere, og som også ble en vesentlig del av romantikkens 
repertoar. Skog- og fjellnaturen var viktige inspirasjons-
kilder, likeledes kyst- og fjordmotiver.» Yvenes side 32

50 000 - 70 000 / €5 200 - 7 300

5
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JOHAN FREDRIK ECKERSBERG
Drammen 1822 - Sandvika 1870

Landskap med gårdstun, 1869
Olje på lerret, 46x64 cm 
Signert og datert nede til venstre: JF Eckersberg 1869

LITTERATUR Sigurd Willoch: «Johan Fredrik Eckers-
berg», Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind I, side 
525-529

Eckersberg var først elev av Johannes Flintoe i Christia-
nia, senere fikk han korreksjon av H.F. Gude. Eckersberg 
var også en tid i Düsseldorf elev hos J.W. Schirmer. På 
grunn av sin helse ble Eckersberg boende i Norge og ikke 
i Tyskland som de aller fleste andre norske kunstnere. I 
1859 startet han malerskole i Lille Grensen. Dette ble sett 
på som en viktig motvekt mot den fortyskning som norsk 
kunst led under i denne perioden. En stor del av den 

kommende malergenerasjon fikk sin første undervisning
på Eckersbergs malerskole, som lenge fungerte som et 
kunstakademi. «For sin samtid ble Eckersberg stående 
som den utholdende, trofaste kunstneren som i de små 
forhold ville bygge sin kunst på norsk grunn.« Willoch side 
527 

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000

6
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HANS FREDRIK GUDE
Christiania 1825 - Berlin 1903

«Ved Sieg-Elven» 1864
Olje på lerret, 37x56 cm 
Signert med initialer og datert nede til høyre: HFG 1864
Haverkamp 388

PROVENIENS Auksjon Blomqvist Kunsthandel, 1981, kat. nr 52

Privat eie, Oslo

LITTERATUR F.E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, Oeuvre-katalog, 
upublisert magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 
1982, bind II, kat. nr 388

70 000 - 80 000 / € 7 300 - 8 300 

7
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KITTY KIELLAND
Stavanger 1843 - Kristiania 1914

Skogsinteriør, 1880
Olje på lerret, 75x127 cm 
Signert og datert nede til høyre: Kitty L. Kielland 1880

LITTERATUR Marit Ingeborg Lange «Harriet Backer 
og Kitty L. Kielland», Stiftelsen Modums Blaafarveværk, 
utstillingskatalog, 1983

Motivet er trolig fra Cernay-la-Ville utenfor Paris, der 
Kitty Kielland oppholdt seg fra tidlig 1880-tallet. Kielland 
har malt flere friluftsmalerier fra Cernay-la-Ville. De første 
årene i Frankrike førte til forandringer i teknikk og farge. 
Malingen legges tykkere på, og fargene settes renere 
mot hverandre i friske, markerte strøk. 

Kielland uttalte tidlig at studien hadde en forrang fremfor
de malerier hun utførte på atelieret. Hun uttrykte her at 
realismens krav om at bildet av virkeligheten måtte være 
skjærende sant. Lange side 9-10

200 000 - 220 000 / €21 000 - 23 000

8
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GERHARD MUNTHE
Elverum 1849 - Bærum 1929

Landskap, 1884
Olje på lerret, 57x96 cm 
Signert og datert nede til høyre: Gerh. Munthe 1884

LITTERATUR Knut Berg, Nils Messel og Marit Lange: 
Norges Kunsthistorie, Oslo 1981, «Maleriet 1870-1914», 
bind 5, side 131-135

Gerhard Munthe fulgte et for datiden nok så uvanlig ut-
dannelsesmønster. I hele fire år studerte han i Kristiania på 
Kunst- og Håndverksskolen med Middelthun som lærer 
og på Eckersbergs malerskole. I 1874 reiste så Munthe til 
Düsseldorf som den siste av våre betydelige malere. Fire 
år senere reiser han til München, hvor han blir værende i 
fire år frem til 1882. Både i Düsseldorf og München driver 
Munthe studier på egenhånd, slik at man i stor grad kan 
betrakte ham som autodidakt. Munthe arbeider her med 

sine naturstudier og hans malerier har ofte en dempet ko-
loritt hvor blått og grønt er toneangivende. Hans malerier 
har ofte en friskhet som skyldes hans malermåte, og hans 
måte å oppfatte motivene på. Munthe er å betrakte som 
en av våre ledende naturalister, hvor hensynet til naturen 
er bestemmende for hvorledes motivet blir behandlet.

50 000 - 70 000 / €5 200 - 7 300

9
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EILIF PETERSSEN
Christiania 1852 - Bærum 1928

Steingodsselgeren Michele Archangelo, 1882
Olje på lerret, 50x40 cm 
Signert og datert nede til venstre: Eilif Peterssen 13/1 1882

LITTERATUR Jan Kokkin: «Eilif Peterssen. Mellom stemninger og impre-
sjoner» Oslo 2009, side 123 

Det finnes to malerier til av Michele Archangelo fra 1882 utført i Roma 
begge i privat eie, kat. nr 196 og 197 i Kokkins fortegnelse. 

50 000 - 70 000 / €5 200 - 7 300

10
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HARRIET BACKER
Holmestrand 1845 - Oslo 1932

«Fra Trefoldighetskirken» ca 1904-1908
Olje på lerret, 96x112 cm 
Signert og påskrevet nede til høyre: Harriet Backer ufærdigt
Lange 138

PROVENIENS Nils Backer-Grøndahl, Oslo
Ida Schjelderup, Bergen
Privat eie

UTSTILT «Harriet Backer 1845-1932», Nasjonalgalleriet, 1997, kat. side 98
«Harriet Backer 1845-1932», Bergen Billedgalleri, 1996, kat. side 98
«Harriet Backer og Kitty L. Kielland», Stiftelsen Modums Blaafarveværk, 
1983, kat. nr 30 avbildet side 43.
«Harriet Backer», Kunstnernes Hus 1964, kat. nr 62
«Harriet Backer», Bergens Kunstforening, 1964, kat. nr 62
«Harriet Backer 1845-1932» Nasjonalgalleriet og Kunstforeningen, Oslo, 
1954, kat. nr 65
«Harriet Backer», Kunstnernes Hus 1933, kat. nr 66
«Harriet Backer Jubilæumsutstilling», Christiania Kunstforening, 1925, kat. 
nr 51
«Harriet Backer», Kunstnerforbundet, 1922, kat. nr 60

LITTERATUR Marit Lange: «Harriet Backer» 1995, omtalt side 224 
avbildet side 225
Søren Onsager: «Harriet Backer Jubilæumsutstilling», Christiania 
Kunstforening, utstillingskatalog 1925

«Fra Trefoldighetskirken» kom også til i denne perioden, skjønt det ikke ble 
gjennomført som opprinnelig tenkt. Bildet er signert, men med påskriften 
«ufærdigt». Det er dokumentert gjennom brev at hun arbeidet med det 
mellom 1904 og 1908: trolig er det påbegynt enda tidligere. I 1904 skrev 
hun til Eilif Peterssen: «Jeg skal afsted til mit Dagsværk, Malerskolen først 
og saa Trefoldighetskirken, hvor mit Billede ikke avancerer stort, for jeg 
kommer der for sjeldent og altid overtræt efter Korrekturen.» Hun har her 
som alltid begynt med interiøret, og først etter hvert kommet frem til hva 
slags sta¡asjefigurer hun skulle velge. Lange side 224

Kitty Kielland i brev til Veda Aubert: «Harriet lever vel, hun har atter sin 
maleskole, men færre elever, hvorfor hun nu vil male færdigt et billede i 
Trefoldighed, det glæder meg, for jeg synes det er saa udmerket. Jeg har 
tilbudt mig til model, der bør være fine folk i kirke ogsaa, jeg fik en stor 
moderne hat til audiencen ( i forbindelse med tildelingen av Kongens 
fortjenestenedalje), men den er for tung, jeg vilde ikke ha troet det muligt, 
hvis jeg nu ikke havde oplevet det.» Lange side 224

«Fra Trefoldighetskirken» ble utstilt flere ganger i Harriet Backers levetid. 
Og det var et viktig kunstverk som ble valgt til å være med i kunstnerens 
Jubileumsutstilling i Christiania Kunstforening i 1925. Utstillingen ble 
arrangert i forbindelse med Backers 80-års feiring. Senere ble Jubileums-
utstillingen vist i både Bergen og Stockholm.

600 000 - 700 000 / €62 000 - 73 000

11
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CHRISTIAN KROHG
Vestre Aker 1852 - Oslo 1925

Vinkelskriveren
Olje på lerret, 84x55 cm 
Signert nede til høyre: C Krohg

Motivet er nærmest identisk med lito-
grafiet Krohg stilte ut før første verdenskrig i 
samarbeid med Norsk Lithografisk o�cin, som 
ble grunnlagt i 1916 og produserte forskjellige 
litografiske arbeider.

50 000 - 70 000 / €5 200 - 7 300

12
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HANS HEYERDAHL
Dalarna, Sverige 1857 - Kristiania 1913

«Venner i hagen»
Olje på lerret, 65x81 cm 
Signert nede til høyre: Heyerdahl
Tittel påført bak på blindrammen: «Les amis au jardin»

LITTERATUR Trond Aslaksby: «Hans Heyerdahl», Norsk Kunstner
leksikon, Oslo 1983, bind II, side 192-197

Heyerdahl ble i 1873 innskrevet ved Den kongelige Tegneskolen i 
Christiania. Der studerte han under landskapsmaleren Peder Cappelen 
Thurmann. Følgende år ble han tatt opp ved kunstakademiet i München 
hvor han, av sin tegnelærer Ludvig von Lö�tz, snart ble oppmuntret til å 
velge figurmaleriet fremfor landskapet.
«Under Frankrike-oppholdet 1900-06/07 fikk maleriene en fastere struktur 
og en ny koloristisk helhet.» Aslaksby

250 000 - 300 000 / €26 000 - 31 000

13
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FRITHJOF SMITH-HALD
Kristiansand 1846 - Chicago 1903

Fiskerkone på stranden
Olje på lerret, 48x76 cm 
Signert og stedsbestemt nede til venstre: Smith Hald Cornwall

Smith-Hald hentet sine motiver fra Atlanterhav- og kanalkystene i 
Frankrike og England. I dette maleriet fra Cornwall. Favorittmotivene var 
strand- og havbilder med sta�asje av fiskere og sjøfolk. I figur-

komposisjonene og motivvalg aner vi innflytelse fra forgjengerne Millet og 
Bastien-Lépage, mens forkjærlighet for stemningsfulle skumringsmotiver 
med solnedganger eller måneskinn muligens snarere kan forklares med 
hans Düsseldorf bakgrunn. 

45 000 - 50 000 / €4 700 - 5 200

14



19

LAURITZ HAALAND
Kvitsøy 1855 - d. sst. 1938

Havet bryter, 1907
Olje på lerret, 96x150 cm 
Signert og datert nede til høyre: Lauritz Haaland 1907

LITTERATUR Sonja Hagemann: «Lauritz Haaland», Norsk Kunstner-
leksikon, bind 2, Oslo 1983, side 315

«Haaland synes og hatt et meget nært forhold til havet i alle dets skiftende 
belysninger, helst frådende, stormfullt hav, men også det stille hav som 
avspeiler himmelen. I stor utstrekning brukte han fiskebåter, dampskip og 
sjøfugl som sta�asje og samlende midtpunkt». Hagemann side 315

80 000 - 100 000 /  €8 300 - 10 400

15
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16 GERHARD MUNTHE
Elverum 1849 - Bærum 1929

«Brudefølget på veien gjennom Frankrike» fra «Kristinafrisen» ca 1910
Olje på lerret, 100x330 cm 
Signert nede til venstre: Gerhard Munthe
Motiv nummer syv av 12 i frisen

LITTERATUR Vidar Poulsson: «Gerhard Munthe» i «Norsk Kunstner-
leksikon» bind 2, side 1007-1012, Oslo 1983
Hilmar Bakken: «Gerhard Munthes dekorative kunst» Oslo 1946. Motivet 
omtalt side 271-316
Magnus Poulsson: «Gerhard Munthe og hans dekorative kunst» i 
«Gerhard Munthe 1849-1929» utstillingskatalog for Stiftelsen Modums 
Blaafarveværk 1988

Utsmykningen av Håkonshallen i Bergen regnes gjerne som Gerhard 
Munthes hovedverk innen dekorativ kunst, og Kristinafrisen var det sen-
trale element i denne. Hilmar Bakken skriver:
«Vi rører da i realiteten ved den ide som dannet selve utspringet til 
Munthes hele utsmykning, og som forklarer at denne frise, til tross for sine 
forholdsvis små billedfelter, føltes som hallens hoveddekor.» Bakken side 
294
Munthe presenterte de første utkastene til utsmykkingen i 1902, men det 
skulle gå åtte år før han kunne starte det endelige arbeidet som ble utført 
mellom 1910 og 1915. Som tema for dekorasjonen av hallens langvegger 
valgte han historien om Håkon IVs datter Kristina fra «Håkon den gamles 
saga».
Kristina var født i Bergen i 1234, som det tredje av kong Håkon IV Håkons-
son og Margrethe Skulesdatters fire barn. Som et ledd i farens 

utenrikspolitiske prosjekt ble Kristina forlovet med Don Felipe, en yngre 
bror av den spanske kongen, Alfonso X. Kristina reiste ut fra Tønsberg 
senhøstes 1257 og ankom Burgos i Spania julaften. Bryllupet stod 31. mars 
påfølgende år i Valladoid. Paret var bosatt i Sevilla inntil hun døde barnløs 
bare 28 år gammel. Kristina er gravlagt i et kloster i landsbyen Covarrubias 
nær Burgos, hvor hennes sarkofag fortsatt står.
«Kristinafrisen» kom til å bestå av til sammen 12 felt som forteller Kristinas 
historie fra de spanske sendemenn møter Kongen, via utstyret, Innskip-
ningen, avskjeden, overfarten og til bryllupet i Spania. Opprinnelig tenkte 
Munthe seg de ulike feltene skåret i tre og bemalt, alternativt at de skulle 
utføres som vev, broderi eller som malte lerreter. Et av Munthes problemer 
var akustikken i hallen, og både vevnader og lerreter ville kunne dempe 
denne. Derfor prøvde han seg frem med ulike media. I sin endelige utførel-
se ble frisen malt på treplater av kunstneren selv.

Den fremste inspirasjonskilden til frisen var trolig det berømte «Bayeux-
teppet» fra omkring 1070 som Munthe hadde studert under arbeidet med 
Snorre noen år tidligere. Som Bakken skriver er frisen bygget opp «[…] 
etter teppets forbilde som et langt og smalt billedbånd, fortettet og figur-
rikt i sin episke framstilling og med en latinsk tekst som akkompagnement 
til de enkelte scener».  Brudefølget på veien gjennom Frankrike« er sterkt 
stilisert i formen og viser den stolte kongsdatteren til hest foran et følge 
av ryttere og hirdmenn til fots. Den øvre billedflaten fylles av blomstrende 
trær, og mellom trærne ulike våpenskjold, trolig franske byvåpen.

De opprinnelige utkastene til «Kristinafrisen» befinner seg i dag i Rasmus 
Meyers samlinger i Bergen Kunstmuseum, mens utsmykningene i 
Håkonshallen ble ødelagt av den store eksplosjonen på Vågen 20. april 
1944.

150 000 - 200 000 / €15 600 - 21 000
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CHRISTIAN KROHG
Vestre Aker 1852 - Oslo 1925

«Hardt le»
Olje på lerret, 102x132 cm 
Signert nede til høyre: C. Krohg

LITTERATUR Oscar Thue, «Christian Krohg», Oslo 1997, variant av kat. 
nr 96 og motivet omtalt side 124

Modell var losgutten Julius Pedersen fra Sandøsund på Hvasser.
«Også her fremstilles den staute, uforferdede sjømann som med sitt 
mannsmot mestrer havets luner. Men nå er det losen selv som manøvrerer 
skuten. Krohg har igjen gått tett innpå motivet, det er den knappe av-
skjæringen og de skrå vinklene som gir illusjon av sjøgang.» Thue side 124

180 000 - 220 000 / €18 800 - 23 000

17
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EMIL RAU
Dresden 1858 - München 1937

Et møte
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 seg Rau som kunstner 
der. Hans kunstverk finnes i dag i en rekke o�entlige samlinger, blant annet 
i Lenbachhaus galleri i München. Motivet vi ser i dette maleriet er typisk 
for Rau, stemningsfulle interiører, frierier og folkeliv.

100 000 - 150 000 / €10 400 - 15 600

18
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XAN KROHN
Bergen 1882 - Oslo 1959

Emilie Johanne 7 år, 1941
Olje på lerret, 60x50 cm 
Signert og datert nede til høyre: Xan Krohn 1941

30 000 - 35 000 / €3 100 - 3 600
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LUDVIG KARSTEN
Christiania 1876 - Paris 1926

Pike på stranden, 1911
Olje på lerret, 46x36 cm 
Signert og datert nede til høyre: 
Karsten 11

LITTERATUR Nils Messel: Biografi 
og utstillinger, Ludvig Karsten, Rolf E. 
Stenersens gave til Oslo by, 2014

I 1911 har Karsten opphold i København 
og Paris. I oktober viser han en stor 
separatutstilling hos Blomqvist: ”Make til 
fandenvoldskhet er endnu ikke set i norsk 
kunst, selv i Munchs vildeste marerit- 
Hatten av for Ludvig Karsten.”
Messel side 98

200 000 - 230 000 / €21 000 - 24 000

20
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ARNOLD HAUKELAND
Verdal 1920 – Oslo 1983

”Skarv” / ”Volare”
Rustfritt og syrefast stål på sokkel av polert larvikitt, HØYDE 30 cm 
inklusiv sokkel
Opplag 20
 

Skulpturen er modell til en stor skulptur ved Kristiansand lufthavn Kjevik. 
Skulpturen ble reist 1982 og ble finansiert av Staten.
”Volare” betyr ”jeg flyr”, og skulpturen kan minne om en stålfugl som tar av.
  
40 000 - 45 000 / €4 200 - 4 700
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GERHARD MUNTHE
Elverum 1849 - Bærum 1929

Norsk lakseelv i Lærdal, 1917
Olje på lerret, 80x64 cm 
Signert, stedsbestemt og datert nede til høyre: Gerhard Munthe Lærdal 
1917

PROVENIENS Auksjon Blomqvist Kunsthandel desember 2001 
kat. nr. 768 
Privat eie 

Munthe var på besøk i Lærdal i 1917 og holdt en utstilling i Kunstnerfor-
bundet.

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 300
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CARL VON HANNO
Kristiania 1901 - Oslo 1953

I smedens verksted, 1930
Olje på lerret, 170 x160 cm 
Signert og datert nede til venstre: Carl v Hanno 30

PROVENIENS Kunstnerens familie
Privat eie

LITTERATUR Kathrine Lund: ”Fra romantikk til tendens Carl von Hannos 
kunst frem til 1940”, upublisert Hovedfagsoppgave i kunsthistorie, Oslo 
2000, 

”I begynnelsen av 1930-årene forandret von Hannos holdning til virkelig-
heten seg. Interessen for folkeliv, dystre naturstemninger og Romas antikke 
ruiner avtok. Gradvis fikk bildene et nytt innhold.” Lund. 

Carl von Hanno brukte på 1930-tallet samfunnsmessige misforhold og 
sosiale motsetninger som tema i sin kunst, en retning som av kritikerne ble 
kalt ”tendenskunst”. Han skildret arbeidere og arbeidsløse, det var prostitu-
erte, det var streikende og det var skildret den gruppen som stod i en klas-
sekamp. Von Hanno benyttet seg av et kubistisk inspirert formspråk som 
stod ganske langt fra sine samtidige som Henrik Sørensen, Reidar Aulie og 
Willi Middelfart, men kanskje noe nærmere Per Krohg i sine tidlige arbeider.

60 000 - 70 000 / €6 200 - 7 300
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30

THORVALD TORGERSEN
Ski 1862 - Tjøme 1943

«Graaveier» 1933
Olje på lerret, 67x87 cm 
Signert og datert nede til venstre: Thv Torgersen 1933

UTSTILT Statens Kunstutstilling 1933 med tittel «Gråvær (Ørneredet)» 

Torgersen var elev ved Knud Bergsliens malerskole 1880-82, og leide ate-
lier 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. 

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 200
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JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

De blå guttene, 1931
Olje på lerret, 97x76 cm 
Signert og datert nede til venstre: J Rian -31

LITTERATUR «Johs. Rian 1891-1981» 
utstillingskatalog Blomqvist Kunsthandel 
januar 2014, side 13

«I 1929 kom Rian til Paris for første gang, en 
by han besøkte flere ganger i løpet av 30-
tallet. Han studerte ved Academie 
Scandinave under Gromaire i 1930 og 
tegnet etter modell ved Academie 
Colarossi. Rian debuterte i Kunstner-
forbundet i 1930 og deltok hyppig på ulike 
utstillinger gjennom hele 30-tallet. 
Hans produksjon fra denne tiden er 
søkende og til en viss grad sprikende. 
Allerede i 1932 uttrykte Rian imidlertid i et 
intervju det som skulle bli hans hoved-
anliggende som kunstner: »Farven er det 
viktigste. I grunnen gir jeg meg fanden i 
komposisjon og tegning.« 

80 000 - 100 000 / € 8 300 - 10 400
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JEAN HEIBERG
Christiania 1884 - Oslo 1976

Skjærgårdslandskap, 1930
Olje på lerret, 60x76 cm 
Signert og datert nede til høyre: J Heiberg 30

Jean Heiberg spilte en sentral rolle for modernismens gjennombrudd i 

Norge. Som professor ved Statens Kunstakademi gjennom 20 år ble hans
 formgrep og fargelære normgivende for en generasjon norske malere, og 
man kan følge hans innflytelse i norsk kunst helt frem til utviklingen av det 
abstrakte maleri i 1950-årene.

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100

26
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PER DEBERITZ
Drøbak 1880 - Oslo 1945

«Fra Skåtøy»
Olje på plate, 60x74 cm 
Signert nede til høyre: P Deberitz

UTSTILT Kunstnernes Hus 1946, kat. nr 152

LITTERATUR Marit Werenskiold «Peder (Per) 
Deberitz», Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, side 
471-475

Per Deberitz var elev av Henry Matisse i 1909-10. «(...) 
Deberitz senere produksjon er relativt begrenset og 
omfatter vesentlig landskaper fra Sørlandskysten samt en 

del akter og portretter. I landskapene skildrer han oftest 
Skåtøy-naturen i sommervær i en frisk og fargeskimrende, 
nærmest impresjonistisk stil preget av formoppløsning og 
lekende penselarbeid.»  Werenskiold side 472

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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34

JULIE DE HOLMBERG KROHN
Kursk, Russland 1882 - Oslo 1956

Landskap, 1917
Olje på lerret, 127x137 cm 
Signert og datert nede til høyre: J de Holmberg Krohn 
1917

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 for-
bindelser til Tyskland og Paris, Kiev var ingen perifer ut-
kant, som man kanskje kan tenke i dag. Kiev-avantgarden 
var en radikal og progressiv bevegelse hvor likestilling 

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

80 000 - 100 000 / € 8 300 - 10 400
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35

XAN KROHN
Bergen 1882 - Oslo 1959

Parkallé, 1926
Olje på lerret, 107x71 cm 
Signert nede til høyre: Xan Krohn 1926

50 000 - 60 000 / €5 200 - 6 200
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ARNE EKELAND
Eidsvold 1908 - d. sst. 1994

Mennesker i grønt landskap
Olje på lerret, 140x185 cm 
Signert nede til venstre: Arne Ekeland

LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke: «Arne Ekeland», Norsk Kunstner-
leksikon, 1982-86. I-IV, side 552-557
Øyvind Storm Bjerke: Arne Ekeland, Rogaland Kunstmuseum 1997

Ekeland er autodidakt med unntak av et kort opphold som hospitant under 
Axel Revold ved akademiet i Oslo høsten 1926. Han deltok første gang på 
Høstutstillingen i 1930, men det var først i 1934 at publikum ble oppmerk-
som på hans kunst, blant annet kjøpte Nasjonalgalleriet sitt første maleri 
dette året «Vi arbeidsløse» og allerede året etter kjøpte de sitt andre 
maleri. Ekelands virkelig stor gjennombrudd kom med utstillingen i Kunst-
nernes Hus våren 1940. Utstillingen inneholdt ca 125 malerier hvor av han 
solgte nærmere 60 bilder på åpningen. Under krigen hadde Ekeland 
jevnlig kontakt med Reidar Aulie, det er da også nesten bare Ekeland og 
Aulie som har tatt opp krigen som et sentralt tema i deres kunst under 
krigen.

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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38

LUDVIG KARSTEN
Christiania 1876 - Paris 1926

To gutter, 1914
Olje på lerret, 143x148 cm 
Signert og datert oppe til venstre: Karsten 14

PROVENIENS Christian Tetzen-Lund, København
Tetzen-Lunds dødsboauksjon 1936 hos Winkel / Magnussen, 
København
Privat eie, Norge

UTSTILT Liljevalchs, Stockholm 1922, kat. nr 48  
Kunstforeningen, København 1922, kat. nr 106

LITTERATUR Nils Messel: ”Ludvig Karsten” Oslo 1995
 
”I 1914 begynte grossereren (les Tetzen-Lund) nemlig å bygge opp en 
samling fransk kunst som det fremdeles går gjetord om. Det fremgår av 
hans regnskap at han smått og forsiktig begynte med noen få bilder som 
ble innkjøpt våren 1914 i Paris. Allerede på denne tiden må de to (les Tet-
zen-Lund og Karsten) ha vært nært knyttet til hverandre. Rundt årskiftet 
1913-14 eide samleren hele 16 av Karstens bilder.” Messel side 124

475 000 - 525 000 / €49 000 - 55 000
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40

LARS JORDE
Vang 1865 - Lillehammer 1939

Vinter på Lillehammer, 1921
Olje på lerret, 75x85 cm 
Signert og datert nede til høyre: Lars Jorde 21

Lars Jorde bodde på Lillehammer fra 1905

60 000 - 80 000 / €6 200 - 8 300
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33 JOHS. RIAN
Overhalla 1891 - Oslo 1981

Piken på Montparnasse, 1931
Interiør med modell, 1931
Olje på lerret, 100x74 cm 
Signert og datert nede til høyre: J Rian Paris 
1931

LITTERATUR ”Johs. Rian 1891-1981” utstil-
lingskatalog Blomqvist Kunsthandel januar 
2014, side 13
”Johs. Rian - Tema med variasjoner” Vibeke 
Hurum, Oslo 2002, variant avbildet side 20

”I 1929 kom Rian til Paris for første gang, en by 
han besøkte flere ganger i løpet av 30-tallet. 
Han studerte ved Academie Scandinave 
under Gromaire i 1930 og tegnet errer modell 
ved Academie Colarossi. Rian debuterte i 
Kunstnerforbundet i 1930 og deltok hyppig på 
ulike utstillinger gjennom hele 30-tallet. Hans 
produksjon fra denne tiden er søkende og til 
en viss grad sprikende. Allerede i 1932 uttrykte 
Rian imidlertid i et intervju det som skulle bli 
hans hovedanliggende som kunstner: ”Farven 
er det viktigste. I grunnen gir jeg meg fanden i 
komposisjon og tegning.” side 13 

 150 000 - 200 000 / € 15 600 - 21 000
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ERIK HARRY JOHANNESSEN
Stockholm 1902 - Oslo 1980

«Promenade» 1957
Olje på lerret, 70x85 cm 
Signert og datert nede til venstre: Erik Harry Johannessen 1957

UTSTILT Trolig utstilt på separatutstilling, Galleri Moderne, Oslo 1957, kat. 
nr 27

50 000 - 60 000 / €5 200 - 6 200
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KAI FJELL
Skoger 1907 - Bærum 1989

Ung kvinne, 1946
Olje på plate, 57x30 cm
Signert og datert nede til høyre: Kai Fjell

100 000 - 150 000 / €10 400 - 15 600
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THORE HERAMB
Kristiania 1916 - Oslo 2014

«Barfrost» 1961-62
Olje på lerret, 81x100 cm 
Signert og datert nede til venstre: Th Heramb 61-62

UTSTILT «Thore Heramb», Kunstnernes Hus 1965, kat. 
nr 90

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

«(...) Som impresjonistene malte han mest ute, direkte 
foran motivet. Naturen er alltid utgangspunktet, men det 
ferdige bilde blir en abstraksjon. Gjennom rendyrkingen 
og den sterke aksentuering av lys- og fargeinntrykkene 

søker han opplevelsen, selve essensen av naturen. Oftest 
drives abstraksjonen så langt at motivet bare skimtes. 
Med økende sikkerhet mestret han i årene fremover 
denne rike, blussende palett, gjerne forankret i et mettet 
svart (...)»  Østby side 176 

40 000 - 45 000 / €4 200 - 4 700
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JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Oppstilling
Olje på plate, 50x61 cm 
Signert nede til høyre: Weidemann

I 1950 holdt Weidemann en utstilling i Kunstnernes Hus som viste bilder 
av både figurative og abstrakt-geometrisk karakter. Denne dualismen 
preget Weidemanns kunst gjennom hele 1950-tallet. 

55 000 - 65 000 / €5 700 - 6 800
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JOSEPH LACASSE
belgisk 1894 - 1975

Komposisjon, 1959-60
Olje på lerret, 81x100 cm 
Signert og datert bak på lerretet: Lacasse 1959-60
Signatur og adresse bak på lerretet: 11 Impasse Ronsin, Paris XV

UTSTILT Kaare Berntsen, Oslo, ukjent år, kat. nr 5

70 000 - 90 000 / €7 300 - 9 400
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ROAR WOLD
Strinda 1926 - Trondheim 2001

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

Signert, titulert og datert bak på lerret: Roar Wold, Arkitektonisk 
landskap 1976-77

UTSTILT «Roar Wold, Retrospektiv», Trondheim Kunstmuseum 1986 

PROVENIENS Bergens Tidendes Kunstsamling

100 000 - 150 000 / €10 400 - 15 600
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OLAV STRØMME
Ørsta 1909 - Oslo 1978

Fra Venezia, 1957
Olje på plate, 50x70 cm 
Signert og datert nede til høyre: O. Strømme -57

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200
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JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1956
Olje og blyant på plate, 80x100 cm 
Signert og datert nede til venstre: Weidemann -56

I 1950 holdt Weidemann en utstilling i Kunstnernes Hus som viste bilder 

av både figurative og abstrakt-geometrisk karakter. Denne dualismen 
preget Weidemanns kunst gjennom hele 1950-tallet. 

100 000 - 150 000 / €10 400 - 15 600
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JAKOB WEIDEMANN
Steinkjer 1923 - Oslo 2001

Komposisjon, 1950
Olje på plate, 51x60 cm 
Signert og datert nede til venstre: Weidemann 50

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 200
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KUNST PÅ PAPIR

Utsnitt av: Edvard Munch, Kat. nr. 58



52

43 NIKOLAI ASTRUP
Bremanger 1880 - Førde 1928

«Soleienatt» før 1915
Håndkolorert tresnitt 
Signert nede til venstre: N. Astrup
Papirmål 376x500 mm
Trykkmål 345x470 mm
Greve 24, Askeland 34

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

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 öde-
lagt 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 agronom 
miströstede mig med at soleiernes tid forhaapentlig 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

600 000 - 800 000 / €62 000 - 83 000
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54

HARALD SOHLBERG
Christiania 1869 - Oslo 1935

«Vinternatt i fjellene» 1917
Litografi i farger 
Papirmål 690x760 mm
Trykkmål 523x600 mm
Signert og datert i stenen nede til høyre: Sohlberg 1917
Nummerert med blyant nede til venstre: 67
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 ved-
varende 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 mil-
dere 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 perioden 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 

Det skulle bli flere malte versjoner i akvarell og pastell, samt en litografisk 
versjon av dette folkekjære motivet. Motivet i dette fargelitografiet er 
basert på den malte versjonen av motivet fra 1914 og som i dag befinner 
seg i Nasjonalmuseets eie. Men prosessen skulle ta tid. Sohlberg «fikk et 
rom på Kunst- og Håndverksskolen hvor han kunne arbeide. Det kom til 
å gå nesten tre år før trykket forelå. I mai 1917 presenteres litografiet i Os-
lo-pressen, og utgivelsen var tenkt å komme umiddelbart. Trykkeren ødela 
imidlertid en plate [sic], og hele førsteopplaget måtte kasseres. Sommeren 
brukte Sohlberg til å tegne opp en ny plate [sic] og høsten 1917 forelå 
«Vinternatt i fjellene» som litografi.» Bjerke side 51 

200 000 - 250 000 / €21 000 - 26 000
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ANNA-EVA BERGMAN
Stockholm 1909 - Grasse, Frankrike 1987

Komposisjon, 1965
Blandingsteknikk med bladgull på papir 
Papirmål 18x13 cm 
Motivmål 13x12 cm
Signert nede midt på: Anna Eva Bergman

Datert nede til høyre: mai 1965
Dedikasjon nede til høyre: Pour professeur Ka...... Trés cordialement

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100
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FERDINAND FINNE
Kristiania 1910 - Oslo 1999

«Magma» 1989
Etsning, sukkerakvatint på papir klebet på lerret, 200x290  cm 
Titulert, signert og datert nede til høyre:
Magma blå 1/20 Ferdinand Finne Barcelona 1989 

UTSTILT Bogstad Gård, ukjent år 

LITTERATUR Thore Elton og Per Hovdenakk: «Ferdinands 
bilder» 2000, rød variant avbildet side 181

Ferdinand Finne: «Vandrer mot en annen strand - en reise mellom 
øyer en bok om tro og kunst» 1992, side 170-171

Den katalanske teppekunstneren Josep Royo Peña har laget et 
billedteppe etter Finnes kartong. 

«Magma» ble katalysatoren som formelig kastet meg videre 
fremover. Noen timer etter konserten ankom jeg Barcelona. Jeg 
dro rett fra flyplassen til verkstedet og løp ned trappen, det pres-
set voldsomt på, jeg måtte få det ut, fort, fort, før rusen ga seg. 
Jeg satte en messingplate opp mot veggen, jeg hadde aldri 

arbeidet på en så stor flate før. Jeg hadde ingen klar formening 
om hva jeg ville 
- vanligvis gir jeg meg selv god tid til en forberedende 
skisse. Med ett visste jeg. .... Sveip ett sveip med kostene la seg til 
rette i hånden, det var som å følge en ordre. Jeg arbeidet i trance, 
bladet steg frem for mitt indre syn med en total fargesikkerhet, i 
et spill av former. Jeg følte meg beruset, med en nyvunnen frihet 
i det kunstneriske uttrykket. Da jeg noen timer senere var ferdig, 
var jeg utslitt.« Finne i boken til Elton/Hovdenakk side 180  

70 000 - 90 000 / €7 300 - 9 400
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48

47 LARS HERTERVIG
Tysvær 1830 - Stavanger 1902

Myrlendt terreng med furutrær, hus og liggende 
tre, 1865
Olje på papir klebet på sponplate, 11,5x17,5cm 
Signert med initialer og datert nede til høyre: L H 65
Maleriet stammer fra Skissebok 3

PROVENIENS Aslaug Scobie, Drammen
Privat eie, Stavanger

UTSTILT «Lars Hertervig» Kunstnerforbundet, 1981 
kat. nr 96

LITTERATUR Holger Koefoed: «Lars Hertervig» 
utstillingskatalog Kunstnerforbundet 1981 

70 000 - 80 000 / €7 300 - 8 300

LARS HERTERVIG
Tysvær 1830 - Stavanger 1902

Myrlendt terreng med furutrær, 1867
Olje på papir klebet på sponplate, 11,5x17,5 cm 
Signert med initialer og datert nede til høyre: L H 67
Maleriet stammer fra Skissebok 3

PROVENIENS Aslaug Scobie, Drammen
Blomqvist Kunsthandel
Privat eie, Stavanger

UTSTILT «Lars Hertervig» Kunstnerforbundet, 1981 
kat. nr 97

LITTERATUR Holger Koefoed: «Lars Hertervig» 
utstillingskatalog Kunstnerforbundet 1981 

70 000 - 80 000 / €7 300 - 8 300
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49 LARS HERTERVIG
Tysvær 1830 - Stavanger 1902

Landskap fra Hafrsfjord, trolig 1870-årene
Akvarell og dekkhvitt på papir, 16x22,5 cm 
Signert nede til høyre: L Hertervig

Verket er utført på tynt papir, klebet på flere lag biter 

av papir, som innpakningspapir, sto�, konvolutt og 
tapetrester.

LITTERATUR Holger Koefoed: ”Lars Hertervig Lysets 
maler” Oslo 1984, side 172 og avbildet skisse side 173

Gården bak steingjerde ligger på Hafrsfjord. Fra Hinna
bakken ser vi Lifjellet og Dalsnuten i bakgrunnen. Fra nå 
av blir Stavangermotivene en fast del som motivkrets. 
Motivet finner vi igjen i skissebok IV. 

100 000 - 150 000 / €10 400 - 15 600
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GUILLAUME CORNEILLE
nederlandsk 1922 - 2010

Komposisjon, 1964
Olje og blandingsteknikk på papir, 25x27,5 cm 
Signert og datert nede til venstre: Corneille ’64

Guillaume Cornelis van Beverloo kjent under navnet 
Corneille, studerte ved Kunstakademiet i Amsterdam. 
Han var en av grunnleggerne av REFLEX-bevegelsen i 

1948, og i 1949 var han også en av grunnleggerne av 
COBRA-bevegelsen i Danmark. Han var også med 
på å danne bevegelsen Experimentele Groep Holland. 
Han var aktiv i COBRA-gruppen fra begynnelsen, ikke 
bare innenfor maleri, men også ved å publisere poesien 
i COBRA-magasinet. Den poetiske Corneille ble sterkt 
påvirket av Joan Miró (1893-1983) og Paul Klee (1879-
1940). Etter at COBRA-gruppen ble oppløst i 1951 

flyttet Corneille til Paris og begynte å samle afrikansk 
kunst. Denne primitive kunsten inspirerte og ga seg 
tydelig utslag i hans verker, som tok en mer fantasifull og 
fabulerende retning, som landskap sett fra et fugleper-
spektiv, eksotiske fugler og stiliserte former. 

50 000 - 70 000 / €5 200 - 7 300
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MARC CHAGALL
fransk 1887 - 1985

«Clown with a yellow goat» 1982
Fargelitografi trykket på Arches papir, 3/50 
Papirmål 908x603 mm
Trykkmål 673x512 mm
Signert nede til høyre: Marc Chagall
Mourlot nr 995

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400
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EUGÈNE GALIEN LALOUE
fransk 1854 - 1941

«Marché aux fleurs près de la Madeleine»
Gouache på papir 
Papirmål 22x33 cm
Motivmål 18x30 cm
Signert nede til venstre: E. Galien Laloue

LITTERATUR Nöe Willer: «Eugène Galien Laloue 1854-1941» New York 
1999, samme motiv avbildet på side 106 (ill. nr 75)

45 000 - 50 000 / €4 700 - 5 200
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ROLF NESCH
Württemberg 1893 - Oslo 1975

To i interiør, trolig 1950-65
Blandingsteknikk på papir, 52x68,5 cm 
Usignert

35 000 - 45 000 / €3 600 - 4 700
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

Portrett av Maria Agatha Hudtwalcker, 1920- tidlig 30-tallet
Akvarell og gouache på papir /  Watercoulour and gouache on paper

Motivmål 507x352 mm
Papirmål 507x352 mm
Signert nede til høyre: Edv. Munch

PROVENIENS Inger Munch, Oslo
Direktør Per Hansson, Oslo
Galleri Moderne, Oslo, ca 1955
Christian H. Aaall, USA
Privat samling, USA

Brev fra Munchmuseet datert 1977 verifiserer både at det er en akvarell av 
Munch og at den fremstiller Maria Agatha Hudtwalcker (1895-1966), som i 
1934 giftet seg med Heinrich C. Hudtwalcker. Han hadde i lengre tid vært 
en ivrig samler av Munchs kunst og hadde ved flere anledninger besøkt 
Munch på Ekely. 

LITTERATUR Arne Eggum: «Edvard Munch Portretter», Munchmuseet 
1994
Gerd Woll: «Edvard Munch. Samlede malerier» catalogue raisonné, Oslo 
2008, side 1470-1471, Woll  1629 og 1630 som fremstiller Maria Agatha 
Hudtwalcker i maleri datert 1927
Galleri Moderne Kunst,  brev datert 1965

«Tyske Maria Agatha Hudtwalcker (1895-1966) giftet seg med Heinrich 
C. Hudtwalcker først i 1934, men ble hans husbestyrerinne da hans første 
kone døde allerede i 1924. Hun har trolig i denne egenskap fulgt med ham 
til Norge og blitt portrettert av Munch.» Eggum side 228

Maria Agatha Hudtwalcker (1895-1966) married the German business-
man and art collector Heinrich C. Hudtwalcker in 1934. Hudtwalcker who 
was a widower, had been a long time collector of Munch’s art and had 
many times visited Munch at Ekely in Oslo. Munch painted Hudtwalckers 
portrait many times, and at the end of the 1920s also painted his later wife 
Mrs. Maria Agatha Hudtwalcker.

 500 000 - 700 000 / €52 000 - 73 000
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Arbeidere i sne» / «Workers in smow» 
(1912) 1915
Litografi trykket i svart 
Papirmål 647x550 mm
Trykkmål 625x483 mm
Signert og datert nede til høyre: E Munch 1915
Påtegnet nede til venstre: No 11
Woll 414 I, Sch 385

100 000 - 120 000 / €10 400 - 12 500
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Arv» / «Inheritance» ca 1916
Litografi trykket i svart 
Papirmål 545x400 mm
Trykkmål 442x315 mm 
Signert nede til høyre: Edv Munch
Trykket av Hagen
Woll 603

PROVENIENS Kaare Berntsen , Oslo
Privat eie, Stavanger

Motivet i dette litografiet er en variant av et maleri med 
samme tittel (Woll 402) fra 1897-99. Om dette maleriet 
skriver Gerd Woll: «Motivet går tilbake til Munchs besøk i 
et syfilishospital i Paris 1896-97 og er først utformet i et 
par tegninger fra 1896.» Woll side 395

Edvard Munch malte motivet «Arv» under Paris-besøk på 
1890-tallet. Bildet viser en kvinne og et barn med syfilis. 
Madonna og barn-symbolikken er tydelig, samtidig som 
tilskueren trolig tenker på kvinnen som prostituert.

140 000 - 150 000 / €14 600 - 15 600
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«På kjærlighetens bølger» / «On the waves of love» 1896
Litografi trykket i svart 
Trykkmål 310x419mm
Papirmål 444x550 mm
Utydelig signert nede til høyre: E Munch
Påskrevet nede til venstre på baksiden av arket: 295

Woll 81, Sch 71 

LITTERATUR Pola Gauguin, Grafikeren Edvard Munch litografier, Trond-
heim 1946, motivet er omtalt side 52 og avbildet side 53

«Det som har vært Munch maktpåliggende, er å gi inntrykk av en rytmisk 
vuggende bølgebevegelse og av et syn som plutselig viser seg for atter å 
forsvinne. Et billede av et elskende menneskepar som oppslukes av kjær-
lighetens bølger. En må være på det rene med at Munchs kunst og særlig 
hans grafikk alltid holder seg innenfor virkelighetens grenser. Derfor har 
en også følelsen overfor mange av hans grafiske arbeider, og blant annet 
dette, som opplevde man et dikt uten ord.» Gauguin side 52

500 000 - 550 000 / €52 000 - 57 000
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

”Sommernatt. Stemmen” / ”Summernight. The voice” 1894
Papirmål 343x449 mm
Trykkmål 239x315 mm
Signert nede til høyre: E. Munch
Signert av trykkeren nede til venstre: O. Felsing Berlin gdr.
Påtegnet verso: No 144 Kvinde i Sommernatten

Woll 12 III, Sch. 19 III 

650 000 - 700 000 / €68 000 - 73 000
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EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Gammel dame med paraply» / «Old woman with 
umbrella» 1902
Etsning trykket i brunsvart

Papirmål 500x324 mm
Trykkmål 490x321 mm
Signert nede til høyre: Edv. Munch avant lettre
Påskrift nede til venstre: Sch 168
Trykket av Felsing 
Woll 189, Sch 168

40 000 - 50 000 / €4 200 - 5 200

59



73

EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Ravensberg og Ciacelli på variété» / «Ravensberg og Ciacelli at the 
music hall» 1915-16
Litografi trykket i svart 
Papirmål 347x508 mm
Trykkmål 260x410 mm
Signert nede til høyre: E Munch
Påtegnet nede midt på: Ciacelle og Ravensberg på variété

Woll 535

Kunstneren Ravensberg (1871-1958) var i slekt med Munch da hans beste-
mor var søster til Munchs far. Ciacelli var også virksom som maler og drev 
også galleriet Nya Konstgalleriet i Stockholm hvor Munch stilte ut i 1918.

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400
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61 EDVARD MUNCH
Løten 1863 - Oslo 1944

«Dr. Max Linde» 1902
Litografi trykket i gråsvart 
Trykkmål 295x200 mm
Papirmål 670x500 mm
Signert nede til høyre: Edv Munch 
Woll 223

Dr. Max Linde var en kunstelskende øyelege som var 
en viktig Munch-samler og en viktig person for Munchs 
kunstnerskap. Han inviterte Munch til seg i 1902 for å få 
laget en serie raderinger av seg, sin familie, sitt hus og 
parken rundt sitt hjem. Serien har blitt hetende 
Lindemappen. Linde skrev også en bok: «Edvard Munch 
og fremtidens kunst», hvor han fremhever Munchs måte å 
se verden på som betydningsfull. Han bruker øyelegens 

kunnskap om visuell persepsjon i sine tekster, hvor han 
stiller Munch sammen med Rodin, og plasserer disse i 
tradisjonen etter de mest banebrytende kunstnerne i 
Europa: Grünewald, Dürer, Michelangelo, Rembrandt og 
Böcklin.

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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62 GULVTEPPE TABRIZ
Iran, moderne, 562x397 cm

150 000 - 200 000 / €15 600 - 21 000
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63 GULVTEPPE NAIN
Iran, orientalsk knyttet, 626x446 cm

175 000 - 225 000 / €18 200 - 23 000
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«Nils Selmer Hau�, født i Drøbak, norsk bok-
handler. Begynte i Jacob Dybwads bokhandel i 
Kristiania og startet i 1911 egen bokhandel i 
Universitetsgaten. Hau� ble den første formann 
i Oslo Bokhandlerforening i 1920 og var siden 
formann i Den Norske Bokhandlerforening 1927–36 
og 1946–50. Kjent samler og kunstvenn, en driv-
kraft bak reisingen av Holberg-monumentet i Oslo 
i 1939. Ble også viden berømt for plakaten han 
hengte opp på butikkvinduet frigjøringsdagen 
8. mai 1945: «Stengt på grunn av glede».»

Dette korte oppslaget fra Store Norske Leksikon 
gir oss bare såvidt et inntrykk av Nils Selmer Hau�s 
(1882-1963) lange karriere i norsk samfunnsliv. Den 
kunnskapsrike og ivrige samleren Hau� har 
derimot vært mindre kjent, unntagen blant et 
mindre antall antikvitetshandlere og samlere.

Over mange år bygget han opp en samling av 
eldre glass, og det er neppe tilfeldig at han også 
var en ivrig støttespiller for forskningsmiljøet rundt 
eldre norsk glass. Hau�s samling har vært mye 
brukt som referanser og eksempler i fag-
litteraturen – for eksempel kan mange av gjen-
standene her finnes igjen i Ada Buch Polaks bøker 
om norsk glass. Mange av bestemmelsene og 
beskrivelsene av samlingen har vært gjort i sam-
taler mellom henne og Hau�.

Når samlere snakker om «eldre glass» i norsk 
sammenheng, mener de som regel norske glass 
som er laget fra 1741, da den aller første produk-
sjonen på Nøstetangen ved Hokksund startet, og 
frem til midten av 1800-tallet, da Hadelands glass-
verk startet opp i sin mer moderne form. De fleste 
samlere av «eldre glass» avgrenser altså samler-
virksomheten tidsmessig til hundreårsperioden 
mellom midten av 1700-tallet og midten av 
1800-tallet. Dette er også typisk for Hau�s 
samling.
 
Interessen for eldre glass tok seg betydelig opp 
ved 1900-tallets begynnelse, da både museene og 
årvåkne samlere begynte å bygge opp imponer-
ende samlinger. Christiania Glasmagasin arranger-
te en viktig utstilling på Norsk Folkemuseum i 1899  

–  dette må regnes som starten for den fornyede 
interessen for norsk glass, spesielt på grunn av 
katalogen som fulgte utstillingen. Senere fulgte 
forskere som Henrik Grevenor og Ada Buch Polak 
opp, og deres forskning er fremdeles det viktigste 
grunnlaget for dagens samlervirksomhet. Nils 
Selmer Hau� var en sentral person i dette frem-
voksende samler- og forskermiljøet. Norge er 
heldig stilt ved at det finnes noe opprinnelig 
kildemateriale fra glassverkene: Det å ha bevart for 
eksempel Nøstetangens modellbok  –  «Weyses 
katalog» fra 1763  –  med mer enn 250 tegninger, 
har vært en viktig ressurs for forskere og samlere.
Så langt det har vært praktisk mulig, er Hau�s 
rekkefølge og systematikk beholdt og komplettert 
- det er utelatt svært lite informasjon fra samleren. 
Samlingen har vært nitidig katalogisert i et system 
der Hau�s egen nummerering er risset inn under 
bunnen på de fleste av auksjonens gjenstander. Av 
den grunn vil beskrivelsene trolig også være egnet 
for diskusjon, ettersom det i vår tid har tilkommet 
store mengder av ny informasjon om norsk glass-
produksjon.

Vi håper at denne katalogen også kan gjøre 
tjeneste som et innblikk i en livslang kultur-
historisk interesse. Vi håper også at den kan starte 
en livslang interesse hos nye samlere.

GLASS FRA 
NILS SELMER HAUFFS 

SAMLING
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Utsnitt av: Rune Johansen, Kat.nr. 27 

POKAL MED LOKK
Tyskland, trolig Sachsen.
Svakt grålig glass. 
Konisk klokke og balusterformet stett. 
Rikt fasettslepen på stett, lokk og klokkens nedre del.
Gravert og forgylt dekor med landskaps- og figur-
motiver, med galante scener. 
Inskripsjon: «Redlich seit geht weit und breit». 
Ca. 1740. Høyde 28 cm

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100

100
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Utsnitt av: Rune Johansen, Kat.nr. 27 

POKAL
Bøhmen.
Svakt grålig glass. 
Klokke med kraftige, skjevknekkede løv rundt bunnen. 
Balusterformet stett, formet i kuler og skiver. 
Gravert rankedekor med motiv av bygning. 
Ca 1760. Høyde 24 cm

12 000 - 15 000 / €1 250 - 1 560

101

KRONINGSPOKAL
Hadeland.
Klart glass. 
Skjærslepen og etset dekor. 
Med kronet monogram MH, og dato 22 juni 1906. 
Prospekt av Nidarosdomen, benevnt «Trondhjems 
Domkirke». 
Høyde 27, 5 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730

102
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POKAL
Nürnberg.
Svakt grålig glass. 
Særdeles rik gravert dekor med motiver av Edens 
have, med Adam-skikkelse med harpe, omgitt ulike 
eksotiske dyr som elefanter, leoparder, kalkuner og 
kameler. Balusterformet stett, formet i kuler og skiver. 
Lav, bred fotplate. 
1700-tallets siste halvdel. 
Høyde 28,5 cm 

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

103

POKAL
Holland.
Svakt grålig glass. 
Gravert dekor med portrett av herre, 
trolig en geistlig, med oppslått bok, 
omgitt av palme- og laurbærgrener. 
Motsatt side av klokken med figurmotiver 
av kvinne ved brønn og mann med 
vandrestav og drikkekar. Inskripsjoner: 
«Voor Het tijdlijke Het Ewige» og 
«De Gonst Vergroot». 
Balusterformet stett med to knop. 
Ca. 1780. Høyde 21 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

104
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POKAL
Holland.
Svakt grålig glass. Gravert 
dekor med motiv av fullrigget 
skip fra det hollandske ostindiske 
kompani, og inskripsjon: 
«T. Lands. Welvaaren». 
Balusterformet stett. 
1700-tallet. Høyde 21 cm

10 000 - 12 000 / €1 040 - 1 250

105
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POKAL
England eller Irland.
Tilnærmet klart glass. 
Stetten med innlagte spiraler i benhvitt. 
Rik skjærslepen dekor med blomstermotiver, 
delvis «bright-cut». 
Ca 1780. Høyde 22 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

106 BRENNEVINSGLASS
Trolig Sachsen eller Preussen. Svakt grålig glass. Konisk form med 
avtrappet fot. Rik gravert dekor med motiv et håndtrykk mellom 
to herrer, flankert av to bord med konge- eller fyrstekroner, 
sceptere og kårder, med kongekronede monogrammer FR og 
WR. Inskripsjon på fransk: «Dieu Donne L´harmonie a ceux Deux 
que voÿ» og på tysk: «1730. Den 29. Mäÿ». 
Tyskland, ca 1730. Høyde 12,5 cm

7 000 - 9 000 / €730 - 940

107 POKAL
Sachsen. Svakt grålig glass. Konisk klokke med kraftig vulst 
nederst. Fasettslepen på klokkens nedre del og på stetten. En inn-
lagt boble i klokkens bunn. Rik gravert og slepen dekor med rund 
medaljong med motiv av håndtrykk, og av «det altseende øye» og 
en portal med blomst under buen. Inskripsjon langs randen: «Hier 
hast du meine Rechte Hand, zum treuen Unterstand».
Midten av 1700-tallet. Høyde 18 cm

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

108
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BRENNEVINSGLASS
Tyskland.
Svakt grålig glass. Konisk form med massiv stett og avtrappet 
fotplate. Innlagte bobler i klokken.
Gravert dekor med adelskronet monogram FHCLS, omgitt av 
kartusj med palmegrener. 
Midten av 1700-tallet. Høyde 12 cm

4 000 - 6 000 / €420 - 620

109 POKAL
Tyskland. Tilnærmet klart glass, med stett i koboltblått og benhvitt 
glass. Konisk klokke slepet i ti brede fasetter. Balusterformet, 
fasettslepen stett. Bred, lav fotplate med olivenslepen dekor. Rik 
gravert dekor, delvis «bright-cut», med oval medaljong med motiv 
av håndtrykk over alter med oljelampe. Medaljongen er flankert 
av palmegrener. Inskripsjon rundt medaljongen: «Wenschon 
diessis glas zu bricht, trentlich hertz und freund schaft nicht».
Sent 1700-tallet. Høyde 21,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

111POKAL MED LOKK
Bøhmen. Svakt grålig glass. Konisk klokke med stor vulst nederst. 
Rikt fasettslepet og formet stett og fotplate. Klokken med felter 
formede i chevron-mønster. Særdeles rik gravert dekor, med to 
motivfelter, med i det ene keiserkronet portrettmedaljong med 
herre i rustning, flankert av engler, og med en samling militære 
troféer, og inskripsjon: ”Gott beegne diese wa�en”. 
Det andre feltet med motiv av ”det altseende øye” over alter med 
flammende hjerte og keiserkronet våpen med dobbeltørn. Inskrip-
sjon: ”was Gott und den Kaÿser treu”. Mindre felter, og 
lokknappen, med rik gravert blomsterdekor. Fasettslepen 
lokknapp. Ca. 1740. Høyde 20 cm

10 000 - 12 000 / €1 040 - 1 250
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POKAL
Tyskland.
Grålig glass. 
Konisk klokke med hul, balusterfomet stett og bred fotplate 
med ombøyet fotkant. 
Gravert og etset dekor med liggende oval medaljong med 
motiv av brennende hjerte, omgitt av blomsterkranser. 
Inskripsjon under randen: «Eines ist die liebste zahl». 
Midten av 1700-tallet. Høyde 18,5 cm

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

112

POKAL
Trolig Potsdam.
Grålig glass. 
Konisk klokke og balusterformet stett med bred fotplate. 
Rik gravert dekor med portrettmedaljong med motiv av 
herre med fyrstekrone og med Habsburg-ordenen Den 
gyldne Vlies (Det Gyldne Skinn).
Blomster- og rankedekor, delvis «bright-cut». 
Inskripsjon under randen: «Vivat Leopold».
Portrettmedaljongen og inskripsjonen viser trolig til 
erkehertug Leopold av Østerrike (1640-1705), keiser 
Leopold I fra 1658.
Tyskland, ca. 1700. Høyde 17,5 cm

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040
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114  BRENNEVINSGLASS
«Nøgen jomfru»-typer.
To stk. ulike.
Grålig glass. 
Koniske klokker og luftfylte stetter og ombøyde 
fotkanter.
1700-tallet. Høyde 16 cm/15 cm 

4 000 - 6 000 / €420 - 620

115  CHAMPAGNEGLASS
Trolig England.
Syv stk., noe ulike.
Tilnærmet klart glass. 
Høye, trompetformede klokker. 
Stetter med innlagte spiraler i benhvitt. 
1700-tallets siste halvdel. Høyde ca 19 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730

116   CHAMPAGNEGLASS
Trolig Hurdal.
Svakt grålig glass. 
Stetten med innlagte spiraler i benhvitt. 
Rett stett med stort knop under klokken. 
Konisk, høy klokke. 1780-tallet. Høyde 20,5 cm

LITTERATUR Karl-Heinz Poser: «Alte Trink-
gläser, Flaschen und Gefässe», Neumünster 
1997

Modellen er av Poser bestemt som norsk, ca 
1785, se side 91

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

117  ØLGLASS
Belgia.
Svakt grålig glass. 
Konisk form med ti brede grepsriller på nedre 
del av korpus.
Gravert dekor. Ca. 1800. Høyde 10 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520
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POKAL
Tyskland.
Klart glass. 
Høy, sylinderformet korpus på hul trompetformet fotplate 
og stett med stort knop. Ombøyet fotkant. 
Særdeles rik håndmalt dekor i sort emaljefarge, med 
motiver av ridende figurer med fyrstekroner, omgitt av ulike 
heraldiske våpen og symboler, og med benevnelser for 
gamle tyske by-stater, konge- og fyrstedømmer. 
Fotplaten med to malte medaljonger med landskaps-
motiver fra Rhindalen.
Sent 1800-tallet. Høyde 33 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730
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KARAFFEL MED PROPP
Gjøvik.
Koboltblått glass med innlagte spiraler i benhvitt. 
Bredmavet form. 
Løkformet propp. 1810-tallet. Høyde 28 cm

LITTERATUR Ada Polak «Gammelt norsk glass», Oslo 
1953, Polaks nr. 244, denne kara�elen er avbildet pl. 86, og 
av Polak bestemt som Hurdal eller Gjøvik. 

«KARAFFEL MED LØKFORMET PROPP. Mørkeblått 
glass med hvite spiraler i overflaten. H. 28.
*Bokhandler Nils S. Hau�, Oslo. 1809-19. Pl. 86.» Polak side 
342

18 000 - 22 000 / €1 880 - 2 300
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120  OLJE- ELLER 
EDDIKKANNE MED PROPP
Angivelig Norge.
Tilnærmet klart glass. Bredmavet form på lav 
fotplate. 
Olivenslepen dekor. Hank. Ca 1820. Høyde 18 
cm

6 000 - 8 000 / €620 - 830

121  BRENNEVINSFLASKE
Sverige.

Tilnærmet klart glass. 
Stående skiveform, med sammensmeltet 
midtfelt og sirater langs sidene. Stående på lav 
fotkant. 
Tidlig 1800-tallet.

Høyde 16 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

122  OLJE- ELLER EDDIKK-
ANNE MED PROPP
Hurdal eller Gjøvik.

Svakt grålig glass. 
Bredmavet form på lav fotplate, med spiral-
snodde riller på korpus og stopper. Hank. 
Ca. 1800. 

Høyde 18 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730

123 KARAFFEL
Hurdal eller Gjøvik.

Grålig glass med blå spiraler. 
Bredmavet form. 
Ca. 1810. 

Høyde 22 cm

12 000 - 15 000 / €1 250 - 1 560
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VINGLASS
Gjøvik.

Grålig glass. 
Eggeformet klokke. 
Gravert og etset dekor med motiv av druer og vinløv, og 
drikkevers: 
«Vær glad idag, til selskabs behag».
Ca. 1810.

Høyde 11,5 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730

126VINGLASS
Hurdal og Gjøvik.
Seks stk. ulike.

Fra svakt grålig til mørkere grålilla glass. 
Kvadratiske fotplater med dype rosetter. 
Eggeformede klokker, delvis med brede grepsriller. 
Alle, ca. 1800.

Høyde 8 til 10 cm

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100

124 KARAFFEL
Hurdal eller Gjøvik.

Grålig glass med blå spiraler. 
Bredmavet form. 
Ca. 1810. 

Høyde 15 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520
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VINGLASS
Hurdal eller Gjøvik.
To stk. noe ulike.

Grålig glass. 
Stetter med benhvite spiraler, det ene 
glasset også med lyseblå spiral. 
Eggeformede klokker.
17/1800-tallet.

6 000 - 8 000 / €620 - 830

127 BRENNEVINSGLASS
Gjøvik.

Svakt grålig glass med koboltblå stett. 
Konisk klokke og stett formet i to knop. 
Ca. 1830.

PROVENIENS Kaare Berntsen sr., Oslo

Høyde 12 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730
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OLJE- ELLER EDDIKKANNE
Trolig Kosta.

Grålig glass. 
Bredmavet form med lang hals med rett munningsring 
og høy, avtrappet stett. 
Sverige, 1700-tallet.

Høyde 19 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

129 DESSERTGLASS
Tyskland.

Klart glass. 
Klokke med flattrykket, svungen form med flate bredsider. 
Slepen, helt «bright-cut» dekor, tilsvarende olivenslipning. 
Fasettslepen, balusterformet stett. 
1800-tallets første halvdel. 

Høyde 16,5 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

130 KARAFFEL
Hurdal eller Gjøvik.

Modell tilsvarende «Grevinne Stolberg». 

Svakt grålig glass. 
Gravert rankedekor og initialer AB. 
Sekundær stopper.
17/1800-tallet.

Høyde 24 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520
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RESTAURANTKARAFFEL
Hadeland.

Klart glass. Brede riller. 
Munning formet som trepas helletut. 
Malt etikett, merket «Hennessy». Målestreker. 
Sent 1800-tallet.

Høyde 23 cm

1 000 - 1 500 / €104 - 156

132 RØMERGLASS
Tyskland.

Brunt glass. 
Trompetformet fot med bølgesirater og bringebær. 
17/1800-tallet.

Høyde 18 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

133 BLOMSTERGLASS
Trolig Sverige.

Svakt grålig glass. 
Tønneformet, med brede riller i korpus. 
To sirat-hanker og fast, formet sekspas krone. 
17/1800-tallet.

Høyde 18 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

134

POKAL

Hadeland.
Gave til Nils S. Hauff fra bokhandlere og forleggere.

Klart glass. Kalkform, med stetten formet i to store firpas 
knop. Graverte signaturer på klokken, og tekstbånd rundt 
fotkanten: «Nils S. Hauff til 25 års jubileet 8*11*1936».
Gravert merking under bunnen: «Hadeland 1936 O.S.».

Høyde 22 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

135 SALTKAR
Tyskland.

Tilnærmet klart glass med fasettslepen, oval åttepas 
stjerneform. 
Dekor i «zwischengold»-teknikk, med portrettmotiv av herre, 
muligvis av J.W. von Goethe. 
Ca. 1800.

Høyde 3 cm
Lengde 7,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

136 FRIMURERGLASS
Tyskland.

Grålig glass. 
Særdeles kraftig sokkeldel med slepne vertikale
 riller. Rik gravert dekor, delvis «bright-cut», med
 frimurersymboler. Tidlig 1800-tallet.

Høyde 13,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520
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138 SUKKERFAT
Holmegaard.

Klart glass med koboltblå stripe lagt i spiral i 
skålen. 
Balusterformet stett og kraftig fotplate. 
Danmark, midten av 1800-tallet.

Høyde 7,5 cm
Diameter 10 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

139  FLAKONG
Venezia.

Svakt rosa glass. 
Flattrykket rund form med opphøyede punkter 
som grepsflate. 
To små løkker under munningen, for feste av 
stopper. 
For parfyme eller medisin.
17/1800-tallet.

Høyde 3,5 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

140 BEGERE
Venezia.
To stk. ulike.

Grønnlig glass. 
Det ene begeret med brede grepsriller, det 
andre formet i trekantede grepspigger. 
17/1800-tallet,

Høyde 6,5 og 6 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

141 VINGLASS
Tyskland eller Sverige.

Svakt grålig glass. 
Svakt trompetformet konisk klokke på lav, 
balusterformet stett. 
Gravert og etset dekor med stiliserte plante-
motiver.
Sent 1700-tallet.

Høyde 15 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520
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142 BEGER
Tyskland,

Grålig glass. 
Svakt konisk form. 
Gravert dekor med to ovale medaljonger med 
speilmonogrammer, lignende alliansevåpen, 
under adelskrone, og flankert av palmegrener. 
Stilisert plantemotiv.
Ca. 1770. 

Høyde 13 cm

6 000 - 8 000 / €620 - 830

143  BEGER
Tyskland,

Grålig glass. 
Konisk form. 
Gravert og etset dekor med ekle plante-
motiver, og to liggende medaljonger med 
stiliserte bygningsmotiver. 
Ca. 1770.

Høyde 10 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

144 BEGER
Bøhmen.

Svakt grålig glass. 
Konisk form. 
Rik slepen dekor, delvis «bright-cut», med 
motiver av fugler, slottsbygning i landskap og 
stiliserte plantemotiver. 
Ca. 1740.

Høyde 11 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

145  BEGER
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
Sylinderformet, slepet i 13 brede fasetter, og 
med innlagte bobler i bunnen. Særdeles rik 
gravert dekor med motiv av alliansevåpen, 
med hode med bispelue som hjelmtegn. 
1700-tallets første halvdel. 

Høyde 10 cm

6 000 - 8 000 / €620 - 830
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LOMMEFLASKE
Hurdal eller Gjøvik.

Koboltblått glass med skrå lyseblå striper. 
1800-tallets første halvdel. 

LITTERATUR Ada Polak «Gammelt norsk glass», Polaks 
nr. 204, denne flasken er avbildet pl. 86, og av Polak bestemt 
som Hurdal eller Gjøvik. 

«LOMMEFLASKE. Blått glass med hvite spiraler i over-
flaten. H.16.
*Bokhandler Nils S. Hau�, Oslo.
Hurdals eller Gjøvik Verk. Pl. 86.» Polak side 337

Lengde 16,5 cm

10 000 - 12 000 / €1 040 - 1 250

146 BOLLER
Trolig Hadeland.

Seks stk., noe ulike. 
Koboltblått glass.
1800-tallets siste halvdel. 

Høyde 8 til 9 cm
Diameter ca. 11 cm

12 000 - 15 000 / €1 250 - 1 560

147 KANTINEFLASKE
Trolig Birid eller Aasnes.

Grønt glass.
Midten av 1800-tallet.

Høyde 22 cm

4 000 - 6 000 / €420 - 620

148
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149  KANTINEFLASKE
Trolig Sverige.

Grålig glass. 
Etset blomsterdekor.
Ca. 1820.

Høyde 20 cm

1 500 - 2 000 / €156 - 210

150  VANNKARAFFEL
Gjøvik.

Koboltblått glass. 
Bredmavet form med lang, vid hals. 
1800-tallets første halvdel. 

Høyde 19,5 cm

6 000 - 8 000 / €620 - 830

151 KLUKKFLASKE
Hurdal eller Gjøvik.

Svakt eplegrønt glass. 
Stor størrelse.
Trolig ca. 1820. 

LITTERATUR Ada Polak: «Glassboken», Oslo 
1953, Polaks nr. 247, denne flasken er avbildet 
pl. 94 og av Polak bestemt som Hurdal eller 
Gjøvik.

«KLUKKFLASKE. Eplegrønt glass. H.35.
*Bokhandler Nils S. Hau�, Oslo.
Hurdals eller Gjøvik Verk. Pl. 94.»

Høyde 34,5 cm

6 000 - 8 000 / €620 - 830

152  KLUKKFLASKE
Gjøvik.

Grålig glass. 
Stor størrelse. Montert med lenker og bringe-
bær, og med innsmeltet tut med konsentriske 
riller. 
Ca. 1820. 

Høyde 25,5 cm

10 000 - 15 000 / €1 040 - 1 560
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KLUKKFLASKE MED PROPP
Kan være Gjøvik.

Mørkt manganfarget glass. Innslepet riflet propp.
Midten av 1800-tallet.

LITTERATUR Ada Polak: «Glassboken», Oslo 1953, 
Polaks nr. 248, ikke avbildet. (Omtalt under kapittelet 
«Gjøvik-perioden».)

«KLUKKFLASKE. Manganrødt glass, innslepet riflet 
propp. H.19.
*Bokhandler Nils S. Hauff, Oslo.»

Høyde 19 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

KLUKKFLASKE
Angivelig Nøstetangen eller Hurdal. 
Trolig Birid.

Grå-lilla glass. 
Liten størrelse. 
Norge, tidlig 1800-tallet. 

Høyde 17 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

FIGURKARAFFEL
Trolig Tyskland.

Klart glass, blåst i form. 
Formet som stående kvinne. 
Sent 1800-tallet. 

Høyde 39 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

153
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KARAFFEL
Nøstetangen.

Svakt grålig glass. 
Formet i fem kuler i avtagende størrelser, med kort 
hals. 
Bred fotkant. 
Ca. 1760.

LITTERATUR Ada Polak: «Gammelt norsk glass», 
Oslo 1953, denne karaffelen er omtalt som Polaks nr. 
151, og bestemt som Nøstetangen.

«151. KARAFFEL. Innsnevringer oppover så den ser 
ut som 5 stadig mindre kuler er stilt oppå hverandre. 
H.21.
* Bokhandler Nils S. Hauff, Oslo.
Kfr. modellboken: »Caraffer«.»
Polak, side 324. 

«Modellboken» henviser til Ib Olufsen Weyses 
modellkatalog for Nøstetangen, 1763.

Som Weyses no. 594 er tegnet en lignende karaffel, 
formet i fire kuler i avtagende størrelse. 

Høyde 21 cm

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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KARAFFEL
Gjøvik.

Grålig glass. 
Kuleform med lang hals og bølgende munningsring. 
Fotkant formet i tunger. 
Med sirater, lenker, sveifede løv og bringebær. 
Eldre lenke til propp, med koboltblå glassperler, rundt munningen.
Ca. 1820. 

Høyde 22 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

157 KARAFFEL
Aasnes.

Grønt glass. 
Stor størrelse. 
Kuleformet med skråriller, lang hals og rett munningsring. 
Ca. 1820. 

Høyde 24 cm

10 000 - 12 000 / €1 040 - 1 250
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OLJE- ELLER EDDIKKANNE
Hurdal.

Svakt grålig glass. 
Kuleform med skråriller og lang hals med bølgende 
munningsring, og hank og tut. 
Hankens nedre innfesting formet som bringebær. 
Bred fotring. 
Ca. 1790.

Høyde 14,5 cm

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600

162 OLJE- ELLER EDDIKKANNE
Aasnes.

Grønnlig glass. 
Kuleform med lang hals med munningsring, og hank 
og tut.
Ca. 1820.

Høyde 14,5 cm

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

163

OLJE- ELLER EDDIKKANNE
Nøstetangen.

Svakt grålig glass. 
Kuleformet med skråriller og lang hals med munningsring, 
og hank og tut. Hanken med formet tommelgrep. 
Bred fotring, formet i tunger. 
Ca. 1770.

Høyde 14 cm

15 000 - 20 000 / €1 560 - 2 100

161SUKKERFAT
Nøstetangen.

Grålig glass. 
Trompetformet fot. 
Skål og fot med brede, svakt skjevknekkede riller. 
Ca. 1770.

PROVENIENS Kaare Berntsen sr., Oslo

Høyde 7,5 cm
Diameter 13 cm

25 000 - 30 000 / €2 600 - 3 100

159 FLØTEBOLLE
Nøstetangen.

Svakt grålig glass. 
Halvkuleformet, montert med lenker, svungne løv og 
munningsring.
Ca. 1770.

PROVENIENS Kaare Berntsen sr., Oslo

Høyde 8 cm
Diameter 13,5 cm

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600
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VINGLASS
England.

Grålig glass. 
Gravert blomster- og rankedekor, delvis «bright-cut», med 
monogrammer CB og PB. 
Rett stett med benhvite spiraler. 
Sent 1700-tallet.

Høyde 15 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

164 VINGLASS
Angivelig England.

Svakt grålig glass. 
Høy, rett stett med benhvite spiraler. 
Gravert blomsterdekor, delvis «bright-cut», med motiv 
lignende «Tudor-rose», med stor bie ved ett av bladene. 
Trolig Tyskland, 1700-tallet.

Høyde 17,5 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730

165 VINGLASS
Trolig England.

Grålig glass. 
Klokke med stor boble i bunnen. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Gravert dekor med motiv av tulipan. 
Ombøyet fotkant. 
1700-tallet.

Høyde 14,5 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

166

VINGLASS
England.

Grålig glass. 
Modell lignende Nøstetangens «Chrystal Desert». 
Konisk klokke. 
Stett med luftspiraler og en knop under klokken. 
1700-tallets siste halvdel. 

Høyde 15,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

167 VINGLASS
Tyskland.

Tilnærmet klart glass. 
Konisk klokke og balusterformet stett. 
Rik gravert dekor med oval medaljong med figurmotiv av 
dame i klassiserende stil. 
1700-tallet.

Høyde 15 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

168 VINGLASS
Trolig Tyskland.

Grålig glass. 
Modell lignende Nøstetangens «Formed Knap».  
Hul, firkantet, avsmalnende stett med avfasede hjørner. 
Ombøyet fotkant. 
Sent 1700-tallet. 

Høyde 17 cm

6 000 - 8 000 / €620 - 830

169
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VINGLASS
Tyskland, trolig Hessen.

Svakt grålig glass. «Perlkelchen»-type. 
Gravert dekor med kongekronet monogram FWR.
Høyt hvelvet fotplate av hessisk type. 
Ombøyet fotkant. 
Midten av 1700-tallet.

Høyde 14 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

170 VINGLASS
Angivelig England.

Grålig glass. 
Eggeformet klokke. Avsmalnende stett med innlagte 
benhvite spiraler. 
Høyt hvelvet fotplate av «hessisk» type. 
Trolig Thüringen, 1700-tallet.

Høyde 15 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

171 VINGLASS
Bøhmen.

Tilnærmet klart glass. 
Balusterformet stett, og konisk klokke med rik slepen og 
gravert dekor med motiv av bønder og fiskere i landskap 
med slottsbygninger. 
Ca. 1730-50.

Høyde 15 cm

4 000 - 6 000 / €420 - 620

172

VINGLASS
Angivelig Bøhmen.

Tilnærmet klart glass. 
Balusterformet stett med rik fasettslipning og innlagte 
bobler i klokkens bunn. Gravert dekor, delvis «bright-cut», 
med motiver av blomster og frukt. 
Forgylt rand og fotkant.
Trolig Sachsen eller Hannover (Lauenstein), 1700-tallets 
siste halvdel. 

Høyde 16,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

173 VINGLASS
Venezia.

Rosa glass. 
Stetten med firkantet konisk form. 
Konisk klokke formet i svakt skjevknekkede riller, som danner 
en svakt bølgende munningsrand. 
Trolig 1600-tallets siste halvdel.

Høyde 13 cm

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

174 VINGLASS
Angivelig Venezia.

Tilnærmet klart glass. 
Konisk klokke formet i vertikale riller og øverst i «ruter». 
Rett stett med knop øverst og nederst. 
Ombøyet fotkant. 
Trolig Liége, sent 1700-tallet.

Høyde 13,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

175

170 171 172 173 174 175

102 103



104

VINGLASS
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Ombøyet fotkant. 
Gravert dekor med motiv av hjort i landskap og inskripsjon: 
«Nie mahl sicher». 
1700-tallets siste halvdel. 

Høyde 15,5 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

179 VINGLASS
Hessen.

Svakt grålig glass. 
«Danziger Kelchen»-type. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Høyt hvelvet fotplate av «hessisk» type, med ombøyet 
fotkant. 
Gravert dekor med adelskronet monogram AL og datering 
1796.
Tyskland, 1700-tallet.

Høyde 15 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

180

VINGLASS
Angivelig England.
To stk. ulike.

Lignende «Perlkelchen»-typer. 
Svakt grålig glass. 
Balusterformede, luftfylt stetter. 
Ombøyde fotkanter.  
Tyskland eller Sverige, sent 1700-tallet. 

Høyde 16 og 16,5 cm

4 000 - 6 000 / €420 - 620

178VINGLASS
Hurdal.

Svakt grålig glass. 
Stetten med innlagte spiraler i benhvitt, gult og blått.
17/1800-tallet.
LITTERATUR Ada Polak: «Glassboken», Oslo 1953,
 Polaks nr. 185, glasset er avbildet pl. 80 og av Polak 
bestemt som Hurdal.
«VINGLASS. Glatt stett med hvite, gule og blå 
spiraler; rettsidet, spissbunnet klokke. Risset med 
diamant på fotpl.: IK og K. H. 16.
*Bokhandler Nils S, Hau�, Oslo.
Pl. 80.»
Polak, side 334
Høyde 16 cm

15 000 - 20 000 / €1 560 - 2 100

176 VINGLASS
England.

Svakt grålig glass. 
Stetten med innlagte spiraler i benhvitt. 
Eggeformet klokke. 
1700-tallets siste halvdel. 

Høyde 14 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

177

176 177 178 179 180 181

 VINGLASS
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
«Perlkelchen»-type, med innlagte luftbobler nederst i 
klokken. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Høyt hvelvet fotplate av «hessisk» type, med ombøyet 
fotkant. 
1700-tallets siste halvdel.

Høyde 15 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

181
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182 183 184 185

KARAFFEL
Tyskland.

«Kuttrolf»-type. 
Grønnlig glass. 
Kuleform med enkel fotkant, og lang hals, formet i fire 
spiralvridde kanaler som ender i en sidevendt, trekantet 
munning. 
1700-tallet.

Høyde 22 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

184 FLASKE
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
Formet i åtte brede, slepne fasetter. 
Særdeles rik gravert dekor, delvis «bright-cut», med 
adelskronet speilmonogram AP på den ene siden, og på 
den andre siden stort adelsvåpen, kan være alliansevåpen. 
Sekundært munningsbeslag og hette i messing.
1700-tallets siste halvdel. 

Høyde 20 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

185

VINGLASS
England.

Klart glass. 
Eggeformet klokke, og rett stett, formet i liten skive under 
klokken. 
Gravert dekor, delvis «bright-cut», med ranker og rosetter i 
bånd under randen. 
1800-tallets første halvdel.

Høyde 13 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

182 VINGLASS
Venezia.

Honninggul klokke og fotplate, med stett i klart glass. 
Stett formet som buktende slange eller fisk. 
Fiskefigurens øyne i sort og gult. 
1800-tallet.

Høyde 16 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

183
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FLASKE
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
Åttekantet form. 
Malt rankedekordekor i emaljefarver, og motiv av bonde 
med vandrestav og kurv på ryggen. 
Innsmeltet munning med tinnfatning for skrukork. 
1800-tallet.

Høyde 18 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

186 FLASKE
Tyskland.

Grålig glass. 
Malt rankedekor i emaljefarver, med kongekronet 
speilmonogram F5 og tekst: «Vivat König Friderig der 5.». 
Munningsbeslag i kobberblikk. 
Midten av 1700-tallet. 

Høyde 17 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

187
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FLAKONG
Tyskland.

Klart glass. 
Rik gravert rankedekor. 
To ovale medaljonger med dekor i «zwischengold»-teknikk, 
den ene med adelskronet speilmonogram MAC e.l., den 
andre siden med alliansevåpen med to ovale skjoldformer 
med ulike heraldiske elementer. 

Propp med fasettslepet lokknapp og trolig sekundært 
messingbeslag. 
1700-tallets første halvdel. 

Høyde 14 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

189FLASKE
Trolig Tyskland.

Opakt benhvitt glass. 
Tilnærmet tønne-form, med horisontale bånd på øvre og 
nedre del av korpus. Malt dekor i emaljefarver, med motiv 
av hest, hjort og jakthund i landskap. Stopper med fatning 
i tinn.
1800-tallets første halvdel. 

Høyde 14 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

188
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MINIATYRBEGER MED HANKER
Angivelig Hurdal.

Tilnærmet klart glass. 
Konisk form med lav stett og to hanker. 
Formede riller i varierende høyde. 
Ca. 1800.

Høyde 6,5 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

192BEGER
Trolig Tyskland.

Malt blomsterdekor i emaljefarver. 
Malt tekst «Norge Vivat» og motiv av riksløven av 
type før 1844, flankert av blå og røde palmegrener. 
Ca. 1800.

Høyde 12 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

190 BEGER
Tyskland.

Tilnærmet klart glass. 
Konisk form. 
Malt fugle- og blomsterdekor i emaljefarver.
17/1800-tallet.

Høyde 7 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

191

KRUKKE
Trolig Norge.

Grønt glass. 
Avsmalnende form med ring rundt randen. 
Sent 1700-tallet.

3 000 - 5 000 / €310 - 520

193 LOMMEFLASKE
Trolig Tyskland.

Klart glass. 
Blåst i form. 
Formet som revolver. 
Ca. 1860.

2 000 - 3 000 / €210 - 310

194 FLASKE
Flaske
Trolig Danmark.
Klart glass med innlagt løs ekornfigur i sort glass. 
Bredmavet form. 
1800-tallet. 

LITTERATUR Allan Nilsson:.”Glas under tre sekel”, Stock-
holm 2007, to tilsvarende flasker med ulike innlagte figurer, 
bestemt som danske, 1800-tallets første halvdel, på Nilssons 
side 166 og 167. 

Høyde 14 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

195
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196  LYSBEGER
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
Konisk form. 
Gravert og slepen dekor, med fem ovale 
medaljonger rundt korpus. Medaljongene har 
figurmotiver som henspiller på ulike vitenskaper 
og kunstarter. 
Enkle rammer og bladranker rundt 
medaljongene, delvis «bright-cut». 
1700-tallet.

5 000 - 7 000 / €520 - 730

197  BEGER
Tyskland.

Svakt grålig glass. 
Gravert og slepen dekor med hjerte- og 
bladformer.
1700-tallet.

2 000 - 3 000 / €210 - 310

198  KARAFFEL
Angivelig Hurdal.

Grålilla glass. 
Bredmavet form, formet i brede vertikale riller. 
Trolig Sverige, ca. 1800.

3 000 - 5 000 / €310 - 520

199 VINKANNE MED 
STOPPER
Tyskland.

Grålig glass. 
Fotplate, korpus og hals slepet i brede fasetter. 
Enkel olivenslipning. Gravert dekor med 
blomster- og rocaille-motiver, med motiv av 
tremastet handelsskip i sjøen på én side, og 
motiv av herre i landskap, med glass i hånden 
på den andre siden. 
Graverte initialer TO på kortsiden under hel-
letuten. Inskripsjoner på begge sider: «Nun ist 
die Hoffnung bald erfüllt» og «Hertz gemüthe 
Glas ünd Wein müssen pûr und Reine sein».
Stopper med fasettslepen lokknapp. 
Ca. 1770.

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040
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200 201 202 203 204

FYLLESVIN
Trolig Sverige.

Grønnlig glass. 
Formet som villsvin, med kraftig ryggbust. 
Tut formet av svinets hale. 
1800-tallet. 

5 000 - 7 000 / €520 - 730

200 FYLLESVIN
Trolig Gjøvik.

Benhvitt glass. 
Formet som villsvin, med kraftig ryggbust. 
Tut formet av svinets hale. 
1800-tallet.

3 000 - 5 000 / €310 - 520

201 FYLLEHUND
Sverige.

Klart glass med koboltblå øyne. 
Hank formet av halen. 
Tut formet av hundens snute. 
Langsgående lenker på hver side. 
1800-tallet. 

2 000 - 3 000 / €210 - 310

202

FYLLEHUND
Trolig Norge.

Tilnærmet klart glass. 
«Puddel-type», formet med krusete «pels» på korpus. 
Tut formet av hundens hale. 
18/1900-tallet.

1 000 - 2 000 / €104 - 210

203 FYLLEHUND
Trolig Norge.

Grønt glass. 
Korpus formet i langsgående riller. 
Tut formet av hundens hale. 
Tidlig 1800-tallet. 

5 000 - 7 000 / €520 - 730

204
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ØLGLASS
Nøstetangen.

Grålig glass. 
Konisk form, med formede grepsriller i varierende høyde. 
Ca. 1770. 

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

205 ØLGLASS
Nøstetangen.

Grålig glass. 
Svakt konisk form. 
Ca. 1770.

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

206
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VINGLASS
Nøstetangen eller Hurdal «Chrystal Desert».
To stk., noe ulike.
Grålig glass. 
Stetter med to formede knop, og med luftspiraler. 
Koniske klokker. 
1700-tallets siste halvdel. 

20 000 - 25 000 / €2 100 - 2 600

207 VINGLASS
Nøstetangen eller Hurdal, lignende «Danziger Kelchen».

Tilnærmet klart glass. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Høyt hvelvet fotplate av «hessisk» type, med ombøyet 
fotkant. 
Gravert og forgylt kronet monogram C7.
Sent 1700-tallet.

6 000 - 8 000 / €620 - 830

208
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209VILLAS HANSEN VINTER
(ukj. sted og år) 
Vinglass
Fra «Even Steen-serien».

Tilnærmet klart glass. 
Stetten er slepet i rombeformede fasetter. 
Særdeles rik gravert dekor med motiver av tomastet 
handelsskip med dansk flagg, som losser inn på brygge med 
laftet sjøbod med kran. 
Motivene er omgitt av blomster- og rocailledekor.

Inskripsjoner med eiernavn og vers på norsk: «Even Steen» 
og «Gid Rugen og Kornet maae falde i Priis Tÿs! Viid dog at 
Nogle tog derved Forliis».

England, 1780-tallet, med slepen dekor utført av Villas 
Hansen Vinter i Norge.

To glass fra samme serie eies i dag av Vestlandske Kunst
industrimuseum (KODE).

PROVENIENS Trelasthandler Even Steen, Ellingsrud gård
Privat eie
Nils Selmer Hauff
Privat eie

LITTERATUR Ada Polak «Gammelt norsk glass», Polaks 
nr. 179a, dette glassets klokke er avbildet pl. 76, og av Polak 
bestemt som Vinters arbeide.
Ada Polak: «Gamle vinglass», et annet vinglass fra samme 
serie avbildet side 34.

«a-c. VINGLASS-SERIE. 3 glass bevart; fasettslepen stett, 
glassene engelske; fors.: billedscene, hvorover Even Steen; 
baks.: innskrift. 
a.) sjøbod med kran; varer lastes derfra inn i skip ved brygge; 
Gid Rugen og Kornet maae falde i Priis / Tÿs! Viid dog at 
Nogle tog derved Forliis.
b.)tremaster for fulle seil; Skibsrederne leve, og leve 
fornøyed / Du Fragterne synes at have Dem føyed.
c.) herre viser amorin å skyte på brennende hjerte på alter, 
Lykke for hver ærlig Gut! / Helbred Leve Brød og Snut! 
H.16.
*a) Bokhandler Nils S. Hauff, Oslo.» Polak side 332

EVEN STEEN (1748-1807)
var prestesønn fra Nes i Hallingdal. Steen var i 1785 en 
etablert og velstående trelasthandler med borgerbrev som 
kjøpmann i Christiania. Han anla og drev også en større 
kornmølle i Ellingsrudelva. 

80 000 - 100 000 / €8 300 - 10 400
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210  VINGLASS ELLER POKAL
Trolig Nøstetangen.

Grålig glass. 
Engelsk stil, med rett stett med lite knop nederst, 
og med luftspiraler og bobler i stett og knop. 
Konisk klokke med sveifede løv på nedre del.
Ca. 1770.

12 000 - 15 000 / €1 250 - 1 560

211  VINGLASS
Angivelig Nøstetangen.

Grålig glass. 
Balusterformet stett med innlagte, sveifede luft-
bobler i tre av stettens knop. Bred, lav fotplate. 
Ca. 1770.

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 200

212   VINGLASS
Nøstetangen «Viinglas Chrystal No. 18».

Svakt grålig glass. 
Balusterformet stett med luftspiraler. 
Konisk klokke. 
Ombøyet fotkant. 
Ca. 1770.

12 000 - 15 000 / €1 250 - 1 560

213  VINGLASS
Nøstetangen.

Svakt grålig glass. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Høyt hvelvet fotplate av «hessisk» type, 
med ombøyet fotkant. 
Konisk klokke med innlagte bobler.
Ca. 1770.

7 000 - 9 000 / €730 - 940
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214  BRENNEVINSGLASS
Nøstetangen.

Grålilla glass. 
Frimurer-type, uten dekor. 
Konisk form med luftfylt stett og meget kraftig 
fotplate. 
Ca. 1770.

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

215  VINGLASS
Nøstetangen eller Hurdal «Perlkelchen».

Svakt grålig glass. 
Balusterformet, luftfylt stett. 
Høyt hvelvet fotplate av «hessisk» type, med 
ombøyet fotkant. 
Konisk klokke med innlagte bobler.
1700-tallets siste halvdel. 

2 000 - 3 000 / €210 - 310

216   VINGLASS
Nøstetangen eller Hurdal, «Viin Glas Formed 
Knap» eller «Hoffets Desert».

Grålig glass. 
Stett med sekspas konisk form, formet i knop 
øverst under klokken. 
Ombøyet fotkant. 
1700-tallets siste halvdel.

LITTERATUR Ada Polak: «Glassboken», Oslo 
1953, et glass, Polaks nr. 81 av samme modell er 
avbildet pl. 59, og av Polak bestemt som Hurdal.

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

217   VINGLASS
Hurdal.

To stk. 
Grålig glass. 
Koniske klokker. 
Stettene med benhvite spiraler.
Sent 1700-tallet. 

10 000 - 15 000 / €1 040 - 1 560
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LOMMEFLASKE
Hurdal.

Svakt grålig glass. 
Diskusform med kort halsmunning. 
Malt blomsterdekor i emaljefarver, med datering 1791 og 
initialer G.G.D. 
Malt drikkevers på motsatt side: 
«Kom og Drek aw mig Tiil Maade Lad saa Gud for alting 
Raade 1:7:9:1:».
Ca. 1790. 

LITTERATUR Ada Polak: «Glassboken», pl. 30, avbildet.

10 000 - 15 000 / €1 040 - 1 560

218 MINIATYRKANNE
Nøstetangen eller Hurdal.

Grålig glass. 
Liten størrelse. 
Innsmeltet hank og tut.
Norge, 1700-tallets siste halvdel. 

2 000 - 3 000 / €210 - 310

219 PUNSJEKOPP
Gjøvik.

Benhvitt glass. 
Innsmeltet hank. 
Ca. 1820. 

4 000 - 6 000 / €420 - 620

220
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KARAFFEL
Gjøvik.

Koboltblått glass med benhvite spiraler 
og to koboltblå kuler. 
Delvis klart overfang.
Stående fallos-form. 
En langsgående lenke i koboltblått. 
Ca. 1820. 

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

221 STETTEBOLLE OG SKÅL
Angivelig Gjøvik.

Koboltblått glass. 
To stk. ulike. 
Den mindre, høyere bollen med brede riller. 
Trolig Danmark, ca. 1840. 

HØYDE 8 og 5 cm
DIAMETER12 og 18 cm

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

222 STETTEBOLLE
Angivelig Gjøvik.

Koboltblått glass med benhvit rand.
Ca. 1840. 

6 000 - 8 000 / €620 - 830

223 BOLLE
Gjøvik.

Koboltblått glass. 
Svakt skrånende, brede riller. 
Ca. 1840. 

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

224
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225 226 227 228 229 230

120 121

 BEGER
Trolig Gjøvik.

Koboltblått glass med marmoreringer 
i benhvitt. 
«Reiseglass»-type. 
1800-tallets første halvdel. 

4 000 - 6 000 / €420 - 620

230

BOLLE
Gjøvik.

Benhvitt, noe opaliserende, glass 
med brun rand.
Ca. 1810.

30 000 - 40 000 / €3 100 - 4 200

225 SKÅL
Gjøvik.

Mellomblått glass med benhvit rand. 
Ca. 1810. 

LITTERATUR Ada Polak ”Gammelt 
norsk glass”, Polaks nr. 223, pl. 85, av Polak 
bestemt som Gjøvik. 

”KOPP OG SKÅL. Lyseblått benglass 
med hvite kanter. Koppens h. 6, skålens 
diam. 16. 
*Bokhandler Nils S. Hau�, Oslo. 
Flere kopper i samme servise finnes i 
O.K. og i Glomdalsmuseet på Elverum. 
1809-19. Pl. 85.” Polak, side 339 
Høyde 4 cm Diameter 16 cm

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

226 ØLSEIDEL
Angivelig Gjøvik.

Koboltblått glass. 
Bredskuldret form med horisontale riller. 
Innsmeltet, kraftig hank. 
Ca. 1840.

8 000 - 10 000 / €830 - 1 040

227

LOMMEGLASS
Gjøvik.

Koboltblått glass. 
Diskusform med spiralsnodde riller. 
Ca. 1820. 

4 000 - 6 000 / €420 - 620

229

KRUTTHORN ELLER 
LOMMEFLASKE
Gjøvik.

Koboltblått glass. 
Formet som tradisjonelt krutthorn, 
med langsgående riller. 
Ca. 1840. 

10 000 - 12 000 / €1 040 - 1 250
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SALTKAR
Gjøvik.

Koboltblått glass. 
Lav skålform på stett. 
Ca. 1820. 

6 000 - 8 000 / €620 - 830

231 FUGLEKARAFFEL
Angivelig Schimmelmanns glassverk, Hurum.

Brunt glass. 
Formet som fugl med utspilte vinger. 
Munning i fuglens rygg og nebb som helletut. 
Ca. 1820.

Lengde 18 cm

5 000 - 7 000 / €520 - 730

232 BUTELJE
Trolig Hadeland.

Grønt glass. 
Liten størrelse. 
Bredmavet form. 
Norge, 1700-tallets siste halvdel. 

Høyde 11 cm

3 000 - 5 000 / €310 - 520

233 KAPERSGLASS
Trolig Birid.

Grønt glass. 
Sylinderform med svakt konisk munning. 
Ca. 1800. 

Høyde 28,5 cm

2 000 - 3 000 / €210 - 310

234
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LOMMEGLASS
Birid.

Tilnærmet klart glass. 
Diskus-form med lang hals. 
Ca. 1790.

4 000 - 6 000 / €420 - 620

235 BUTELJE
Aas eller Hadeland.

Grønt glass. 
Bredmavet form med lang hals. 
1700-tallets siste halvdel. 

4 000 - 6 000 / €420 - 620

236  BUTELJE
Aas eller Hadeland.

Firkantet form. 
Grønt glass.
1700-tallets siste halvdel.

10 000 - 12 000 / €1 040 - 1 250

237 POKAL MED LOKK
Schlesien.
Tilnærmet klart glass. Fasettslepet fotkant, 
stett, nedre del av klokke og lokk.
Rik gravert dekor med bygning og dyr i 
landskap, felt med motiv av håndtrykk over 
landskap, og inskripsjon: 
”Es übergibt dies glass, die treuste freund 
schaffts pflicht die keine Zeit, kein Orth! 
Niemals den unter bricht”. 

Forgylte felter. 
1700-tallets første halvdel. 

Høyde 16 cm

4 000 - 6 000 / €420 - 620

238
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 LYSESTAKE
Trolig Nøstetangen.

Svakt grålig glass. 
Høyt hvelvet sokkel med vertikale riller. 
Balusterformet stamme formet i kuler og 
skiver. 
Ca. 1760. 

30 000 - 50 000 / €3 100 - 5 200

239
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DRIKKEHORN
Trolig Norge.

Grønnlig glass. 
Sirater. 
Rester av forgylling.
1700-tallets siste halvdel. 

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

240
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PASSGLASS
Tyskland.

Grønnlig glass. 
Begerform med sirat lagt i spiral rundt korpus. 
1600-tallet.

PASSGLASS
Et passglass var oppdelt med tråder, som viste hvor mye 
man skulle drikke før glasset måtte sendes videre til neste-
mann. 

Man hadde ikke egne drikkeglass. Til gjengjeld ble glassene 
etter tradisjonen kastet i bakken og knust når festen var 
over.

8 000 - 12 000 / €830 - 1 250

241

Referanselitteratur se side 130
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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 
budrunder for våre utlagte objekter for respektive auksjon.
24 timer før auksjonen vil budene bli fjernet fra nett og vi 
starter auksjonen med høyeste bud fra nett når auksjonen 
starter i Tordenskiolds gate.
Det er fremdeles mulig å legge inn forhånds bud på vanlig 
måte i den perioden fra 24 timer før auksjon og til auksjo-
nen starter.

BUD MED FORBEHOLD
Når objekt klubbes under minstepris vil auksjonarius opply-
se om at dette bud kan kun godtas med forbehold om eiers 
godkjennelse. Blomqvist vil kontakte selger, som står helt 
fritt til å akseptere eller avvise budet. Dersom selger avviser 
budet, blir objektet 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 objekter som er uavhentet 14 dager etter auk-
sjon vil bli transportert til eksternt lager på kjøpers regning, 
med mindre transport og henting er avtalt. Lagerleie vil 
påløpe med kr 140 pr påbegynt uke. Betaling må skje innen 
en uke etter auksjonen. Fra og med den åttende dagen 
etter auksjonen påløper den gjeldene morarente, etter lov 
om forsinket betaling. 
 
I tillegg til tilslagsbeløpet skal kjøper betale 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 = 9,86 NOK. I vår 
online katalog vil valutakursen være oppdatert med sving-
ningene i valutamarkedet

Disse vilkår fra Blomqvist gjelder fra 18.04.2016

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 fem til seks auksjoner i året og ett års abonnement 
koster 590 kr for abonnenter bosatt i Norge og Norden. 
Abonnement kan bestilles: maria@blomqvist.no

ØNSKER DU Å ABONNERE ØNSKER DU Å ABONNERE ØNSKER DU Å ABONNERE 

Auksjonsvilkår.
NOK 9.31. Valuta i euro

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 system 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.

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 the 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.

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 objects 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 = 9,86 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 
18.04.2016

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 objekt(er) 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)  

16VR

mailto:kunst@blomqvist.no
http://www.blomqvist.no/
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L I T T E R A T U R  -  PRIVATSAMLING ELDRE GLASSGLASS FRA NILS SELMER HAUFFS SAMLING

G.E. CHRISTIANSEN

ADA BUCH POLAK

ADA POLAK

ADA POLAK

ADA POLAK

IP OLUFSEN  WEYSE

DAVID EBERHARD 
BRADT

THV. LINDEMAN

H. GROSCH

ARNSTEIN 
BERNTSEN

AMDAM ROLV 
PETTER,
HANISCH TORE 
JØRGEN
OG PHARO INGVILD

T. LAUVDAL

REIDAR MOLLFARD

CONRAD NICOLAI 
SCHWACH

CARSTEN HOPSTOCK 
OG STEPHAN TSCHU-
DI MADSEN HARALD 
ROESDAHL

HARALD ROESDAHLS

Gjøvigs Flasvværks arkiver i Opplandsarkivet
Eiktunet Kulturhistoriske Samilnger, Gjøvik

De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glas-
magasin 1739-1939. Et bidrag til norsk industris historie. 3 bind H. 
Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Oslo 1939.

Gammelt norsk glass, Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1953.

Glassboken, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) Oslo 1958.

Gamle vinglass, C. Huitfeldt Forlag, Oslo 1974.

Gamle glass fra Hurdal og Gjøvik, C. Huitfeldt Forlag, Oslo 
1992.

De Kongelige Allernaadigste Octroierede Norske Glas 
Fabriquers Producter saa vidt Nøstetangens, Diverse Sorter 
og Modeller af Hvide Røde og Blaae Glas Chrystal og anden 
Composition, saa vel som Aas Grønne Glas producter betref-
fende. Med hver Sortes hosføyede Piiser in Orginal Tegnede. 
København 1763, utsendt pånytt i 1774.

Om de Norske Glasverker i Aggershuus-Stift. I august 1781. 
Kiøbenhavn 1791. Faksimile utgave Norges Tekniske Høgskole 
1962.

Norske Glasværker. Et bidrag til disses historie. Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskabs Skrifter 1927, Nr. 8 Trondhjem, Bruuns 
Bokhandel 1928.

De Norske Glasværkers Historie. Christiania Glasmagasins 
Udstilling 1899.

En samling norsk glas, Bredo H. Bertsens samlervirksomhet. 
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1962.

Vel blåst! Christiania Glasmagasin og norsk glassindustri 1739-
1989. Gyldendal Norsk Forlag A/S Oslo 1989.

Vardal Bygdebok. Utgitt etter oppdrag av Vardal Kommune. 
Eget forlag 1941.

På fedres gamle veier – Gjøvik Historielags Årbok nr. 5. 1987.

Erindringer af mit Liv, Et enestående tidsbilde av Norge 1790-
1830. Arild Stubhaug (red.) Kilden Forlag AS. 1992.

Stil og smal i 6000 år. Elingaard Brevskole Oslo 1975.
Gamle glas og karafler. Historie. Beskrivelse. Bestemmelse. 
Forum København 1977.

GLAS på Sønderborg Slot. KATALOG. Sommeren 1992.
Museet på Sønderborg Slot.

ALFRED LARSEN,
PETER RISSMØLLER,
MOGENS SCHLÜTER

J.R. VÁVRA

GUSTAV WEISS

DAN KLEIN AND WARD 
LLOYD
DOUGLAS ASH

CLEMENTINE SCHACK

FINN LYNGGAARD

AXEL VON SALDERN

ELKA SCHRIJVER

ELISA STEENBERG

JENS M. ALM

YNGVAR HAUGE

HERMELIN, CARL F.
OG WELANDER, 
ELISABETH

TIDSKRIFT FOR
VESTOPPLAND 
SLEKTS-
HISTORIELAG, NR. 2 
1987. LAURITZ OPSTAD

RANDI GAUSTAD

JENS W. BERG

Dansk Glas 1825-1925. Nyt Nordisk Forlag
Arnlod Busk København 1979.

5000 years of Glass-making. The history of Glass. ARTIA, 
Prague, 1954.

Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur- und Technikgeschicte des 
Glases. Verlag Ullstein GMBH Frankfurt/M. Berlin. Wien. 1966, 
1979.

The History of Glass. Orbis Publishing Limited. London 1984.
How to identify English Drinking Glasses & Decanters 1680-
1830. G. Bell and Sons Ltd. London 1962.

Die Glaskunst. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München 
1979.

GLAS håndbogen J. Fr Clausens Forlag. Aschehoug. Køben-
havn 1975.

GLAS von der Antike bis zum Jugendstil. Sammlung Hans 
Cohn. Los Angeles/Cal. Verlag Phillip von Zabern, Mainz am 
Rhein 1980.

Glas og Krystal I Fra forhistorisk tid til midten af 19. århundrede 
fh. C. A. Reitzels Forlag. Jørgen Sandal 1962.

Flaskor och Glas. Nordiska Museet, Stockholm 1952.

Den norsk fram. Brennerisamvirket i Norge. Brennerienes 
forening 1979.

Fra Herregården og fra bruket. «Skilderier» fra et gammelt 
glassverk. H. Aschehoug & Co, W. Nygaard, Oslo 1934.

Glasboken. Historia, teknik och form.
Askild &Kärnekull Førlag AB, 1980.

Om familien Kau²eldt. Boken om Herrebøe fajansene, C. 
Huitfeldt Forlag A.S. Oslo 1992.

MUNTLIGE KILDER

Glasset gjennom tidene. Foredragserie på Kunstindustrimuseet 
i Oslo høsten 1992.

Direktør ved Hadeland Glassverk.
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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.

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

Kirsten Wøien / kirsten@blomqvist.no

ARNOLD HAUKELAND  Kat.nr. 21

mailto:elisabeth@blomqvist.no
mailto:birgitte@blomqvist.no
mailto:knut@blomqvist.no
mailto:toril@blomqvist.no
mailto:kirsten@blomqvist.no
http://kat.nr/
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K U N S T N E R R E G I S T E R

Astrup, Nikolai 43

Backer, Harriet 11

Bergman, Anna-Eva 45

Chagall, Marc 51

Corneille, Guillaume 50

Deberitz, Per 27

Eckersberg, Johan Fredrik 6

Ekeland, Arne 30

Finne, Ferdinand 46

Fjell, Kai 35

Galien Laloue, Eugène 52

Gude, Hans Fredrik 7

Haaland, Lauritz 15

Hanno, Carl von 23

Haukeland, Arnold 21

Heiberg, Jean 26

Heramb, Thore 36

Hertervig, Lars 47, 48, 49

Heyerdahl, Hans 13

Johannessen, Erik Harry 34

Jorde, Lars 32

Karsten, Ludvig 20, 31

Kielland, Kitty 8

Krohg, Christian 12, 17

Krohn, Julie de Holmberg 28

Krohn, Xan 19, 29

Lacasse, Joseph 38

Lorentzen, Christian August 1

Munch, Edvard 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Munch, Eggert 4

Munthe, Gerhard 9, 16, 22

Müller, Morten 5

Nesch, Rolf 53

Peterssen, Eilif 10

Rau, Emil 18

Rian, Johs. 25, 33

Smith-Hald, Frithjof 14

Sohlberg, Harald 44

Stoltenberg, Matthias 2

Strømme, Olav 40

Torgersen, Thorvald 24

Ulfsten, Nicolai 3

Weidemann, Jakob 37, 41, 42

Wold, Roar 39





18.00 - 20.00

11.00 - 17.00 
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00

Å P N I N G
Tirsdag 3. mai

V I S N I N G
Onsdag 4. mai
Torsdag 5. mai
Fredag 6. mai
Lørdag 7. mai
Søndag 8. mai
Mandag 9. mai
Tirsdag 10. mai 

Annen visningstid etter avtale

A U K S J O N
Onsdag 11. mai kl. 18.00
i Tordenskiolds gate 5

Gerhard Munthe
Kat. nr.  16

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

Moderne,  k lassisk ,  Munch og privatsamling eldre glass 2016
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 

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

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 
Haverkamp   F.E. Haverkamp: «Hans Gude 1825-1903» oeuvrekatalog upublisert 
magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1982

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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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.

VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunst-
handel har i dag norges største stab 
av eksperter med kunnskap om alt fra 
Edvard Munch til Bjarne Melgaard.  Vår 
ekspertise favner om alle tidsepoker fra 
samtid, moderne og klassisk norsk kunst 
av høy kvalitet.
Ekspertenes oppgave er å dele sin 
kunnskap og entusiasme med deg. Du 
tre�er oss i Tordenskiolds gate 5 i Oslo 
sentrum. Våre erfarne medarbeidere 
kan også vurdere ut ifra innsendte 

fotografier, samt foreta vurdering online. 
Hjemmebesøk gjøres i Oslo og omegn, 
samt i landet forøvrig. Vi reiser dessuten 
jevnlig til byer i Skandinavia. For å kunne 
gi en korrekt markedsmessig prisvurde-
ring for et kunstverk kreves kunsthistorisk 
innsikt og solid kunst- og kulturforståelse. 
I tillegg må man ha oversikt over de 
kommersielle muligheter som ligger i 
markedet for handel med kunstverk. 
Blomqvist Kunsthandel har den kunst-
historiske ekspertisen som er nødvendig 

for å fastslå den riktige markedsverdien. 
Advokater, revisorer og forsikringsfolk 
henvender seg til oss når de skal gi råd til 
sine klienter da de ikke selv i all hovedsak 
har denne ekspertisen fordi vurdering 
må foretas av erfarne eksperter. Våre 
eksperter, med sin levende interesse for 
faget, forståelse for markedet og brede 
kontaktnett, legger til rette for landets 
mest unike markedsplass for kunst.

Kirsten Wøien 
Senior kunstekspert
kirsten@blomqvist.no
Tlf: 957 70 873

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

Trond Schøning
Antikvitetsekspert
trond.schøning@blomqvist.no
Tlf: 932 50 995
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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.

VÅRE EKSPERTER: Blomqvist Kunst-
handel har i dag norges største stab 
av eksperter med kunnskap om alt fra 
Edvard Munch til Bjarne Melgaard.  Vår 
ekspertise favner om alle tidsepoker fra 
samtid, moderne og klassisk norsk kunst 
av høy kvalitet.
Ekspertenes oppgave er å dele sin 
kunnskap og entusiasme med deg. Du 
tre�er oss i Tordenskiolds gate 5 i Oslo 
sentrum. Våre erfarne medarbeidere 
kan også vurdere ut ifra innsendte 

fotografier, samt foreta vurdering online. 
Hjemmebesøk gjøres i Oslo og omegn, 
samt i landet forøvrig. Vi reiser dessuten 
jevnlig til byer i Skandinavia. For å kunne 
gi en korrekt markedsmessig prisvurde-
ring for et kunstverk kreves kunsthistorisk 
innsikt og solid kunst- og kulturforståelse. 
I tillegg må man ha oversikt over de 
kommersielle muligheter som ligger i 
markedet for handel med kunstverk. 
Blomqvist Kunsthandel har den kunst-
historiske ekspertisen som er nødvendig 

for å fastslå den riktige markedsverdien. 
Advokater, revisorer og forsikringsfolk 
henvender seg til oss når de skal gi råd til 
sine klienter da de ikke selv i all hovedsak 
har denne ekspertisen fordi vurdering 
må foretas av erfarne eksperter. Våre 
eksperter, med sin levende interesse for 
faget, forståelse for markedet og brede 
kontaktnett, legger til rette for landets 
mest unike markedsplass for kunst.

Kirsten Wøien 
Senior kunstekspert
kirsten@blomqvist.no
Tlf: 957 70 873

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

Trond Schøning
Antikvitetsekspert
trond.schøning@blomqvist.no
Tlf: 932 50 995
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